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Consórcios Intermunicipais

Cim Polinorte - ConsórCio PúbliCo da região Polinorte do es

PORTARIA CIM POLINORTE Nº 12 P, DE 26 DE DE-
ZEMBRO DE 2016.

Publicação Nº 69635

PORTARIA CIM POLINORTE Nº 12 P, DE 26 DE DE-
ZEMBRO DE 2016.

Nomeia Oficial Administrativo do CIM POLINORTE, e dá ou-
tras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. Ana Paula Auer Garuzzi Ra-
malho, para o cargo de Oficial Administrativo do CIM PO-
LINORTE, padrão D, constante do Anexo II do Estatuto 

Social e Contrato de Consórcio Público, a partir de 
28/12/2016.

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

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

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

Aracruz, ES, 26 de dezembro de 2016.

Marcelo de Souza Coelho

Presidente do CIM POLINORTE

Cim Polo sul - ConsórCio PúbliCo da região Polo sul do es

ATA Nº 03/2016 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO 
DA REGIÃO POLO SUL -  CIM POLO SUL

Publicação Nº 69767

ATA Nº 03/2016 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO 
POLO SUL - CIM POLO SUL

Aos oito (08) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis na sede do consórcio em Mimoso do Sul, no Estado 
do Espírito Santo, às dezesseis horas (16h), realizou-se a reunião da Assembleia Geral Ordinária em conjunto com a Câ-
mara Setorial de Saúde do CIM POLO SUL/ES, estando presentes os prefeitos (as) e secretários (as) dos municípios con-
sorciados e demais convidados, os quais assinaram a lista de presença, tendo a reunião o objetivo de deliberação sobre 
os assuntos constantes da ordem do dia. O presidente do consórcio, o Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias, procedeu à 
abertura da reunião agradecendo a presença de todos. O presidente informou a todos que em deliberações anteriores foi 
aprovado por unanimidade que todas as atas das reuniões não seriam mais lidas e sim encaminhada com antecedência a 
todos os municípios via e-mail para melhor análise, e assim, a ata da reunião realizada em 26/07/2016 foi aprovada por 
unanimidade. Em comunicações da presidência foi destacado que o novo site do consórcio já se encontra em funcionamen-
to, atendendo as exigências legais. Destacado ainda a importância de todos os municípios consorciados incluírem em seu 
site a inclusão do banner do consórcio Cim Polo Sul visando atender as exigências da lei de transparência, portaria STN 
nº274/2016 e normativo do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Passou então a leitura e aprovação da Ordem do Dia, 
com a aprovação da inclusão em outros assuntos da solicitação do hospital de Mimoso do Sul. Em seguida passou a dis-
cussão e votação, tendo sido prestados os devidos esclarecimentos durante o processo de discussão, e tomadas às seguin-
tes deliberações: Item 01 – Apreciação da Prestação de Contas Fiscais do Segundo Quadrimestre referente ao 
exercício financeiro de 2016 (com Parecer do Conselho Fiscal): Feito à leitura do Parecer do Conselho Fiscal nº 03, 
datado de 20/10/2016, que julgou pela regularidade das contas apreciadas referentes ao segundo quadrimestre de 2016, 
e neste sentido recomenda a aprovação da Prestação de Contas do período apreciado, colocado em votação pelo presiden-
te à prestação de contas do 2º Quadrimestre de 2016, por unanimidade, a Assembleia Geral acompanhou o parecer do 
Conselho Fiscal, julgando como regulares a prestação de contas do período em questão. Item 02 – Apreciação da Pres-
tação de Contas Gerencial dos meses de Julho/2016 a Novembro/2016: Foi apresentada a prestação de contas 
gerencial referente às atividades do Cim Polo Sul do período de julho a novembro de 2016, com relatórios gerais do con-
sórcio e relatórios individualizados por município consorciado, conforme serviços de saúde autorizados, prestados e des-
pesas administrativas do consórcio no período, e, após os devidos esclarecimentos, a prestação de contas gerencial foi 
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aprovada por unanimidade pelos presentes. Item 03 – Apreciação da situação de celebração dos Contratos de 
Rateio 2016 e situação dos repasses financeiros dos municípios consorciados para encerramento do exercício 
financeiro de 2016: Foi apresentado aos municípios consorciados relatório com as despesas realizadas que deverão ser 
suportadas pelo contrato de rateio de 2016, e ainda, relatório de cumprimento do contrato de rateio de 2016 contendo 
valores repassados e a repassar, sendo esclarecido que nenhum município poderá fechar o exercício financeiro com saldo 
negativo, sendo aprovado por unanimidade que os municípios adotem as providências cabíveis para o repasse financeiro 
dos valores do contrato de rateio necessários a cobrir as despesas com serviços de saúde assumidos por meio do CIM 
POLO SUL no máximo até o dia 20/12/2016, aprovado ainda que o consórcio envie ofício a cada um dos municípios con-
sorciados com saldo de recursos para que se manifestem sobre a celebração de termo aditivo para redução do valor a ser 
entregue ao consórcio por meio do contrato de rateio, visando celebração até 15/12/2016. Foi proposto ainda que a equi-
pe deste Consórcio realize um levantamento de todas as despesas administrativas a serem liquidadas no exercício finan-
ceiro de 2016, na rubrica 3.3 - administrativa a fim de verificar a conformidade por município do rateio das despesas ad-
ministrativas realizadas e lançadas no sistema gerencial neste ano de 2016, podendo se necessário realizar o 
remanejamento de saldos da rubrica 3.3 – Serviços de Saúde para 3.3 – despesas administrativas, cabendo ao presiden-
te deste consórcio adotar as devidas providências, sendo aprovado tal proposta aprovada por unanimidade. Item 04 – 
Apreciação da minuta contrato de rateio 2017: Os municípios consorciados deverão observar no contrato de rateio 
de 2017 a classificação funcional programática sugerida pelo consórcio no ofício orientativo enviado a cada município 
consorciado visando auxiliar na elaboração do projeto de lei orçamentária municipal para o ano de 2017, contendo os 
valores, rubricas e classificação funcional programática para cada um dos municípios, e após ampla discussão, ficou deci-
dido que cada município consorciado deverá enviar ao consórcio o Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD da lei 
orçamentária de 2017 aprovada, o qual trata dos recursos orçamentários alocados para ser utilizados por meio do CIM 
POLO SUL, a fim de que o consórcio possa analisar a conformidade das rubricas adotadas por cada município e caso não 
haja conformidade será mantido com os servidores responsáveis pela parte orçamentária a fim de se definir qual ou quais 
as adequações necessárias a lei orçamentária aprovada para atender ao contrato de rateio de 2017. Em seguida foi apro-
vado por unanimidade a minuta padrão do contrato de rateio de 2017 para celebração entre o Cim Polo Sul e os municípios 
consorciados, a qual integra a presente ata como anexo, devendo a mesma ser enviada aos municípios consorciados até 
o dia 15/12/2016 para fins de abertura do processo administrativo pertinente. Aprovado ainda que as rubricas obrigatórias 
3.1 e 3.3- despesas administrativas devem ser cumpridas até o dia 30/11/2017 e a rubrica 3.3 – Despesas com serviços 
de saúde até o dia 20/12/2017. Item 05 – Apreciação da proposta da antecipação do faturamento para o dia 
10/12/2016, excepcionalmente, tendo em vista a necessidade de finalizar o ano com todas as despesas liqui-
dadas: Foi discutido e aprovado por unanimidade a antecipação do faturamento dos serviços credenciados para o dia 
10/12/2016 a fim de permitir as providências necessárias ao pagamento e ações de encerramento do exercício financeiro 
corrente, ainda, que os pagamentos dos demais serviços prestados no corrente exercício sejam liquidados e pagos até a 
data limite de 29/12/2016. Item 06 – Apreciação de proposta do rateio do rendimento da conta aplicação a ser 
rateado anualmente em partes iguais: Foi proposto e aprovado por unanimidade que o rateio dos rendimentos de 
aplicação financeira do consórcio somente sejam realizados no início do exercício financeiro seguinte visando reduzir riscos 
de não haver equívocos em relação a distribuição dos rendimentos de aplicação financeira entre os municípios consorcia-
dos. Item 07 - Apreciação da proposta pagamento de gratificação à procurador municipal designado a respon-
der pela área jurídica do consórcio: Foi aprovado por unanimidade a retirada de pauta deste assunto. Item 08 - In-
formações sobre andamento dos trabalhos da Comissão de Inventário que dispõe sobre a administração e 
controle de bens patrimoniais estabelecendo os procedimentos para reavaliação, conforme exigência do Tri-
bunal de Contas do Estado do Espírito Santo: A diretora executiva do consórcio Srª Katiuscia Scarpini Pavão e o Sr. 
Aridelson Giovanelli informaram que os trabalhos que dispõe sobre a administração e controle de bens patrimoniais, que 
estabelece os procedimentos para reavaliação dos bens móveis, conforme exigência do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo – TCE/ES estão sendo realizados pela Comissão de inventário deste Consórcio em conjunto com empresa 
INCONTAB e que todas as providências estão sendo tomadas para que os trabalhos sejam encerrados até a data de 
25/12/2016, podendo o contrato ser prorrogado de acordo com a entrega dos para atendimento as normatizações, sendo 
o presente relatório aprovado por unanimidade. Item 09 - Esclarecimentos sobre o acerto no saldo gerencial no 
sistema do módulo de gestão do Consórcio Público do período de Julho de 2013 e Agosto de 2013 (Período de 
Implantação) dos municípios consorciados de: Apiaca; Atílio Vivacqua; Bom Jesus do Norte; Castelo; Jerôni-
mo Monteiro, Presidente Kennedy e São José do Calçado: Foi esclarecido que no período de transição entre o con-
trole em planilha Excell pelo consórcio e a implantação do módulo de gestão do Cim Polo Sul, por equívoco alguns paga-
mentos realizados e devidamente contabilizados na contabilidade pública do consórcio deixaram de ser lançados no 
sistema gerencial do consórcio no período de julho/2013 e agosto/2013, e por consequência, alguns municípios ficaram 
com saldo distorcidos no módulo de gestão do consórcio não refletindo o saldo real dos mesmos. Sendo esclarecido ainda 
que todos os pagamentos que por equívoco não foram lançados no módulo de gestão foram empenhados, liquidados e 
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pagos na execução da contabilidade pública do consórcio, e assim sendo, nenhuma alteração ou retoque será necessária 
na contabilidade pública do consórcio ou nas prestações de contas encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado do Es-
pírito Santo, sendo necessário apenas o acerto no módulo de gestão do consórcio, mediante o lançamento dos valores 
identificados e não lançados à época (agosto/2013) a fim de realizar a adequação do saldo de valores de cada município 
junto ao Cim Polo Sul, foi relatado inda, que foi protocolado nos referidos municípios processos esclarecendo a referida 
situação, contendo notas fiscais, relação de pacientes atendidos, nota de liquidação, cópia de cheque, comprovantes de 
depósitos e extratos bancários. Após tais esclarecimentos o relatório foi aprovado por unanimidade. Item 10 - Informa-
ções sobre o descredenciamento do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim- Matriz (Processo nº 
415/2016): Foi informado a todos que mediante todas as reclamações por escrito referente ao Hospital Evangélico de 
Cachoeiro de Itapemirim – matriz constantes no processo administrativo nº 415/2016 e ainda, conforme orientação da 
Comissão de Comissão de Licitação do CIM POLO SUL de que o referido Hospital deveria ser descredenciado, tendo em 
vista que o termo de Credenciamento é decorrente do processo de Chamamento Público e que todos os prestadores de 
Serviços de Saúde que participam deste processo devem estar aptos a prestarem os serviços atendendo as exigências 
contidas no Edital, e partindo do pressuposto de que as regras devem ser aplicadas igualmente a todos aqueles que par-
ticipam, após os devidos esclarecimentos, foi aprovado por unanimidade o descredenciamento do Hospital Evangélico de 
Cachoeiro de Itapemirim. Item 11 - Informações sobre a conclusão do processo administrativo da denúncia re-
ferente ao prestador de serviços de saúde – Clínica RDB: Foi informado a todos os presentes que os municípios de 
Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim encaminharam ofícios ao Consórcio solicitando o arquivamento do processo refe-
rente a denúncia contra a Clínica RDB, com as seguinte condição: Que havendo nova denuncia, seja esta juntada ao pro-
cesso em questão a fim de constituir futuro processo administrativo. Após os devidos esclarecimentos, a presente propos-
ta de arquivamento do processo foi aprovada por unanimidade. Item 12 - Informações sobre a reunião da Câmara 
Setorial de Saúde referente ao credenciamento de sessões de fisioterapia e psicologia: Foi apresentado relatório 
da reunião da Câmara Setorial de Saúde, sendo aprovado por unanimidade a inclusão na tabela unificada do CIM Polo Sul, 
sessões de fisioterapia e psicologia com valores tabela SUS. Item 13 – Informações sobre andamento do Processo 
Seletivo Simplificado nº 001/2016 do CIM Polo Sul: Foi apresentado relatório, informando que a Comissão organi-
zadora do processo seletivo simplificado está trabalhando para que o mesmo seja concluído até a data de 30/12/2016, 
podendo o mesmo ter o seu prazo prorrogado caso sejam apresentados recursos ou impugnações referentes ao processo 
seletivo em questão, sendo o relatório apresentado aprovado por unanimidade. Item 14 – Apreciação da proposta de 
regulamentação das atribuições do cargo de Assistente Administrativo: Após discussão e os devidos esclareci-
mentos, foi aprovado por unanimidade a proposta de regulamentação das atividades do cargo de assistente administrati-
vo do CIM POLO SUL que integram a presente ata como anexo, ficando sob a responsabilidade do Presidente do consórcio, 
providenciar a publicação da portaria que versa sobre a referida regulamentação. Item 15 - Eleição dos membros que 
integram a diretoria do CIM POLO SUL, a saber: Presidente, Vice Presidente e Membros do Conselho de admi-
nistração para biênio 2017/2018: Na forma prevista no Estatuto do consórcio, realizou-se por consenso dos membros 
a eleição de sua nova diretoria e do conselho de administração, para mandato de 02 anos (biênio 2017/2018), ficando 
assim composta:

Diretoria do CIM POLO SUL:

- Presidente: Eleito o Prefeito de Mimoso do Sul;

- Vice Presidente: Eleito o Prefeito de Jerônimo Monteiro.

- Conselho de Administração: Eleitos os Prefeitos de Mimoso do Sul; Jerônimo Monteiro, Muqui e Bom Jesus do Norte.

Item 16 - Eleição da diretoria da Câmara Setorial de Saúde, a saber: Coordenador e Sub Coordenador para 
mandato no ano de 2017: Na forma prevista no Estatuto do Consórcio, realizou-se por consenso a eleição dos novos 
membros da câmara setorial de saúde, para mandato de 01 ano (01/01/2017 a 31/12/2017) ficando assim composta:

Coordenador: Secretário (a) de Saúde de Jerônimo Monteiro;

Sub - coordenador: Secretário (a) de Saúde de Presidente Kennedy.

Item 17 - Eleição membros do Conselho Fiscal para Biênio 2017/2018: Na forma prevista no Estatuto do Consór-
cio, realizou-se por consenso a eleição dos seis membros do conselho fiscal, para mandato de 02 anos (biênio 2017/2018), 
ficando assim composta:

Conselho Fiscal:

- Presidente: Secretário (a) de Muqui;

- Vice Presidente: Secretário (a) de Saúde de Atílio Vivacqua;
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- Primeiro Secretário: Maria Aparecida M. Mello - Servidora da prefeitura de Atílio Vivacqua;

- Segundo Secretário: Cleonice Machado - Servidora da prefeitura de Castelo;

- Membro: Eliedson Vicente Morini - representante da sociedade civil de Mimoso do Sul;

- Membro: Aline Lima M. Couto – Contador - Servidora da prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim.

Item 18 - Apreciação da proposta do Calendário de Reuniões para o ano de 2017: Apresentado a proposta de 
calendário com as datas previstas de reuniões dos órgãos colegiados do consórcio para 2017, a proposta apresentada foi 
aprovada por unanimidade, na forma transcrita a seguir:

DATAS PREVISTAS PARA REALIZAÇÕES DAS REUNIÕES DOS ORGÃOS COLEGIADOS EM 2017

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA CONSELHO DE ADMINISTRA-
ÇÃO CONSELHO FISCAL CÂMARA SETORIAL DE 

SAÚDE

23/03/2017 11/05/2017 23/03/2017 23/03/2017

13/07/2017 19/10/2017 13/07/2017 13/07/2017

30/11/2017 30/11/2017 30/11/2017

Quinta - feira Quinta - feira Quinta - feira Quinta - feira

10hrs 9hrs 8hrs 10hrs

Item 19 - Outros assuntos: 19.1 – Solicitação de autorização do pagamento do Hospital de Mimoso do Sul: A 
prefeita de Mimoso do Sul Sra. Flavia Cysne apresentou solicitação de pagamento do hospital de Mimoso do Sul denomi-
nado Hospital Apostolo Pedro destacando que trata-se de entidade filantrópica, constituída sob a forma de associação civil, 
sem fins econômicos, que prestou serviços aos municípios consorciados mediante o credenciamento celebrado junto ao 
consórcio Cim Polo Sul. Em um determinado período do credenciamento, o Hospital ficou sem a certidão negativa federal 
do INSS e aguarda a liberação da mesma por meio de decisão de processo em tramitação. Foi ressaltado, que o não pa-
gamento em aberto, pertinentes ao período que o hospital ficou sem certidão, poderia configurar o enriquecimento sem 
causa pelo Consórcio, haja vista que os serviços foram prestados, e ainda, que o hospital tem passado por dificuldades 
financeiras, tendo sido realizados bingos e outros eventos para arrecadação de recursos financeiros para manutenção da 
entidade. Foi ainda esclarecido que o município de Mimoso do Sul vem realizando os pagamentos e transferência ao hos-
pital, em cumprimento ao contrato celebrado e que o Governo Estadual também tem efetuado o pagamento na forma do 
contrato em vigor, existindo parecer vedando apenas a celebração de um novo contrato, sendo informado pelo diretor do 
Hospital Apostolo Pedro o Sr. Eliedson Morini e pela prefeita Srª Prefeita de Mimoso do Sul, Flavia Roberta Cysne de Novaes 
Leite. Após os devidos esclarecimentos, o assunto foi colocado em votação, resultando em quatro votos contra e três votos 
a favor, sendo assim, a solicitação não foi aprovada cabendo ao Consórcio efetuar o pagamento mediante a apresentação 
da certidão negativa federal do INSS pelo Hospital Apóstolo Pedro. 19.2 – Cumprimento de exigência do TCE/ES (Ci-
tação 1932/2015): Foi aprovado por unanimidade ratificar a exigência de que os municípios consorciados mantem em 
seus sítios banner contendo o link de direcionamento ao sítio do do Cim Polo Sul para fins de atendimento as exigências 
de transparência pública contida na Portaria STN nº 274/2016, conforme cobranças que vem sendo realizadas pelo Tri-
bunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sendo esta providência uma obrigação de cada um dos entes consorciados. 
19.3 – Informações sobre Chamamento Público nº 001/2016: A diretora do Consórcio Srª Katiuscia Scarpini Pavão 
apresentou relatório referente ao Chamamento Público nº 001/2016, onde prestou os devidos esclarecimentos, e ainda, 
apresentou a relação das Clínicas que foram credenciadas e as cidades onde as mesmas estabelecidas, sendo o referido 
relatório aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente do consórcio, declarou encerrada a 
reunião às 19:10, e eu, Katiuscia Scarpini Pavão, diretora executiva do CIM POLO SUL/ES lavrei a presente ata que após 
lida e aprovada vai assinada por mim e pelo presidente, tendo os demais presentes assinado a lista de presença.

Carlos Roberto Casteglione Dias

Presidente do Cim Polo Sul

Katiuscia Scarpini Pavão

Diretora Executiva do Cim Polo Sul
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PRORROGAÇÃO DO RESULTADO FINAL CONSTANTE 
DO QUADRO DE DATAS - ANEXO IV DO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2016 DO CIM POLO 
SUL

Publicação Nº 69689

PRORROGAÇÃO DO RESULTADO FINAL CONSTANTE 
DO QUADRO DE DATAS - ANEXO IV DO PROCESSO SE-
LETIVO SIMPLIFICADO 001/2016 DO CIM POLO SUL

Devido a interposição de recursos ao edital n° 
001/2016 do processo seletivo simplificado do CIM 
Polo Sul, este Consórcio Público apresenta novo cro-
nograma de data de publicação do resultado da 2ª 
Etapa após apreciação do recurso, resultado final e 
homologação, conforme quadro descrito abaixo:

ANEXO IV – QUADRO DE DATAS

DATA MÊS ETAPAS

05/01/2017 Janeiro RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO 
DO PROCESSO

Mimoso do Sul/ES, 28 de dezembro de 2016.

Maria Luiza Mauri Vicente Prúcoli

Coordenadora da Comissão de Processo Seletivo do 
CIM POLO SUL

Cisabes - ConsórCio intermuniCiPal de saneamento básiCo do es

RESOLUÇÃO - 082/2016
Publicação Nº 69545

RESOLUÇÃO Nº 082, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a designação de Comissão de Inventários do 
CISABES e nomeação de membros.

O PRESIDENTE DO CISABES, no uso de suas atribuições, 
considerando a necessidade de promover a adequada gestão 
patrimonial do consórcio,

RESOLVE:

Art. 1° Fica designada Comissão de Inventários do CISABES 
com o objetivo de realizar o levantamento patrimonial dos 
bens do consórcio para fins de inventário do exercício de 
2016.

Art. 2° A comissão de que trata esta Resolução será compos-
ta pelos seguintes membros:

I – Wesley Prando dos Santos o qual fica investido na função 
de Presidente;

II – Débora da Rocha Mello;

II – Gilse Olinda Moreira;

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Colatina/ES, 28 de dezembro de 2016.

ROMERO GOBBO FIGUEREDO

Presidente

Afonso Cláudio

Prefeitura

DECRETO Nº 409/2016
Publicação Nº 69558

DECRETO Nº 409/2016
NOMEIA SERVIDOR

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

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, da 
Lei Municipal nº 1.448/97, VANILDA STORCH KIIHL DE 
FRIZZERA DIAS , aprovada em concurso público, para 
exercer o cargo de provimento efetivo de Professor MaPB 

- História, do Quadro Permanente do Serviço Público Mu-
nicipal.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 28 de dezem-
bro de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO Nº 410-2016
Publicação Nº 69560

DECRETO Nº 410/2016

NOMEIA SERVIDOR

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

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, 
da Lei Municipal nº 1.448/97, DAYANE APARECIDA PE-
TRONETTO DE VARGAS, aprovada em concurso público, 
para exercer o cargo de provimento efetivo de Professor 
MaPB – Técnicas Agrícolas, do Quadro Permanente do Ser-
viço Público Municipal.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 28 de dezem-
bro de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO ADITIVO N 006 REFERENTE AO CONTRATO 
102-2011

Publicação Nº 69789

TERMO ADITIVO Nº 006

Termo de aditamento ao Contrato nº 000102/2011, 
que entre si celebram o Município de Afonso Cláudio, 
ES, e a empresa HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA..

PREÂMBULO

Pelo presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 
000102/2011, de acordo com o requerimento da Empresa 
HF Topografia e Geodesia LTDA , protocolizado sob o nº 
007018/2014, de acordo com o parecer da Douta Procura-
doria e a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alte-
rações, de um lado o Município de Afonso Cláudio, Es-
tado de Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, 

com sede estabelecida na Praça da Independência, 341, 
Centro, nesta cidade, neste ato representada pelo Prefei-
to Municipal Sr. Wilson Berger Costa, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador do CPF sob o nº 674.760.907-
72 e RG nº 434.581-ES, residente e domiciliado na Rua 
Azulina de Souza Manso, 203, 2º andar - Bairro João Duar-
te Manso, adiante denominado simplesmente CONTRA-
TANTE ou PREFEITURA, e, de outro lado a empresa HF 
TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA., inscrita no CNPJ sob 
o nº 01.396.975/0001-43, com sede na RUA DAS PALMEI-
RAS, 815 - SANTA LUCIA - VITORIA - ES - CEP: 29056930, 
neste ato representada pelo Sr. ANA MARIA FARDIM, 
Inscrito no CPF sob o nº 789.460.697-91, portador da Car-
teira de Identidade nº 640.183-ES., adiante denominada 
simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o pre-
sente Termo de Aditamento, que se regerá pelas seguintes 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente termo aditivo tem por objetivo a majora-
ção do valor em R$ 81.151,07 (oitenta e um mil cento e 
cinquenta e um reais e sete centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA

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

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 28 de de-
zembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO-ES

WILSON BERGER COSTA

Prefeito Municipal

Contratante

HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA.

ANA MARIA FARDIM

Contratada

Testemunhas:

01) ____________________________ 

02) ____________________________
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Água Doce do Norte

Prefeitura

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003 2016
Publicação Nº 69644

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2016.

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

CONTRATADO: BIOCLIN – LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS LTDA

OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – do Objeto passando a viger, a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2017, com 
as alterações a seguir: Contratação de Empresa para prestação de serviços de exames laboratoriais de Análises Clínicas, 
para atender os usuários de Saúde – SUS, de acordo com as normas do SUS, conforme especificações abaixo:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO Quant. Valor Tabela 
SUS Valor Global

01 202010120 Acido Úrico 1780 R$ 1,85 R$ 3.293,00
02 202030474 Antiestreptolinisa o (ASLO) 818 R$ 2,83 R$ 2.314,94
03 202030105 Antigeno prostatico específico (PSA) 272 R$ 16,42 R$ 4.466,24
04 202050025 Creanrence de Creatinina 12 R$ 3,51 R$ 42,12
05 202010201 Bilirrubina Total e Frações 572 R$ 2,01 R$ 1.149,72
06 202120023 Classificação Sanguínea 300 R$1,37 R$ 411,00
07 202010279 Colesterol (Hdl) 1500 R$ 3,51 R$ 5.265,00
08 202010287 Colesterol (Ldl) 1500 R$ 3,51 R$ 5.265,00
09 202010295 Colesterol Total 3500 R$ 1,85 R$ 6.475,00
10 202020029 Contagem De Plaquetas 437 R$ 2,73 R$ 1.193,01
11 202010317 Creatinina 1596 R$ 1,85 R$ 2.952,60
12 202010422 Fosfatase Alcalina 32 R$ 2,01 R$ 64,32
13 202010473 Glicose (Sangue) 4000 R$ 1,85 R$ 7.400,00
14 202010503 Hemoglobina Glicosilada 92 R$ 7,86 R$ 754,56
15 202020380 Hemograma 6000 R$ 4,11 R$ 24.660,00
16 202020150 Hemossedimentação – V.H.S 186 R$ 2,73 R$ 507,78
17 202030300 HIV 1 + HIV2 (Elisa) 350 R$ 10,00 R$ 3.500,00
18 202060250 Hormonio Tiroestimulante – TSH 500 R$ 8,96 R$ 4.480,00
19 202040127 Parasitológico 3813 R$ 1,65 R$ 6.291,45
20 202050017 Analise de Caracteres Físicos, Elementos e Sedimentos da Urina 5163 R$ 3,70 R$ 19.103,10
21 202060217 Pesq. De Beta HCG 200 R$ 7,85 R$ 1.570,00
22 202030768 Pesquisa De Anticorpos IGG Antitoxoplasma 326 R$ 16,97 R$ 5.532,22
23 202030814 Pesquisa De Anticorpos IGG Contra Rubeola 285 R$ 17,16 R$ 4.890,60
24 202030873 Pesquisa De Anticorpos IGM Antitoxoplasma 350 R$ 18,55 R$ 6.492,50
25 202030920 Pesquisa De Anticorpos IGM Contra Rubeola 294 R$ 17,16 R$ 5.045,04
26 202030989 Pesquisa De Antígeno E Do Vírus Da Hepatite B (HBEAG) 400 R$ 18,55 R$ 7.420,00
27 202010600 Potassio (Sangue) 56 R$ 1,85 R$ 103,60
28 202030202 Proteina C. Reativa 648 R$ 2,83 R$ 1.833,84
29 202010619 Proteinas Totais 10 R$ 1,40 R$ 14,00
30 202050114 Proteinuras De 24 Horas 30 R$ 2,04 R$ 61,20
31 202090302 Prova do Latex p/ Pesquisa de fator reumatoide 437 R$ 1,89 R$ 825,93
32 202010635 Sódio (sangue) 40 R$ 1,85 R$ 74,00
33 202020070 Tempo de coagulação 182 R$ 2,73 R$ 496,86
34 202020142 Tempo de protrombina – TAP 129 R$ 2,73 R$ 352,17
35 202020096 Tempo de sangramento 176 R$ 2,73 R$ 480,48
36 202020134 Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTP TIVADA) 100 R$ 5,77 R$ 577,00
37 202060373 Tiroxina – T4 livre 300 R$ 8,76 R$ 2.628,00
38 202010643 Transaminase g. Oxalacetica (TGO) 1000 R$ 2,01 R$ 2.010,00
39 202010651 Transaminase g. Piruvica (TGP) 1000 R$ 2,01 R$ 2.010,00
40 202010678 Triglicerideos 3000 R$ 3,51 R$ 10.530,00
41 202060390 Triiodotironina – T3 total 173 R$ 8,71 R$ 1.506,83
42 202010694 Ureia (sangue) 794 R$1,85 R$ 1.468,90
43 202031110 VDRL p/ diagnostico da sífilis 450 R$ 2,83 R$ 1.273,50
44 202030741 Citomegalovirus IGG gestantes 250 R$ 11,00 R$ 2.750,00
45 202030857 Citomegalovirus IGM gestantes 250 R$ 11,61 R$ 2.902,50
46 202030679 Pesquisa de anticorpos contra vírus hepatite c (ANTI HCV) 150 R$ 18,55 R$ 2.782,50
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47 202030792 Pesquisa de Anticorpos IGG arborirus (dengue e febre amarela) 100 R$ 30,00 R$ 3.000,00
48 202030903 Pesquisa de Anticorpos IGM arborirus (dengue e febre amarela) 100 R$ 20,00 R$ 2.000,00
49 202080080 Cultura de Urina 50 R$ 5,62 R$ 281,00
50 202031179 VDRL p/ diagnóstico da sífilis em gestante 300 R$ 2,83 R$ 849,00

TOTAL R$ 171.350,51

VALOR: Fica alterada a Cláusula Terceira – Dos Preços e Condições de Pagamento, passando viger, a partir de 1º (primei-
ro) de janeiro de 2017, com o valor de R$ 171.350,51 (cento e setenta e um mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta 
e um centavos).

VIGÊNCIA: Fica alterada a Cláusula Oitava dos Prazos, passando a viger, a partir do vencimento contratual, até 31 de 
dezembro de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica alterada a Cláusula Nona – dos Recursos Financeiros, passando viger, a partir de 1º 
(primeiro) de janeiro de 2017, acrescida com os recursos advindos das contas e dotações orçamentárias fixadas na Lei 
Complementar nº 008/2016, datada de 11/11/2016

ASSINATURA: 27 de dezembro de 2016.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

Alto Rio Novo

Prefeitura

DECRETO Nº 5134 2016
Publicação Nº 69654

DECRETO N.° 5134/2016

De 22 de dezembro de 2016.

APROVA O RELATÓRIO DE VISTÓRIA DOS TAXISTAS, 
2º SEMESTRE 2016 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO/ES, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei Municipal nº 024/1989 e 
demais legislação em vigor; e,
CONSIDERANDO o Relatório de vistoria realizados no 
veículos de Taxi do Município no período de 07 a 11 de 
novembro de 2016;
D E C R E T A:
Art. 1º. Aprova o Relatório elaborado pelos Fiscais JAR-
DEL ALVES DA SILVA, Matrícula nº 020060 e PAULO 
AMARAL DE FARIA, Matrícula nº 003204, referente a 
vistoria nos veículos de taxi do Município, realizada no pe-
ríodo de 07 a 11 de novembro de 2016, referente ao 2º 
semestre de 2016.
Art. 2º. Tendo em as pendências ainda existentes em al-
guns taxi, ficam os taxistas: a) JOÃO RICART; b) AMIL-
TON GONÇALVES; e, c) RAFLIS MARTINS, a providen-
ciar a correção das pendências constatadas no referido 
Relatório de Vistoria, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 
de suspensão temporária da permissão de taxista, poden-
do resultar em suspensão definitiva.
Parágrafo Único. Os veículos com qualquer tipo de pen-
dência/irregularidade constatada em vistoria, não pode-
rá renovar o Alvará de funcionamento enquanto persistir 
pendência.
Art. 3º Art. 1º. Fica revogada em definitivo a permis-
são para exploração de serviços de taxistas, dos seguintes 

permissionários empregados públicos municipais:
I. – EDILSON MILLER – CPF nº 670.115.56-91 (falecido);
II. – ADILSON NUNES DE OLIVEIRA – CPF nº 
094.466.877-13 (mudou para EUA).
Art. 4º. Fica fixado que as vistorias nos veículos permis-
sionários para exploração de serviços de taxistas na se-
gunda quinzena dos meses de ABRIL e OUTUBRO de cada 
ano.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando expressamente revogadas a disposi-
ções em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Alto Rio Novo – ES, aos 
22 de dezembro de 2016.

MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO

Prefeita Municipal

DECRETO Nº 5135 2016 
Publicação Nº 69651

DECRETO N.° 5135/2016

De 22 de dezembro de 2016.

DETERMINA A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PARA FINS 
DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E 
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO/ES, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei Municipal nº 024/1989 e 
demais legislação em vigor; e,

CONSIDERANDO a necessidade de atualização do cadas-
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tro de empresas do município, uma vez que existem algu-
mas com dados incompletos, faz-se necessário a atualiza-
ção de cadastro.

D E C R E T A:

Art. 1º. Será necessário para as empresas em geral, terá 
direito a RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMEN-
TO, a partir de 1º de janeiro de 2016, que seja apresenta-
do cópia visível dos seguintes documentos:

I – Certidão Negativa de Débitos junto ao Município;

II – Cartão do CNPJ ou documento equivalente;

III – Contrato Social e Alterações da Empresa;

IV – RG e CPF dos Sócios Gerentes/Responsáveis pela em-
presa;

V – Comprovante de Residência (água, luz, telefone fixo).

Art. 2º. A empresa que não renovar o Alvará, no prazo 
legal, estará impedida de funcionar, ficando sujeito a apli-
cação de multas e demais medidas previstas no Código 
Tributário Municipal.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando expressamente revogadas a disposições 
em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Alto Rio Novo – ES, aos 
22 de dezembro de 2016.

MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO

Prefeita Municipal

PORTARIA GAB 086 2016 
Publicação Nº 69655

PORTARIA Nº 086/2016

De 25 de novembro de 2016

INSTAURA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DIS-
CIPLINAR – PAD E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO - ES, no 
uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica, 
Constituição Federal, etc., e principalmente, o disposto no 
art. 146 da Lei 8112/90;

Considerando a conclusão da Comissão de Sindicância Ad-
ministrativa instaurada por força da Portaria nº 054/2015, 
que concluiu que os fatos necessitam de rigorosa apuração 
e a Decisão proferida nos autos do Processo de Sindicância 
Administrativa, processo nº 001910/2015;

RESOLVE:

Art. 1º Determinar a instauração de Processo Adminis-
trativo Disciplinar – PAD, para apuração de fatos ilícitos e 
irregularidades administrativas envolvendo o Servidor Pú-
blico Municipal, Sr. CILDO MARTINS DA SILVA - Moto-
rista, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 
cujos atos praticados encontram-se descritos no Relatório 
Conclusivo da Sindicância Administrativa, instaurada pela 
Portaria nº 054/2015 - Processo nº 001910/2015, bem 
como, no Boletim de Ocorrência de Acidente de Transito - 

BAT nº 033/15, datado de 28.5.2015, lavrado pelo DPM DE 
ALTO RIO NOVO – ES referente a um acidente de trânsito 
envolvendo veículo desta Prefeitura Municipal e o referido 
Servidor e nas Autuações de Infrações de Transito rela-
cionados ao referido BAT e, ainda, apurar outras condutas 
relacionadas ao referido motorista, quando no exercício 
das funções.

Art. 2º Fica composta a Comissão de Processo Adminis-
trativo Disciplinar – PAD, pelos seguintes Servidores, os 
quais deverão ser oficiados da presente nomeação, que 
será presidida pelo primeiro, a saber:

I – CLAUDETE APARECIDA FARIA RIBEIRO – Procuradora, 
Matricula nº 001228;

II – ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA - Escriturá-
ria, Matrícula nº 001295;

III – JOAO MONTEIRO FILHO, Técnico em Contabilidade, 
Matricula nº 001384.

Art. 3º A Comissão nomeada no art. 2º, será Presidida 
pelo primeiro, distribuindo-se as demais funções com os 
outros membros.

Art. 4º Fica fixado o prazo de 60 (sessenta) dias após a 
publicação desta Portaria, para que a conclusão dos traba-
lhos por parte da Comissão do PAD, podendo, no entanto, 
o referido prazo ser prorrogado por igual período, se as 
circunstâncias o exigirem.

Art. 5º Tendo em vista que o Município de Alto Rio Novo 
– ES não possui legislação própria sobre o assunto em 
questão, o Processo Administrativo Disciplinar em ques-
tão, deverá observar o disposto da Lei Federal nº 8112/90 
e Lei Federal nº 9784/99.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Alto Rio Novo – ES, 21 
de novembro de 2016.

MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO

Prefeita Municipal

PORTARIA GAB 089 2016
Publicação Nº 69656

PORTARIA Nº 089/2016

De 19 de novembro de 2016

INSTAURA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DIS-
CIPLINAR – PAD E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO - ES, no 
uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica, 
Constituição Federal, etc., e principalmente, o disposto no 
art. 146 da Lei 8112/90;
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CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta 
Prefeita, que o Município foi condenado a revelia em Ação 
Trabalhistas, autos nº 0000424-86.2015.5.17.0141, em 
ação de indenização, causando assim, prejuízos a11o erá-
rio;

CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo nº 
2016.0000.3110-11 do Ministério Público Estadual, solici-
tando documentos e informações;

RESOLVE:

Art. 1º Determinar a instauração de Processo Administra-
tivo Disciplinar – PAD, para apuração de responsabilidades 
pelos prejuízos causados ao município de Alto Rio Novo – 
ES, em razão de condenação na ação trabalhista, autos nº 
0000424-86.2015.5.17.0141, que tramita perante a Vara 
do Trabalho de Colatina – ES, devido o devido ter sido con-
siderado revel na referida ação, e condenado a indenizar 
ao Servidor ELIAS CANDIDO DE OLIVEIRA.

Art. 2º Fica composta a Comissão de Processo Adminis-
trativo Disciplinar – PAD, pelos seguintes Servidores, os 
quais deverão ser oficiados da presente nomeação, que 
será presidida pelo primeiro, a saber:

I – ILSON JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA – Advogado do 
Município, Matricula nº 009563;

II – PAULO AMARAL DE FARIA – Fiscal, Matrícula nº 
003204;

III – ROSILEA VENTURIM FARIA MOREIRA, assisten-
te social, Matricula nº 001147.

Art. 3º A Comissão nomeada no art. 2º, será Presidida 
pelo primeiro, distribuindo-se as demais funções com os 
outros membros.

Art. 4º Fica fixado o prazo de 60 (sessenta) dias após a 
publicação desta Portaria, para que a conclusão dos traba-
lhos por parte da Comissão do PAD, podendo, no entanto, 
o referido prazo ser prorrogado por igual período, se as 
circunstâncias o exigirem.

Art. 5º Tendo em vista que o Município de Alto Rio Novo 
– ES não possui legislação própria sobre o assunto em 
questão, o Processo Administrativo Disciplinar em ques-
tão, deverá observar o disposto da Lei Federal nº 8112/90 
e Lei Federal nº 9784/99.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Alto Rio Novo – ES, 19 
de novembro de 2016.

MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO

Prefeita Municipal

PORTARIA GAB 090 2016
Publicação Nº 69657

PORTARIA Nº 090/2016

De 22 de dezembro de 2016

INSTAURA PROCEDIMENTO ADMINIS- TRATIVO 
DISCIPLINAR – PAD E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO - ES, no 
uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica, 
Constituição Federal, etc., e principalmente, o disposto no 
art. 146 da Lei 8112/90;

CONSIDERANDO o parecer da Controladora Geral do Mu-
nicípio e Parecer Jurídico emitido dos autos do Processo 
Administrativo nº 004214/2016;

RESOLVE:

Art. 1º Determinar a instauração de Processo Adminis-
trativo Disciplinar – PAD, para apuração de fatos ilícitos 
e irregularidades administrativas e funcionais envolven-
do o ex-Servidor Público Municipal, Sr. JOSÉ ROBERTO 
DA SILVA - Motorista, lotado na Secretaria Municipal de 
Saúde, cujos atos praticados encontram-se descritos no 
BOLETIM UNIFICADO (BU) Nº 30013971, confeccionado 
pela Polícia Militar em data de 15.09.2016, referente a um 
acidente de trânsito envolvendo veículo desta Prefeitura 
Municipal e o referido Servidor e nas Autuações de In-
frações de Transito relacionados ao referido BU e, ainda, 
apurar outras condutas relacionadas ao referido motorista, 
quando no exercício das funções como dirigir embriagado 
e danos causados ao erário.

Art. 2º Fica composta a Comissão de Processo Adminis-
trativo Disciplinar – PAD, pelos seguintes Servidores, os 
quais deverão ser oficiados da presente nomeação, que 
será presidida pelo primeiro, a saber:

I – CLAUDETE APARECIDA FARIA RIBEIRO – Procura-
dora, Matricula nº 001228;

II – GILSON MARIO DE MELO – Auxilio Administrativo, 
Matrícula nº 000981;

III – FABIO NATALINO PINHEIRO – Operador de Maq 
Pesadas, Matricula nº 021950.

Art. 3º A Comissão nomeada no art. 2º, será Presidida 
pelo primeiro, distribuindo-se as demais funções com os 
outros membros.

Art. 4º Fica fixado o prazo de 60 (sessenta) dias após a 
publicação desta Portaria, para que a conclusão dos traba-
lhos por parte da Comissão do PAD, podendo, no entanto, 
o referido prazo ser prorrogado por igual período, se as 
circunstâncias o exigirem.

Art. 5º Tendo em vista que o Município de Alto Rio Novo 
– ES não possui legislação própria sobre o assunto em 
questão, o Processo Administrativo Disciplinar em ques-
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tão, deverá observar o disposto da Lei Federal nº 8112/90 
e Lei Federal nº 9784/99.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Alto Rio Novo – ES, 22 
de dezembro de 2016.

MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO

Prefeita Municipal

SUSP. EDITAL SAÚDE 001/2016
Publicação Nº 69643

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO SUSPENSÃO DO PROCESSO 
SIMPLIFICADO EDITAL 01/2016

O Município de Alto Rio Novo - ES, através do Secretário 
Municipal de Saúde, torna público que está suspenso por 
determinação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo, o Processo Seletivo Simplificado para provimento 
de cargos de designação temporária do quadro de 
pessoal da área de saúde do Município, referente ao 
edital 001/2016 devidamente publicado em todos os 
órgãos municipais, Diário Oficial do estado e no sítio 
eletrônico www.altorionovo.es.gov.br. Trata-se de decisão 
monocrática nº. 01848/2016-2 datada de 26/12/2016 
do Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Com a 
determinação do TCEES, o concurso permanece suspenso 
até que a Prefeitura Municipal apresente as correções 
das irregularidades apontadas no edital e providencie 
as adequações necessárias ao cumprimento das normas 
legais e constitucionais. Os resultados das alterações 
serão divulgados no sítio eletrônico www.altorionovo.
es.gov.br, na sede da Prefeitura Municipal de Alto Rio 
Novo – ES e nos demais órgãos. Alto Rio Novo - ES, 28 
de dezembro de 2016. Abílio de Oliveira Neto – Secretário 
Municipal de Saúde.

Aracruz

Prefeitura

AVISO DE ANULAÇÃO CP Nº 005/2016
Publicação Nº 69749

AVISO ANULAÇÃO

CP n° 005/2016
Objeto: Serviços de poda e manutenção de árvores e ar-
bustos.
Licitação ANULADA, para posterior reabertura de novo 
Edital. Desde já fica mantidos os Princípios do Contraditó-
rio e da Ampla Defesa.

Aracruz, 28 de Dezembro de 2016.

Idelblandes Zamperlini – Pres. CPL

LEI Nº 4094
Publicação Nº 69674

LEI Nº 4.094, DE 27/12/2016.

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 
NO BAIRRO NOVA SANTA CRUZ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO: FAÇO SABER QUE CÂMARA MUNICIPAL 
DE ARACRUZ APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º A Praça Pública sem denominação localizada no 
Bairro Nova Santa Cruz, Distrito de Santa Cruz, Aracruz/ES, 
passa a denominar-se “Praça Valdeci Diogo Ribeiro”.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, 27 de Dezembro de 
2016.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

NOTIFICAÇÃO PROCESSO 8240/2015
Publicação Nº 69788

NOTIFICAÇÃO PARA CIÊNCIA DOS AUTOS E MANI-
FESTAÇÃO

Processo Nº 8240/2015

A Prefeitura Municipal de Aracruz, representada pelo 
Secretário Municipal de Administração e Recursos 
Humanos, torna público que, usando de suas prerrogativas, 
NOTIFICA OS SENHORES LENI PEREIRA MARTINS E 
EDMILSON LOUREIRO DO NASCIMENTO, para ciência 
da abertura do processo administrativo nº 8240/2015, e 
abre prazo de dez dias para apresentação de defesa. Os 
autos encontram-se disponível para consulta na Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos Humanos. 
Após ultrapassado o prazo de dez dias, o processo será 
encaminhado para Secretaria Municipal de Finanças para 
providências.

Aracruz, 06 de dezembro de 2016.

EIDMILSON ANTONIO GAMBARTI

Secretário Municipal de Administração  
e Recursos Humanos.

http://www.altorionovo.es.gov.br
http://www.altorionovo.es.gov.br
http://www.altorionovo.es.gov.br
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PORTARIA 1220/2016 - SEMAD
Publicação Nº 69785

PORTARIA Nº 1.220, DE 28/12/2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

Art. 1º . Determinar a Comissão Permanente de Sindicância, 
nomeada pela Portaria nº 13.049, de 09/12/2014, a 
instauração de processo sindicante, para apurar os fatos 
mencionados no Processo nº 13993/2016, conforme 
documentos constantes nos autos.

Art. 2º . A Comissão Permanente de Sindicância terá o 
prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data 
de notificação do servidor, para instaurar o processo, 
observando que o prazo para decisão não poderá exceder 
a 20 (vinte) dias da data do recebimento e efetivação 
da defesa, conforme art. 198, inciso V, da Lei 2.898 de 
31/03/2006.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de Dezembro de 2016.

EIDMILSON ANTÔNIO GAMBARTI

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

E RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 14116
Publicação Nº 69669

PORTARIA Nº 14.116, DE 26/12/2016.

HOMOLOGA FÉRIAS PARA SERVIDORA QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 
NOS TERMOS DO ART. 91 E SEGUINTES DA LEI Nº 2.898, 
DE 31/03/2006.

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o período de 26/12/2016 a 24/01/2017 
de férias da Servidora abaixo descrita referente ao período 
de 2015/2016.

MATRÍ-
CULA NOME CARGO

971 Andrea Coutinho Musso da 
Silva

Agente Administra-
tivo III

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 26 de Dezembro de 2016.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 14118
Publicação Nº 69671

PORTARIA Nº 14.118, DE 27/12/2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NOS TER-
MOS DO ART.98 DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006.

RESOLVE:

Art. 1º INTERROMPER, por necessidade imperiosa de serviço, o gozo de férias concedida através da Portaria nº 14.116/2016, 
a Servidora abaixo descrita, a partir de 27/12/2016, ficando estes 30 (trinta) dias a serem gozados em momento oportuno 
de uma só vez, conforme o Parágrafo único do Artigo 5º do Decreto nº 29.528/2015.

NOME MATR. CARGO PERÍODO AQUISI-
TIVO

Andrea Coutinho Musso da Silva 971 Agente Administrativo III 2015/2016

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de Dezembro de 2016.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal
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serviço autônomo de água e esgoto de araCruz

ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2016
Publicação Nº 69505

RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 31/2016 PROCESSO Nº 182/2015
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Aracruz-ES
Contratada: R.A Serviços de Construção Civil LTDA
Objeto: Acréscimo contratual no valor de R$ 23.656,60 e 
decréscimo no valor de R$ 23.787,17 conforme artigo 65, 
§1º da lei 8666/93.

Jader Mutzig Bruna

Diretor Geral Interino do SAAE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 058/2016

Publicação Nº 69622

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 058/2016

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRU-
Z-ES, por intermédio do Diretor Geral Interino nomeado 
através do Decreto Municipal nº 31.241/2016, no uso de 
suas atribuições legais, com fundamento no disposto no 
inciso XXII, do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, torna pública a homologação do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2016.

Processo Nº 0169/2016.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LICENÇA E MA-
TERIAL DE INFORMÁTICA.

Empresas Vencedoras:

VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ITEM 
01

EDSON CARDOSO ROCHA INFORMATICA - ITEM 02

COMPUSET INFORMATICA LTDA - ITEM 03

O ITEM 04 foi declarado FRACASSADO

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 25.585,90 (Vinte e 
cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa cen-
tavos);

HOMOLOGADO EM: 28/12/2016.

JADER MUTZIG BRUNA

DIRETOR GERAL INTERINO

DECRETO MUNICIPAL Nº 31.241/2016

Boa Esperança

Prefeitura

EXTRATO DE CONTRATO Nº 094/2016 
Publicação Nº 69679

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N.º 094/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA – 
ES.
CONTRATADO: BOA FLORA EMPREENDIMENTOS 
LTDA - ME.

OBJETO:

Este contrato tem por objeto a Contratação de 16 (de-
zesseis) diárias de um (01) caminhão Toco conjugado de 
cabine suplementar, adaptados e preparados, com moto-
rista, para o transporte de materiais e equipamentos para 
o transporte dos funcionários até os respectivos pontos 
críticos mapeados, objetivando a recuperação de bueiros 
e pontes, adequação das estradas no interior do nosso 
município, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural, conforme discriminado no Pro-
cesso nº 5.700/2016 e de acordo com as especificações e 
detalhamentos do Termo de Referencia que, juntamente 
com o orçamento da CONTRATADA, passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição.

VALOR:

R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Prefeitura Municipal de Boa Esperança

Projeto Atividade: 024024.2060600133.028 – Construção, 
Reabertura e Manutenção de estradas Vicinais.

Elemento Despesa: 33903900000 – Outros Serviços De 
Terceiros – Pessoa Jurídica.

Fonte Recurso: 10000000000 – Recursos Ordinários (FEX) 
– Ficha: 349.

PRAZO DE VIGÊNCIA:

O presente Contrato terá vigência de 30 (trinta) dias a 
partir da data de sua assinatura.

Processo nº 5.700/2016

Assinatura do Contrato em 19/12/2016
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Boa Esperança, 28 de dezembro de 2016.

ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO 022, 023, 024, 025, 026, 
027 E 028/2016

Publicação Nº 69621

EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2016

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BOA ESPERANÇA.

CONTRATADO: ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRI-
TÓRIO LTDA EPP.

OBJETO: Este contrato tem por objeto a Aquisição de 
equipamentos permanentes e 01 (um) veículo de passeio 
0Km para equipar e suprir as necessidades institucionais 
da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal 
de Boa Esperança/ES, de acordo com a Emenda Parlamen-
tar n° 11431.661000/1160-04, conforme discriminado no 
Processo nº 3.894/2016 e de acordo com as especifica-
ções e detalhamentos do Anexo I do Pregão Presencial 
nº 009/2016 que, juntamente com a proposta da CON-
TRATADA, passam a integrar este instrumento, indepen-
dentemente de transcrição. VALOR: R$ 2.252,80 (dois 
mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centa-
vos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 
Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança/ES. Proje-
to Atividade: 008001.1030100252.054 – Equipamentos 
para Unidades de Saúde da Família. Elemento Despe-
sa: 44905200000 – Equipamento e Material Permanente. 
PRAZO: O presente contrato terá vigência até 31 de mar-
ço de 2017, a contar da data de sua assinatura. MODALI-
DADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016. PROCESSO 
Nº: 3.894/2016. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2016

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BOA ESPERANÇA.

CONTRATADO: EDUARDO FADINI SILVESTRE ME.

OBJETO: Este contrato tem por objeto a Aquisição de 
equipamentos permanentes e 01 (um) veículo de passeio 
0Km para equipar e suprir as necessidades institucionais 
da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal 
de Boa Esperança/ES, de acordo com a Emenda Parlamen-
tar n° 11431.661000/1160-04, conforme discriminado no 
Processo nº 3.894/2016 e de acordo com as especifica-
ções e detalhamentos do Anexo I do Pregão Presencial nº 
009/2016 que, juntamente com a proposta da CONTRA-
TADA, passam a integrar este instrumento, independen-
temente de transcrição. VALOR: R$ 3.900,00 (três mil e 
novecentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unida-
de Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança/
ES. Projeto Atividade: 008001.1030100252.054 – Equi-
pamentos para Unidades de Saúde da Família. Elemento 
Despesa: 44905200000 – Equipamento e Material Per-
manente. PRAZO: O presente contrato terá vigência até 

31 de março de 2017, a contar da data de sua assinatu-
ra. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016. 
PROCESSO Nº: 3.894/2016. DATA DE ASSINATURA: 
22/12/2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 024/2016

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BOA ESPERANÇA.

CONTRATADO: IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO ME.

OBJETO: Este contrato tem por objeto a Aquisição de 
equipamentos permanentes e 01 (um) veículo de passeio 
0Km para equipar e suprir as necessidades institucio-
nais da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Mu-
nicipal de Boa Esperança/ES, de acordo com a Emenda 
Parlamentar n° 11431.661000/1160-04, conforme dis-
criminado no Processo nº 3.894/2016 e de acordo com 
as especificações e detalhamentos do Anexo I do Pregão 
Presencial nº 009/2016 que, juntamente com a propos-
ta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, 
independentemente de transcrição. VALOR: R$ 2.989,00 
(dois mil, novecentos e oitenta e nove reais). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: Fundo Munici-
pal de Saúde de Boa Esperança/ES. Projeto Atividade: 
008001.1030100252.054 – Equipamentos para Unidades 
de Saúde da Família. Elemento Despesa: 44905200000 
– Equipamento e Material Permanente. PRAZO: O presen-
te contrato terá vigência até 31 de março de 2017, a con-
tar da data de sua assinatura. MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 009/2016. PROCESSO Nº: 3.894/2016. 
DATA DE ASSINATURA: 22/12/2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 025/2016

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BOA ESPERANÇA.

CONTRATADO: MC INFORMÁTICA LTDA ME.

OBJETO: Este contrato tem por objeto a Aquisição de 
equipamentos permanentes e 01 (um) veículo de passeio 
0Km para equipar e suprir as necessidades institucionais 
da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal 
de Boa Esperança/ES, de acordo com a Emenda Parlamen-
tar n° 11431.661000/1160-04, conforme discriminado no 
Processo nº 3.894/2016 e de acordo com as especifica-
ções e detalhamentos do Anexo I do Pregão Presencial nº 
009/2016 que, juntamente com a proposta da CONTRA-
TADA, passam a integrar este instrumento, independen-
temente de transcrição. VALOR: R$ 4.670,00 (quatro mil, 
seiscentos e setenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Boa Espe-
rança/ES. Projeto Atividade: 008001.1030100252.054 
– Equipamentos para Unidades de Saúde da Família. Ele-
mento Despesa: 44905200000 – Equipamento e Material 
Permanente. PRAZO: O presente contrato terá vigência 
até 31 de março de 2017, a contar da data de sua assina-
tura. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016. 
PROCESSO Nº: 3.894/2016. DATA DE ASSINATURA: 
22/12/2016.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2016

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BOA ESPERANÇA.

CONTRATADO: MVC VEÍCULOS LTDA..

OBJETO: Este contrato tem por objeto a Aquisição de 
equipamentos permanentes e 01 (um) veículo de passeio 
0Km para equipar e suprir as necessidades institucionais 
da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal 
de Boa Esperança/ES, de acordo com a Emenda Parlamen-
tar n° 11431.661000/1160-04, conforme discriminado no 
Processo nº 3.894/2016 e de acordo com as especifica-
ções e detalhamentos do Anexo I do Pregão Presencial nº 
009/2016 que, juntamente com a proposta da CONTRA-
TADA, passam a integrar este instrumento, independen-
temente de transcrição. VALOR: R$ 38.000,00 (trinta e 
oito mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade 
Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança/
ES. Projeto Atividade: 008001.1030100252.054 – Equi-
pamentos para Unidades de Saúde da Família. Elemento 
Despesa: 44905200000 – Equipamento e Material Per-
manente. PRAZO: O presente contrato terá vigência até 
31 de março de 2017, a contar da data de sua assinatu-
ra. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016. 
PROCESSO Nº: 3.894/2016. DATA DE ASSINATURA: 
22/12/2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 027/2016

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BOA ESPERANÇA.

CONTRATADO: PC MIX COMÉRCIO E REPRESENTA-
ÇÕES EIRELI EPP.

OBJETO: Este contrato tem por objeto a Aquisição de 
equipamentos permanentes e 01 (um) veículo de passeio 
0Km para equipar e suprir as necessidades institucionais 
da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal 
de Boa Esperança/ES, de acordo com a Emenda Parlamen-
tar n° 11431.661000/1160-04, conforme discriminado no 
Processo nº 3.894/2016 e de acordo com as especifica-
ções e detalhamentos do Anexo I do Pregão Presencial nº 
009/2016 que, juntamente com a proposta da CONTRA-
TADA, passam a integrar este instrumento, independen-
temente de transcrição. VALOR: R$ 19.210,00 (dezenove 
mil, duzentos e dez reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Boa Espe-
rança/ES. Projeto Atividade: 008001.1030100252.054 
– Equipamentos para Unidades de Saúde da Família. Ele-
mento Despesa: 44905200000 – Equipamento e Material 
Permanente. PRAZO: O presente contrato terá vigência 
até 31 de março de 2017, a contar da data de sua assina-
tura. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016. 
PROCESSO Nº: 3.894/2016. DATA DE ASSINATURA: 
22/12/2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 028/2016

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BOA ESPERANÇA.

CONTRATADO: TAGLIA – FERRE & CIA LTDA EPP.

OBJETO: Este contrato tem por objeto a Aquisição de 
equipamentos permanentes e 01 (um) veículo de passeio 
0Km para equipar e suprir as necessidades institucionais 
da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal 
de Boa Esperança/ES, de acordo com a Emenda Parlamen-
tar n° 11431.661000/1160-04, conforme discriminado no 
Processo nº 3.894/2016 e de acordo com as especifica-
ções e detalhamentos do Anexo I do Pregão Presencial nº 
009/2016 que, juntamente com a proposta da CONTRA-
TADA, passam a integrar este instrumento, independen-
temente de transcrição. VALOR: R$ 770,00 (setecentos 
e setenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade 
Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança/
ES. Projeto Atividade: 008001.1030100252.054 – Equi-
pamentos para Unidades de Saúde da Família. Elemento 
Despesa: 44905200000 – Equipamento e Material Per-
manente. PRAZO: O presente contrato terá vigência até 
31 de março de 2017, a contar da data de sua assinatu-
ra. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016. 
PROCESSO Nº: 3.894/2016. DATA DE ASSINATURA: 
22/12/2016.

Boa Esperança, 28 de dezembro de 2016.

MARCOS FERNANDO ALVES

GESTOR MUNICIPAL DO FUNDO
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Castelo

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO CONVÊNIO Nº 01/2016 - FMS
Publicação Nº 69552

TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CASTELO POR INTERMÉDIO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - 
FILIAL.

O MUNICÍPIO DE CASTELO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 
27.165.638/0001-39, com endereço na Av. Nossa Senhora da Penha, nº. 103, Bairro Centro, Cidade de Castelo, Estado 
do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Srº. 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, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO, com sede à Avenida Nossa Senhora 
da Penha, nº 574, Bairro Centro, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CNPJ sob 
o n° 14.830.853.0001-65, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Srº. WAGNER JOSÉ INÁCIO, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado à residente e domiciliado na Rua Narciso Fracaroli, nº. 100, Bairro Santa Mônica, 
Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CPF nº 802.593.757-72 e Carteira de Identidade 
nº 608.244 SSP/ES, doravante denominado CONCEDENTE e de outro lado, a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – FILIAL, doravante denominada CONVENENTE pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 
27.187.087/0002-95, situada na Rua Antônio Bento, nº. 112, Centro, Castelo - ES, neste ato representado pelo Presidente 
do Conselho Deliberativo DOM DARIO CAMPOS, brasileiro, solteiro, Religioso, Portador do CPF nº. 356.765.317-20 e RG 
9.003.100-PET 2105-RJ, residente e domiciliado na Rua Barão de Itapemirim, nº 36, Centro, Cachoeiro de Itapemirim, ES, 
CEP: 29300-110, em conformidade com os autos do processo nº 1776/16, com fundamento nos arts. 196 e seguintes da 
Constituição Federal, na Lei nº. 8.666/1993, Constituição Federal, em especial o Art. 199; Lei 8080, de 19 de setembro de 
1990, Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Portaria MS/GM 3.390, de 30 de dezembro de 2013, Portaria 3.166, de 20 
de dezembro de 2013, Portaria 3.410, de 30 de dezembro de 2013, (Portaria MS/ GM 529 de 1º de abril de 2013, Institui 
o Programa de Segurança do Paciente), Portaria MS/GM 142, de 27 de janeiro de 2014 que institui a Política Nacional 
Hospitalar, Portaria (ES) 96-R, de 15 de julho de 2009, Lei Municipal nº 3.647, de 28 de dezembro de 2015 e Considerando 
o Plano Operativo Anual – POA, resolvem celebrar o presente convênio, que regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes contratantes, de comum acordo, resolvem aditar o Convênio Nº 01/2016, mediante 
as condições adiante pactuadas:

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de vigência previsto no convênio original, fica prorrogado por mais 02 (Dois) meses, a 
partir de 01 de janeiro de 2017, com término em 28 de Fevereiro de 2017, com um acréscimo de R$ 793.933,38 
(Setecentos e Noventa e Três Mil Reais Novecentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Oito Centavos), tudo de acordo com o 
processo administrativo nº 014704/2016, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA TERCEIRA: Os recursos do presente convênio serão repassados de acordo com as seguintes Dotações 
Orçamentárias;

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Origem

0160011030100372.164 33503900000 0010 SEMSA – 12030000 - SUS

0160021030200382.167 33503900000 0046 SEMSA – 12030000 - SUS

0160021030200382.167 33503900000 0046 SEMSA – 1201000 - Próprio

CLÁUSULA QUARTA:

Descrição Mensal (R$) Total (R$)

Recurso Federal – Média Complexidade (S.I.A E S.I.H, IAC, INTEGRASUS) 227.418,65 454.837,30

Recurso Federal - PAB 2.048,04 4.096,08

Recurso Municipal – Recursos Financeiros repassados ao hospital pelo Fundo Municipal de Saúde 167.500,00 335.000,00

Subtotal 396.966,69 793.933,38
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CLÁUSULA QUINTA: Ficam mantidas inalteradas as 
demais cláusulas do Convênio original.

E por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 04 (Quatro) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que também o 
assinam.

Castelo/ES, 20 de Dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO

WAGNER JOSÉ INÁCIO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

1º TERMO ADITIVO CONVÊNIO Nº 20/2016
Publicação Nº 69471

TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 20/2016 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CASTELO E A 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
DE CASTELO – APAE.

O MUNICÍPIO DE CASTELO, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 27.165.638/0001-
39, situada à Avenida Nossa Senhora da Penha, n.º103, 
Bairro Centro, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, 
CEP. 29.360-000, neste ato representado pelo atual Prefeito 
o Sr. JAIR FERRAÇO JÚNIOR, brasileiro, casado, agente 
político, 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, 
Bairro Centro, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, 
CEP: 29.360-000, neste ato denominado CONCEDENTE e 
de outros lado a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE CASTELO – APAE, sociedade civil, 
filantrópica, inscrita no CNPJ sob o n.º 27.256.445/0001-
93, situada na Rodovia Pedro Cola, km 02, Cidade de 
Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, neste 
ato representado pelo atual presidente o Sr. MÁRCIO 
BARBOSA VENTURIM, brasileiro, casado, portador do 
CPF n.º 963.917.827-68, residente e domiciliado na Rua 
Antônio Jubini, nº 96, Bairro Santo Andrezinho, na Cidade 
de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, 
doravante denominada CONVENENTE, resolvem celebrar 
o presente CONVÊNIO, mediante as cláusulas e condições 
adiante estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes contratantes, de 
comum acordo, resolvem aditar o Convênio nº 20/2016, 
mediante as condições adiante pactuadas:

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente Convênio celebrado 
entre o Poder Executivo Municipal e a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Castelo - APAE, 
tem por objeto disponibilizar recursos financeiros para 
realização de despesas de pagamento de trabalhadores 
de assistência social; aquisição de materiais de consumo 

e execução de reparos necessarios ao desenvolvimento 
dos projetos sociais realizados com os usuários. As APAES 
são associações beneficentes que desenvolvem programas 
de reabilitação social e de reabilitação de saúde, com 
os seguintes proficionais: fisioterapeuta, fonoaudiologo, 
terapia ocupacional, psicologo e reeducação motora. A APAE 
atende aproximadamente 76 usuários, tudo de acordo com 
o plano de trabalho, anexo ao processo nº 013448/2015, 
oriundo da Secretaria Municipal de Assistência Social, fica 
prorrogado por mais 04 (Quatro) meses, a partir de 31 
de Dezembro de 2016, com término em 30 de abril de 
2017, devido ao atraso verificado nas parcelas do repasse 
Federal do convênio conforme Cláusula Sexta, tudo de 
acordo com o processo administrativo nº 013937/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam mantidas inalteradas as 
demais cláusulas do Convênio original.

Nestes termos, firmam o presente documento em 04 
(quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas 
abaixo, para que desde já produza os efeitos de direito.

Castelo/ES, 28 de Dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO

1º TERMO APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 105728/ 
2014

Publicação Nº 69754

APOSTILAMENTO

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 
1.05728/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE CASTELO E A EMPRESA 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:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes contratantes, de comum 
acordo, resolvem aditar o contrato nº 105728/2014, 
mediante as condições adiante pactuadas:

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor mensal estimado do 
contrato, Cláusula Quinta, será reajustado para R$ 
304.281,80 (Trezentos e Quatro Mil Duzentos e Oitenta 
e Um Reais e Oitenta Centavos) mensais, totalizando R$ 
3.651.391,60 (Três Milhões Seiscentos e Cinquenta e Um 
Mil Trezentos e Noventa e um Reais e Sessenta Centavos) 
global considerando um período de 12 meses, referente 
ao reajuste do contrato concedido a partir de Julho/2015, 
tudo conforme Processo Administrativo nº 04510/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA: 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, para que se 
produza seus efeitos legais, após lido e achado conforme.

Castelo-ES, 24 de Outubro de 2016.

Jair Ferraço Júnior

Prefeito Municipal de Castelo

2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 295/2016
Publicação Nº 69472

ADITIVO CONTRATUAL

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 295/2016 
de empreitada por preço unitário firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Castelo e a empresa PILLARIS 
INCORPORADORA LTDA para a contratação de 
empresa especializada na área de construção civil, 
para execução de obra de revitalização da Praça 
Central do do Distrito de Aracuí e abertura de rua, 
neste Município de Castelo – ES

O Município de Castelo, com sede à 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, residente e domiciliado nesta 
cidade, doravante denominado CONTRATANTE e de outro 
lado a empresa PILLARIS INCORPORADORA LTDA, 
neste ato denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ 
sob o n° 06.923.241/0001-99, com sede na Av. Beira Rio, 
nº 181, Loja 01, Centro, Venda Nova do Imigrante - ES, 
representada pela Srª MARCELA COLODETTI COCO, 
brasileira, casada, empresária, residente na Rua joão 
Paulo II, nº 114, apt 204, Edifício ângelo Minete, bairro 
Vila Betânea, Venda nova do Imigrante – ES, inscrita no 
CPF sob o n° 106.022.547-60, referente a Tomada de 
Preço nº 005/2016, têm entre si, justos e contratados, 
a prestação de serviços de obra, 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 295/2016, 
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 90 (Noventa) Dias, tudo conforme 
processo administrativo nº 015347/2016 oriundo da 
Secretaria Municipal de Obras.

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

E por estarem justos e contratados, assinam o presente 
em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas infra firmadas, para que se produza seus 
efeitos legais, após lido e achado conforme.

Castelo-ES, 23 de Dezembro de 2016.

Jair Ferraço Júnior

Prefeito Municipal de Castelo

2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 
105728/2014

Publicação Nº 69756

APOSTILAMENTO

2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 
1.05728/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE CASTELO E A EMPRESA 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:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes contratantes, de comum 
acordo, resolvem aditar o contrato nº 105728/2014, 
mediante as condições adiante pactuadas:

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor mensal estimado do 
contrato, Cláusula Quinta, será reajustado para R$ 
342.144,80 (Trezentos e Quarenta e Dois Mil Cento e 
Quarenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos) mensais, 
totalizando R$ 4.105.737,60 (Quatro Milhões Cento e Cinco 
Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos) 
global considerando um período de 12 meses, referente 
ao reajuste do contrato concedido a partir de Julho/2016, 
tudo conforme Processo Administrativo nº 006995/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA: 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, para que se 
produza seus efeitos legais, após lido e achado conforme.

Castelo-ES, 28 de Dezembro de 2016.

Jair Ferraço Júnior

Prefeito Municipal de Castelo

ANEXO I - LEI COMPLEMENTAR 010/2016
Publicação Nº 69741

ANEXO I

LEI COMPLEMENTAR Nº 010/2016

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
002, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2007, QUE INSTITUI 
O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CASTELO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

ANEXO II - LEI COMPLEMENTAR 010/2016
Publicação Nº 69745

ANEXO II

LEI COMPLEMENTAR Nº 010/2016

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
002, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2007, QUE INSTITUI 
O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CASTELO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

ANEXO III - LEI COMPLEMENTAR 010/2016
Publicação Nº 69746

ANEXO III

LEI COMPLEMENTAR Nº 010/2016

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
002, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2007, QUE INSTITUI 

O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CASTELO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

ANEXO IV - LEI COMPLEMENTAR 010/2016
Publicação Nº 69748

ANEXO IV

LEI COMPLEMENTAR Nº 010/2016

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
002, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2007, QUE INSTITUI 
O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CASTELO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

ANEXO V - LEI COMPLEMENTAR 010/2016
Publicação Nº 69753

ANEXO V

LEI COMPLEMENTAR Nº 010/2016

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
002, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2007, QUE INSTITUI 
O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CASTELO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

TABELA DE ÍNDICES E PARÂMETROS 
URBANÍSTICOS - PDM CASTELO

ZONAS AFASTAMENTOS EM METROS

FRONTAL EM 01 LATERAL FUNDOS

UNIFAM. MULTIFAM.

ZONAS RESIDENCIAIS

ZR1 10 1,50 4,00 1,00 75,00% 15,00%

Afastamento mínimo de 1,5m

G1

ZR2 10 1,50 4,00 1,20 75,00% 15,00% G1 G2

ZR3 10 1,50 4,00 1,00 75,00% 15,00% G1

ZR4 10 1,50 4,00 1,20 75,00% 15,00% G1 G2

ZOR 06 1,00 2,00 - 65,00% 20,00% G1

ZEU ILIMITADO 1,50 8,00 - 70,00% 20,00%

BASE PAV. BASE PAV. BASE PAV.

Afastamento mínimo de 1,5m

Afastamento mínimo de 1,5m

G1 G2

UNIFAM. MULTIFAM. BASE PAV. BASE PAV.

ZONAS MISTAS

ZM1

15
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1,80 6,00 3,60

75,00%

20,00%

G1 G2

15 75,00%

ZM2

15

1,20 2,80 -

75,00%

G1 G2

15 75,00%

ZCO 15 3,60 1,80 75,00% 20,00% G1 G2

ZIN ILIMITADO 5,00 - 70,00% 15,00% 1,50 2,50 2,00 
G1 G2 G3

ZRU1 04 2,40 - 60,00% 30,00% 3,00 1,50 1,50 G1

ZRU2 02 - - - 90,00% 6,00 6,00 2,00 G1 G2 G4

ZEITA 04 2,40 - 60,00% 30,00% G1

APP 01 - - - 90,00% -

ZEIS 02 1,50 4,00 1,00 75,00% 15,00% 1,50 1,50 1,50 
G1

GABARITO

PERMITIDO

COEF. DE

APROVEITAMENTO (CA)

POTENCIAL

CONSTRUTIVO

ADICIONAL

TAXA DE

OCUPAÇÃO

MÁXIMA (TO)

TAXA DE

PERMEABILIDADE

(TP)

ATIVIDADES E

SERVIÇOS

PERMITIDOS

Lotes com até 12m de testada: em

nenhum dos lados:

Fundos sem vãos de ventilação

afastamento mínimo de 1,50m

Lotes com até 15m de testada:

1,5m contínuo em um dos lados.

Fundos com vãos de iluminação e

ventilação afastamento mínimo de 1,5m

Lotes com testada maiores que

15m: 1,5m em ambos os lados

Lotes com até 12m de testada: em

nenhum dos lados:

Lotes de 12m a 15m de testada:

1,5m contínuo em um dos lados.

Lotes com testada maiores que

15m: 1,5m em ambos os lados

COM

ER.

Afastamento mínimo de 1,5m; após

10 pavimentos, afastamento mínimo

de 2,5m

Lotes com até 12m de testada: em

nenhum dos lados:

Afastamento mínimo de 1,5m; após 10

pavimentos, afastamento mínimo de

2,5m

RESI

D. Lotes de 12m a 15m de testada:

1,5m contínuo em um dos lados.

COM

ER.

RESI

D.

Lotes com testada maiores que

15m: 2,5m em ambos os lados

ZONAS

COMERCIAIS

Afastamento mínimo de 1,5m; após

10 pavimentos, afastamento mínimo

de 2,5m

Afastamento mínimo de 1,5m; após

10 pavimentos, afastamento

mínimo de 2,5m

Afastamento mínimo de 1,5m; após 10

pavimentos, afastamento mínimo de

2,5m

ZONAS

INDUSTRIAIS

Vias com caixa de rua

de 23m ou mais: 03 m

de afast. Frontal;

Vias com caixa de rua

inferiores a 23m: 06 m

de afast. Frontal;

ZONAS

RURAIS

ZONAS

ESPECIAIS
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TABELA DE ATIVIDADES POR TIPOS DE GRUPO – 
GRUPO 1 (G1)

GRUPO 1 (G1)

DESCRIÇÃO: Atividades de pequeno porte, que não cau-
sam incômodos significativos à vizinhança; nem poluição 
ambiental, quando adotadas as medidas adequadas para 
o seu controle; e nem atraem tráfego pesado ou intenso.

OBSERVAÇÕES: As atividades “Centro comunitário e as-
sociação de moradores” e “equipamento de infraestrutu-
ra urbana” não terão limite de área.

Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos;
Aluguel de fitas, vídeos, discos, cartuchos e similares;
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção e 
engenharia civil, inclusive andaime – escritório;
Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos, inclusive 
livros;
Asilos;
Associação beneficente – orfanatos;
Associação de entidade de classe;
Associação Filantrópica;
Associação profissional;
Atividade de intermediação e agenciamento de serviços e 
negócios em geral, sem especialização definida;
Atividades de agências de viagens e organizadores de viagem;
Atividades de clínica médica (clínicas, consultórios e 
ambulatórios);
Atividades de clínica odontológica;
Atividades de comissaria;
Atividades de contabilidade;
Atividades de despachantes aduaneiros;
Atividades de investigação particular;
Atividades de produção de filmes e fitas de vídeo - exceto 
estúdios cinematográficos;
Atividades de terapias alternativas;
Atividades dos laboratórios de análises clínicas;
Atividades dos laboratórios de anatomia patológica/citológica;
Bazar - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou 
magazines;
Biblioteca - Atividades de bibliotecas e arquivos;
Borracharia;
Caixa automática de banco;
Cantina e bar interno;
Cartório;
Casa lotérica;
Centro comunitário e associação de bairro;
Charutaria e tabacaria;
Chaveiro;
Choperias, whiskeria e outros estabelecimentos especializados 
em servir bebidas;
Clínica veterinária;
Comércio de artesanatos, pinturas e outros artigos de arte;
Comércio de artigos auditivos;
Comércio de artigos de decoração;
Comércio de artigos de uso doméstico - loja de alumínio;
Comércio de artigos importados;
Comércio de artigos ortopédicos;
Comércio de artigos para cabeleireiros;
Comércio de artigos para limpeza;
Comércio de artigos para presentes;
Comércio de artigos religiosos;
Comércio de aves abatidas;
Comércio de aves não abatidas e ovos;

Comércio de couros e espumas;
Comércio de eletrodomésticos em geral;
Comércio de embalagens;
Comércio de extintores;
Comércio de gelo;
Comércio de gêneros alimentícios;
Comércio de máquinas, aparelhos e equipamentos de precisão, 
suas peças e acessórios;
Comércio de máquinas, equipamentos e utensílios comerciais, 
suas peças e acessórios;
Comércio de materiais de engenharia em geral;
Comércio de mercadorias para bordo em geral;
Comércio de ornamentos para bolos e festas;
Comércio de outros artigos de uso pessoal não especificados;
Comércio de pedras (sem beneficiamento);
Comércio de persianas, divisórias e lambris;
Comércio de Piscinas, Equipamentos e Acessórios;
Comércio de pisos, cerâmicas e azulejos;
Comércio de produtos adesivos (adesivos de publicidade);
Comércio de Produtos e Equipamentos para Tratamento de 
Águas e Efluentes Líquidos;
Comércio de refeições prontas (sem consumo local);
Comércio de tapetes, cortinas e forrações;
Comércio de utensílios e aparelhos odontológicos;
Comércio de utilidades domésticas, peças e acessórios e 
materiais para pequenos consertos domésticos;
Comércio por meios eletrônicos;
Comércio de artigos de perfumaria, cosméticos e de higiene 
pessoal;
Comércio de peças e acessórios para eletrodomésticos;
Comércio de antiguidades;
Comércio de artigos de "souveniers", bijuterias e artesanatos;
Comércio de artigos de armarinho;
Comércio de artigos de caça, pesca e "camping";
Comércio de artigos de cama, mesa e banho;
Comércio de artigos de colchoaria;
Comércio de artigos de iluminação;
Comércio de artigos de relojoaria e joalheria;
Comércio de artigos de vestuário e complementos;
Comércio de artigos esportivos;
Comércio de artigos fotográficos e cinematográficos;
Comércio de artigos para animais, ração e animais vivos, para 
criação doméstica;
Comércio de balas, bombons e semelhantes;
Comércio de bebidas;
Comércio de bicicletas e triciclos; suas peças e acessórios;
Comércio de brinquedos e artigos recreativos;
Comércio de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
Comércio de calçados;
Comércio de calçados, bolsas, guarda-chuvas;
Comércio de discos e fitas;
Comércio de eletrodomésticos;
Comércio de fechadura e outros produtos de segurança;
Comércio de ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos;
Comércio de hortifrutigranjeiros;
Comércio de instrumentos musicais e acessórios;
Comércio de jornais e revistas;
Comércio de laticínios, frios e conservas;
Comércio de louças, sanitários e de materiais hidráulicos;
Comércio de máquinas e equipamentos para escritório;
Comércio de máquinas, aparelhos e equipamentos elétricos, 
eletrônicos de usos doméstico e pessoal, exceto equipamentos 
de informática;
Comércio de máquinas, equipamentos e materiais de 
comunicação;
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Comércio de máquinas, equipamentos e materiais de 
informática;
Comércio de tecidos;
Comércio de materiais de construção em geral;
Comércio de materiais elétricos para construção;
Comércio de mercadorias em lojas de conveniência;
Comércio de móveis novos e/ou usados;
Comércio de parafusos, arruelas e congêneres;
Comércio de peças e acessórios para aparelhos elétricos;
Comércio de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos;
Comércio de tintas, vernizes e resinas;
Comércio de utensílios e aparelhos médico – hospitalares e 
ortopédicos;
Comércio de vidros e espelhos;
Comércio de vimes e congêneres;
Comércio de plantas, flores naturais e artificiais, frutos 
ornamentais e vasos ornamentais – Floricultura;
Condomínios de prédios residenciais ou não;
Confecção de roupas;
Consultoria Esotérica;
Cooperativa de gêneros alimentícios;
Cooperativa, inclusive agrícola, médica, etc (exceto de crédito);
Corretagem e avaliação de imóveis;
Corretora de títulos e/ou valores;
Corretores e agentes de seguros e de planos de previdência 
complementar e de saúde;
Criação de peixes ornamentais;
Cultivo de flores, plantas ornamentais e produtos de viveiros;
Cursos de informática;
Cursos de pilotagem;
Cursos ligados às artes e cultura inclusive música;
Despachante;
Distribuição de combustíveis gasosos de qualquer tipo por 
sistema de tubulação;
Distribuição de filmes e de vídeos;
Distribuidoras de títulos e valores mobiliários;
Drogaria - Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem 
manipulação de fórmulas;
Edição de livros, revistas, jornais e de outros materiais 
impressos;
Educação Infantil – Creche;
Educação Infantil – Pré-escola;
Empresa de administração em geral;
Empresa de administração, representação e distribuição;
Empresa de assistência a produtores rurais;
Empresa de assistência técnica em máquinas, aparelhos e 
equipamentos de precisão;
Empresa de auditagem, peritagem e avaliação;
Empresa de capitalização;
Empresa de comunicação;
Empresa de comunicação, publicidade e radiofusão (quando 
agrupadas);
Empresa de construção em geral, inclusive terraplanagem e 
pavimentação;
Empresa de consultoria e assessoria em geral;
Empresa de execução de pinturas, letreiros, placas e cartazes;
Empresa de exportação;
Empresa de financiamento, crédito e investimento corporações;
Empresa de florestamento e reflorestamento;
Empresa de importação;
Empresa de importação e exportação;
Empresa de inspeção naval;
Empresa de instalação e manutenção de acessórios de 
decoração;
Empresa de instalação, montagem de aparelhos, máquinas e 
equipamentos em geral;

Empresa de navegação;
Empresa de organização, planejamento, assessoria de 
projetos;
Empresa de peação, escoramento e congêneres;
Empresa de pesquisa, prospecção e perfuração poços 
petrolíferos;
Empresa de pintura de bens móveis (exceto veículos e aparelho 
de refrigeração);
Empresa de radiofusão – escritório;
Empresa de reparação e instalação de energia elétrica;
Empresa de reparação, instalação e manutenção de elevadores 
e escadas ou esteiras rolantes;
Empresa de representação em geral;
Empresa de seguros e créditos;
Empresa de seguros privados;
Empresa jornalística;
Empresa, sociedade e associação difusão cultural e artística;
Engraxataria;
Ensino de esportes;
Equipamento de infraestrutura urbana;
Escritório de contato para Auto - Socorro Volante;
Escritório de empresa de beneficiamento de cereais;
Escritório de empresa de criação de animais para corte ou 
consumo humano;
Empresa de conserto de aparelhos elétricos/eletrônicos (exceto 
aparelhos de refrigeração);
Empresa de conserto, conservação e reparação de máquinas e 
equipamentos em geral;
Escritório de empresa de cultivo de produtos de lavoura de 
qualquer natureza;
Escritório de empresa de extração e ou beneficiamento de 
minerais não metálicos;
Escritório de empresa de transporte;
Estúdios de gravação de som;
Estúdios fotográficos;
Exploração de estacionamento para veículos;
Exploração de fliperamas e jogos eletrônicos;
Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares;
Exploração de máquinas de serviços pessoais acionados por 
moeda;
Fabricação de artefatos diversos de bambu, palha, vime, cortiça 
e materiais trançados – exceto móveis;
Fabricação de artigos de joalheria, ourivesaria e bijouterias;
Fabricação de artigos de mesa, cama, banho, cortina e 
tapeçaria;
Fabricação de artigos de perfumaria, cosméticos e artigos de 
toucador;
Fabricação de balas, caramelos, pastilhas, drops, bombons, 
chocolate e similares;
Fabricação de brinquedos e de outros jogos recreativos;
Fabricação de calçados;
Fabricação de canetas, lápis, fitas impressoras para máquinas e 
outros artigos para escritório;
Fabricação de condimentos e essências alimentícias;
Fabricação de discos e fitas virgens;
Fabricação de embalagens e artigos de papel, papelão e papéis 
aluminados;
Fabricação de escovas, vassouras, pincéis e semelhantes;
Fabricação de estofados e capas para veículos;
Fabricação de fitas e formulários contínuos - impressos ou não;
Fabricação de fraldas descartáveis e de absorventes higiênicos;
Fabricação de instrumentos e material ótico;
Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios;
Fabricação de instrumentos, utensílios e aparelhos inclusive de 
medidas;
Fabricação de malas, valises e outros produtos similares;
Fabricação de massas alimentícias e biscoitos;
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Fabricação de material de comunicação inclusive peças e 
acessórios;
Fabricação de material fotográfico e cinematográfico;
Fabricação de membros artificiais, aparelhos p/ correção de 
defeitos físicos e cadeira de rodas;
Estabelecimento de restauração e/ou limpeza qualquer objeto - 
bem móvel;
Fabricação de ovos de páscoa;
Fabricação de produtos alimentícios;
Fabricação de produtos alimentícios;
Fabricação de produtos de limpeza e polimento;
Fabricação de produtos de padaria e confeitaria;
Fabricação de produtos farmacêuticos, perfumaria, cosméticos, 
sabões e velas;
Fabricação de rações balanceadas para animais;
Fabricação de refeições conservadas;
Fabricação de sorvetes, bolos, tortas geladas e componentes;
Fabricação de toldos e artefatos de lona;
Fabricação de velas;
Fabricação de vestuário e artefatos de tecidos;
Fabricação de vinhos e vinagres;
Farmácia - Comércio varejista de produtos farmacêuticos com 
manipulação de fórmulas;
Fiação tecelagem;
Filmagem de festas e eventos;
Fornecimento de alimentos preparados para consumo domiciliar 
ou para empresas;
Fotocópias, digitalização impressão e serviços correlatos;
Galeria de arte e museus;
Gestão de instalações desportivas;
Hospital;
Imobiliária;
Impermeabilização em obras de engenharia civil;
Impressão eletrônica de documentos;
Incorporação e compra e venda de imóveis;
Laboratório de análises técnicas;
Laboratório Fotográfico;
Lanchonete, cafés, casas de chá, de sucos e similares;
Lavanderias e tinturarias;
Livraria;
Locação de aparelhos, máquinas e equipamentos 
eletroeletrônicos, esportivos e de lazer;
Locação de bens móveis e imóveis (exceto veículos);
Malharia, artigos de passamanaria, rendas e bordados;
Manutenção e reparação de aparelhos e utensílios para usos 
médico-hospitalares, odontológicos e de laboratório;
Manutenção e reparação de equipamentos transmissores de 
rádio e televisão e de equipamentos para estações telefônicas, 
para radiotelefonia e radiotelegrafia - inclusive de micro-ondas 
e repetidoras;
Mercearia;
Oficina de costuras;
Organização e exploração de atividades desportivas;
Ótica;
Ourivesaria;
Outras atividades de serviços de complementação diagnóstica e 
terapêutica;
Outras atividades de serviços pessoais, não especificadas 
anteriormente;
Outras atividades relacionadas à produção de filmes e fitas de 
vídeos;
Outros serviços de alimentação (em trailers, quiosques, 
veículos e outros equipamentos);
Padaria, confeitaria, panificadora;
Papelaria;
Peixaria;

Perfuração e construção de poços de águas;
Pesquisa e desenvolvimento das ciências físicas e naturais;
Pesquisa e desenvolvimento das ciências sociais e humanas;
Posto de coleta de anúncios/classificados;
Prestação de serviço de entretenimento infantil;
Prestação de serviço de fornecimento de mão de obra para 
demonstração de produtos;
Prestação de Serviços à Pessoas de Terceira Idade;
Prestação de serviços de informática;
Prestação de serviços de reparação e conservação de bens 
imóveis;
Prestação de serviços de telecomunicações;
Prestação de Serviços para Tratamento de Água e de Efluentes 
Líquidos;
Prestação de serviços postais e telegráficos;
Processamento, preservação e produção de conservas de 
frutas;
Processamento, preservação e produção de conservas de 
legumes e outros vegetais;
Produção de artigos artesanais;
Produção de sucos de frutas e de legumes;
Recondicionamento de Cartuchos de Impressoras e Toners;
Relojoaria;
Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos;
Reparação de calçados;
Reparação de joias e relógios;
Reparação e manutenção de aparelhos telefônicos;
Reprodução de discos e fitas;
Restaurante;
Salão de beleza e estética;
Salão de beleza para animais domésticos;
Serviço de jardinagem - inclusive plantio de gramado;
Serviço de remoção de pacientes;
Serviço de reparos navais;
Serviço em acupuntura;
Serviços advocatícios;
Serviços de adestramento de cães de guarda;
Serviços de banco de sangue;
Serviços de cobrança e de informações cadastrais;
Serviços de decoração de interiores;
Serviços de decoração, instalação e locação de equipamentos 
p/ festa;
Serviços de encadernação e plastificação;
Serviços de fisioterapia e terapia ocupacional;
Serviços de fotografias aéreas, submarinas e similares;
Serviços de medição de consumo de energia elétrica, gás e 
água;
Serviços de microfilmagem;
Serviços de prótese dentária;
Serviços de raio-x, radiodiagnóstico e radioterapia;
Serviços de revestimentos e aplicação de resinas em interiores 
e exteriores;
Serviços de tradução, interpretação e similares;
Serviços domésticos;
Serviços promoção planos assistência médica e odontológica;
Serviços relacionados a animais domésticos;
Serviços relacionados com a extração de petróleo e gás - 
exceto a prospecção realizada por terceiros;
Serviços subaquáticos em geral;
Serviços técnicos de cartografia, topografia e geodesia;
Sindicato e sede de partidos políticos;
Sociedades de crédito imobiliário;
Sorveteria;
Transporte escolar – escritório;
Vidraçaria.
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TABELA DE ATIVIDADES POR TIPOS DE GRUPO – 
GRUPO 2 (G2)

GRUPO 2 (G2)

DESCRIÇÃO: Atividades de médio porte que, embora ne-
cessárias ao atendimento aos bairros, podem causar al-
gum tipo de incomodidade ao entorno, demandando um 
maior controle para sua implantação.

OBSERVAÇÕES: As atividades enquadradas em G2 pode-
rão ser toleradas nos endereços onde é permitido apenas 
a implantação de atividades enquadradas em G1, quando, 
e somente quando, se tratar, apenas, de escritório admi-
nistrativo da empresa, sem o exercício efetivo da ativida-
de e obedecendo a área máxima ligada a atividade do G1. 
Nesse caso, no Alvará de Funcionamento, deverá constar 
“licenciado para Escritório de Contato da Empresa”.

Abate de pequenos animais e aves;
Agência autorizada de compra venda e manutenção de veículos;
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção e 

engenharia civil, inclusive andaime;
Armazéns gerais;
Atividades de vigilância e segurança privada;
Autoescola ou Formação de condutores;
Banco e casa bancária;
Bolsa de mercadorias;
Bolsa de valores;
Casa de câmbio;
Casa de jogos;
Casas de festas e eventos;
Casas de Shows;
Cemitério-parque ou jardim;
Centro de convenções;
Clubes sociais, desportivos e similares;
Comércio de lubrificantes para veículos automotores;
Comércio de pneumáticos e câmaras de ar;
Comércio de ferro e aço;
Comércio de máquinas e equipamentos agrícolas;
Comércio de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 

industrial, suas peças e acessórios;
Comércio de veículos novos e/ou usados;
Comércio de embarcações e outros veículos recreativos suas 

peças e acessórios;
Comércio de gás liquefeito de petróleo (GLP);
Comércio de madeira e seus artefatos;
Comércio de máquinas, aparelhos e equipamentos de uso 

agropecuário;
Comércio de motocicletas, inclusive peças e acessórios;
Comércio de peças e acessórios para veículos automotores;
Comércio de insumos para gráficas e similares;
Conserto e restauração de artigos de madeira e do mobiliário;
Conserto e restauração de objetos;
Cooperativa de crédito;
Criação de animais domésticos;
Cursos de idiomas;
Cursos preparatórios para concursos;
Depósito de material de construção em geral;
Distribuidora de gelo;
Distribuidora de produtos para bares e mercearias;
Distribuidora de sorvete;
Educação profissional de nível técnico;
Empresa de radiofusão;

Empresas limpadoras, higienizadoras, desinfectadoras, 
dedetizadoras e desentupidora;
Engarrafamento e gaseificação de água mineral;
Exploração de salas de espetáculos;
Fabricação de artigos de madeira e artigos de carpintaria e 
marcenaria;
Fabricação de artigos de madeira. Excluem-se os mobiliários;
Fabricação de gelo;
Fabricação de material e serviços gráficos;
Fabricação de mobiliário e artefatos de madeira;
Fabricação de móveis e artefatos de metal ou c/ predominância 
de metal;
Fabricação de portas, janelas e estruturas em madeira;
Fabricação e acabamento de móveis e artigos mobiliários não 
especificados;
Funerária;
Impressão de outros materiais e serviços gráficos inclusive 
litografia, serigrafia e fotolito;
Impressão, edição de jornais, livros, edições e revistas;
Locação de caçamba de entulhos;
Locação de equipamentos de sonorização;
Locação de máquinas e equipamentos comerciais, industriais e 
agrícolas;
Locação de veículos;
Loja de departamentos ou magazines;
Marcenaria;
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas 
temporárias;
Outras atividades de ensino, não especificadas anteriormente;
Outras atividades relacionadas à limpeza urbana e esgoto;
Preparação de carne, banha e produtos de salsicharia não 
associada ao abate;
Prestação de serviços de carga e recarga de extintores de 
incêndio;
Prestação de serviços de estamparia (silk-screen);
Recondicionamento ou recuperação de motores para veículos 
automotores;
Representação estrangeira e consulado;
Serralheria;
Serviço de organização de festas e eventos;
Serviço de reboque de veículos;
Serviços de bufê;
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios 
para veículos automotores;
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos;
Serviços de manutenção e reparação de automóveis;
Serviços de somato-conservação;
Serviços gráficos;
Serviços relacionados com a extração de petróleo e gás - exceto 
a prospecção realizada por terceiros;
Transporte escolar;
Treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial;

TABELA DE ATIVIDADES POR TIPOS DE GRUPO – 
GRUPO 3 (G3)

GRUPO 3 (G3)
DESCRIÇÃO: Atividades urbanas peculiares que, pelo seu 
grande porte, escala de empreendimento ou função, in-
dependentemente do porte, são potencialmente gerado-
ras de impacto. Corresponde às atividades listadas como 
G1 e G2, cujas proporções podem causar impacto à vi-
zinhança, mais os estabelecimentos, sem limite de área 
vinculada à atividade.
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OBSERVAÇÕES: As atividades enquadradas em G3 pode-
rão ser toleradas nos endereços onde é permitido apenas 
a implantação de atividades enquadradas em G1 ou G2, 
quando se tratar apenas de escritório de contato da em-
presa, sem o exercício efetivo da atividade e obedecen-
do às características e produção de incomodidade ligada 
a atividade dos Grupos permitidos no local. Nesse caso, 
no Alvará de Funcionamento, deverá constar “licenciado 
para Escritório Administrativo da Empresa”.

Boite, Discotecas, danceterias e similares;
Cemitérios e Crematórios;
Comércio de aeronaves;
Construção de embarcações para uso comercial e para usos 
especiais - exceto de grande porte;
Construção e montagem de aeronaves;
Construção e montagem de locomotivas, vagões e outros 
materiais rodantes;
Construção e reparação de embarcações de grande porte;
Distribuidora de petróleo e derivados;
Distribuidora de produtos farmacêuticos;
Educação profissional de nível tecnológico;
Educação superior – Graduação;
Educação superior - Graduação e pós-graduação;
Empresa de transporte coletivo urbano;
Empresa de transporte de cargas e mudanças;
Empresa de transporte Marítimo e Serviços Complementares;
Empresa rodoviária - transporte de passageiros – interurbano;
Estação de tratamento de lixo;
Exploração comercial de edifício-garagem;
Fabricação de aparelhos e utensílios elétricos p/ fins industriais 
e comerciais;
Fabricação de adesivos e selantes;
Fabricação de álcool;
Fabricação de aparelhos elétricos p/ fins terapêuticos, 
eletroquímicos e outros usos técnicos;
Fabricação de artefatos de cordoaria;
Fabricação de artefatos de fibra de vidro;
Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos;
Fabricação de artefatos diversos de borracha;
Fabricação de aparelhos elétricos p/ uso doméstico inclusive 
peças e acessórios;
Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários;
Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados - inclusive 
peças;
Fabricação de blocos, placas e outros artigos de cimento 
moldadas de concreto;
Fabricação de café solúvel;
Fabricação de caminhões e ônibus;
Fabricação de cerveja e chopp;
Fabricação de cloro e álcalis;
Fabricação de colchões;
Fabricação de couros, peles e produtos similares;
Fabricação de elastômeros;
Fabricação de estruturas metálicas;
Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos sintéticos;
Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não 
elétricos para instalações térmicas, inclusive peças;
Fabricação de fósforos de segurança;
Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico;
Fabricação de material cerâmico;
Fabricação de material elétrico e de comunicação;
Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso na 
extração mineral e construção – inclusive peças;
Fabricação de outros defensivos agrícolas;
Fabricação de outros equipamentos de transporte;
Fabricação de outros produtos derivados do tabaco não 
especificados;

Fabricação de outros produtos inorgânicos;
Fabricação de outros produtos químicos orgânicos;
Fabricação de outros tubos de ferro e aço;
Fabricação de peças e acessórios p/ veículos automotores ou 
não, inclusive peças e acessórios;
Fabricação de resinas termoplásticas;
Fabricação de telhas, tijolos e outros artigos de barro cozido;
Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas;
Fabricação de tratores agrícolas - inclusive peças.
Fabricação de óleos e gorduras comestíveis;
Fabricação de óleos vegetais, animais ou minerais;
Fabricação de outras bebidas não especificadas;
Fabricação de outros artigos couros e peles. Excluem-se 
calçados/vestiários;
Fabricação de peças e ornatos, gesso ou cerâmica;
Fabricação de tratores de esteira e tratores de uso na extração 
mineral e construção – inclusive peças;
Fabricação de tubos de aço com costura;
Fabricação de válvulas, torneiras e registros, inclusive peças;
Fabricação e engarrafamento de aguardente e outras bebidas 
alcoólicas;
Fabricação e engarrafamento de bebidas não alcoólicas;
Fabricação e preparação de fumo e fabricação de cigarros, 
cigarrilhas e charutos;
Fabricação material eletrônico. Excluem-se os de comunicação;
Ferro velho e sucata;
Frigorífico e preparação de carne e subprodutos, sem abate;
Galvanoplastia, cromeação e estamparia de metais;
Garagem (de empresas);
Indústria mecânica;
Indústria Metalúrgica;
Indústria têxtil;
Limpeza urbana - exceto gestão de aterros sanitários;
Moagem de trigo e fabricação de derivados;
Montagem de estruturas metálicas - exceto temporárias;
Parque de exposições;
Posto de Abastecimento de Aeronaves;
Posto de abastecimento de veículos automotores;
Preparação do leite e produtos de laticínios;
Preparação do pescado e conservas do pescado;
Prestação de serviços complementares da atividade de 
transportes aéreos;
Produção de arames de aço;
Produção de artefatos estampados de metal;
Produção de casas de madeira pré-fabricadas;
Produção de laminados planos de aços especiais;
Produção de outros laminados longos de aço;
Produção de soldas e anodos para galvanoplastia;
Produção de tubos e canos sem costura;
Produção e distribuição de gás através de tubulações;
Recondicionamento de pneumáticos;
Serviço de cromagem e niquelação;
Serviço de guarda-móveis;
Serviço de tornearia e soldagem;
Serviços de manutenção e reparação de caminhões, ônibus e 
outros veículos pesados;
Terminais rodoviários e ferroviários;
Terminal Pesqueiro;
Torrefação e moagem de café;
Hipermercado - Comércio varejista de mercadorias em geral, 
com predominância de produtos alimentícios, com área de 
venda superior a cinco mil metros quadrados;
Marmoraria - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos 
em mármore, granito, ardósia e outras pedras;
Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério 
de ferro.



29/12/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 667

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 27

TABELA DE ATIVIDADES POR TIPOS DE GRUPO – 
GRUPO 4 (G4)

GRUPO 4 (G4)

DESCRIÇÃO: Atividades rurais peculiares, potencialmen-
te geradoras de impacto, principalmente no tocante ao 
solo e água. Devem ser instaladas na ZRU2, dada a exis-
tência das condições adequadas ao desenvolvimento das 
atividades, em conformidade com a legislação ambiental.

OBSERVAÇÕES: As atividades destacadas no G4 poderão 
ocorrer também na ZIN.

Abate de reses, exceto suínos;
Abate de suínos, aves e outros pequenos animais;
Aquicultura em água doce;
Atividades de apoio à agricultura;
Atividades de apoio à extração de minerais, exceto petróleo e 
gás natural;
Atividades de apoio à pecuária;
Atividades de apoio à produção florestal;
Atividades de pós-colheita;
Criação de animais não especificados anteriormente;
Criação de aves;
Criação de bovinos;
Criação de caprinos e ovinos;
Criação de outros animais de grande porte;
Criação de suínos;
Cultivo de cacau;
Cultivo de algodão herbáceo e outras fibras de lavoura 
temporária;
Cultivo de café;
Cultivo de cana-de-açúcar;
Cultivo de cereais;
Cultivo de frutas de lavoura permanente, exceto laranja e uva;

Cultivo de fumo;
Cultivo de laranja;
Cultivo de oleaginosas de lavoura temporária, exceto soja;
Cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas 
anteriormente;
Cultivo de plantas de lavoura temporária não especificadas 
anteriormente;
Cultivo de soja;
Cultivo de uva;
Estação de tratamento de lixo;
Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas);
Extração de minerais metálicos não ferrosos não especificados 
anteriormente;
Extração de minerais não metálicos não especificados 
anteriormente;
Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e 
outros produtos químicos;
Extração de minerais radioativos;
Extração de minério de alumínio;
Extração de minério de estanho;
Extração de minério de ferro;
Extração de minério de manganês;
Extração de minério de metais preciosos;
Extração de pedra, areia e argila;
Fabricação de álcool;
Fabricação de cerveja e chopp;
Fabricação de material cerâmico;
Fabricação de telhas, tijolos e outros artigos de barro cozido;
Fabricação e engarrafamento de aguardente e outras bebidas 
alcoólicas;
Marmoraria - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos 
em mármore, granito, ardósia e outras pedras;
Pesca em água doce;
Produção de sementes certificadas;
Produção florestal – florestas nativas;
Produção florestal – florestas plantadas.

CONVÊNIO Nº 03/2016 - FMS
Publicação Nº 69666

CONVÊNIO Nº 03/2016 - FMS

PROCESSO Nº 011014/2016

CONCEDENTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONVENENTE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – FILIAL

OBJETO: O Convênio tem por objeto Construção da UTI – Unidade de Tratamento Intensivo. Insta salientar que a Santa 
Casa Castelense é um hospital que atende ao Sistema Unico de Saúde – SUS, particular e convênio, com a seguinte 
estrutura: Pronto Socorro, Pediatria, Obstetrícia, Clínica Médica, Ortopedia, Cirurgia Geral e Laboratório de Analises Clínicas 
e Serviços Assistênciais, como: Centro Cirurgico, Maternidade, Diagnostico por Imagem e Serviços de Nutrição e Dietética. 
O hospital dispõe de 58 leitos, sendo 42 destinados ao atendimento do SUS, nas especialidades clínica médica, clínica 
cirurgica, obstetrícia, clínica pediátrica, clínica ortopédica. Ressalte-se que em 2015 foram realizadas 1.822 internações de 
pacientes SUS e emitidas 1.871 HIVs. Diante da demanda de atendimento da Santa Casa Castelense na região que liga o 
Sul do Estado a BR – 262 e várias outros municípios a rodovia ES – 482, se faz necessario a construção da UTI – Unidade 
de Tratamento Intensivo, na Santa Casa Castelense, que totalizará 398,10 m² de área construída. Tudo de acordo com o 
Processo Administrativo nº 011014/2016, bem como plano de trabalho anexo ao processo.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos do presente convênio serão repassados diretamente pelo Fundo Municipal de 
Saúde, de acordo com as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso

0160021030200381.259 44504200000 0121 16050000 – Royalties do Petróleo

VALOR: O valor total dos recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Convênio é de R$ 97.340,00 
(Noventa e Sete Mil Trezentos e Quarenta Reais), conforme especificado no Plano de Trabalho.
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VIGÊNCIA: O presente Convênio vigorará até 15 de Fevereiro de 2017, com início na data de publicação, devendo ter seu 
extrato devidamente publicado na imprensa oficial do Estado.

Castelo/ES, 21 de Dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO

WAGNER JOSÉ INÁCIO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ERRATA 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 10/2016
Publicação Nº 69544

ERRATA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº 10/2016, DE 23/12/2016

Na publicação do dia 23/12/2016, referente ao RESUMO 
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 10/2016, firmado 
entre o MUNICÍPIO DE CASTELO E A EMPRESA 
SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA.

ONDE SE LÊ:

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 
administrativo nº 013001/2016 oriundo da Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos.

LEIA-SE:

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, o valor global do contrato 
original contante na Claúsula Quarta fica acrescido em 
R$ 276.000,00 (Duzentos e Setenta e Seis Mil Reais), 
tudo conforme processo administrativo nº 013001/2016 
oriundo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Castelo-ES, 28 de Dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal

ERRATA 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 286/2016
Publicação Nº 69540

ERRATA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº 286/2016, DE 28/12/2016

Na publicação do dia 28/12/2016, referente ao 
RESUMO DO CONTRATO nº 286/2016, firmado entre 
o MUNICÍPIO DE CASTELO E A EMPRESA POLICARD 
SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.

ONDE SE LÊ:

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de vigência do presente 
contrato constante na Cláusula Quinta do contrato original, 
fica aditivado em mais 12 (Doze) meses, até 31 de 
Dezembro de 2017, tudo conforme processo administrativo 
nº 0014811/2016 oriundo da Secretaria Municipal de 
Administração.

LEIA-SE:

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, o valor global estimado 
do contrato original contante na Claúsula Quarta fica 
acrescido em R$ 1.071.000,00 (Um Milhão e Setenta e 
Um Mil Reais), referentes a 1190 servidores lotados nas 
Secretarias Municipais a um valor unitário de R$ 75,00 
(Setenta e Cinco Reais) mensais por servidor, totalizando 
um valor Mensal de R$ 89.250,00 (Oitenta e Nove Mil 
duzentos e Cinquenta Reais), tudo conforme processo 
administrativo nº 014811/2016 oriundo da Secretaria 
Municipal de Administração.

Castelo-ES, 28 de Dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal

ERRATA 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 370/2016
Publicação Nº 69556

ERRATA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº 370/2016, DE 23/12/2016

Na publicação do dia 23/12/2016, referente ao RESUMO 
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 370/2016, 
firmado entre o MUNICÍPIO DE CASTELO E A EMPRESA 
CTRCI – CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

ONDE SE LÊ:

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.
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LEIA-SE:

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, contados a partir do dia 31 de Dezembro de 2016, 
o valor global do contrato original contante na Claúsula 
Quinta fica acrescido em R$ 234.080,00 (Duzentos e 
Trinta e Quatro Mil e Oitenta Reais), sendo o valor Mensal 
de R$ 52.800,00(Cinquenta e Dois Mil e Oitocentos Reais), 
tudo conforme processo administrativo nº 012938/2016, 
oriundo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Castelo-ES, 28 de Dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal

ERRATA 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 75/2016 
- FMS

Publicação Nº 69502

ERRATA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº 75/2016, DE 26/12/2016

Na publicação do dia 26/12/2016, referente ao RESUMO 
DO CONTRATO nº 75/2016, firmado entre o MUNICÍPIO 
DE CASTELO E A EMPRESA POLICARD SYSTEMS E 
SERVIÇOS S.A.

ONDE SE LÊ:

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 
administrativo nº 0016165/2016 oriundo da Secretaria 
Municipal de Saúde.

LEIA-SE:

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, o valor global estimado 
do contrato original contante na Claúsula Quarta fica 
acrescido em R$ 326.700,00 (Trezentos e Vinte e Seis Mil 
e Setecentos Reais), referentes a 363 servidores lotados 
na Secretaria de Saúde a um valor unitário de R$ 75,00 
(Setenta e Cinco Reais) mensais por servidor, totalizando 
um valor Mensal de R$ 27.225,00 (Vinte e Sete Mil 
Duzentos e Vinte e Cinco Reais), tudo conforme processo 
administrativo nº 016165/2016 oriundo da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Castelo-ES, 28 de Dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal

WAGNER JOSÉ INACIO

Fundo Municipal de Saúde de Castelo

ERRATA 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 
105728/2014

Publicação Nº 69616

ERRATA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº 105728/2014, DE 23/12/2016

Na publicação do dia 23/12/2016, referente ao RESUMO 
4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 105728/2014, fir-
mado entre o MUNICÍPIO DE CASTELO E A EMPRESA-
FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍ-
DUOS LTDA – ME.

ONDE SE LÊ:

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 
administrativo nº 012939/2016 oriundo da Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Urbanos.

LEIA-SE:

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, na Claúsula Quinta fica 
acrescido em R$ 4.076.122,20 (Quatro Milhões Setenta e 
Seis Mil Reais e Vinte Centavos), sendo o valor Mensal de 
R$ 339.676,85 (Trezentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta 
e Cinco Centavos), tudo conforme processo administrativo 
nº 012939/2016 oriundo da Secretaria Municipal de Ser-
viços Urbanos.

Castelo-ES, 28 de Dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO

LEI 3.717
Publicação Nº 69758

LEI Nº 3.717, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARI-
ZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CASTELO - 
ES; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, NO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte:

LEI

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta lei objetiva disciplinar os procedimentos para 
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regularização fundiária de assentamentos urbanos con-
solidados, sustentáveis de interesse social ou específico, 
inseridos em zonas urbanas ou de expansão urbana, no 
Município de Castelo, Estado do Espírito Santo, conforme 
disposto no art. 174 da Lei Complementar Municipal nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 (Plano Diretor Municipal) 
e do art. 49 da Lei nº 11.977, de 07 de julho de 2009, 
obedecidas as normas da legislação federal.

§ 1º. A regularização fundiária sustentável consiste no 
conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e 
sociais que visam à regularização de assentamentos irre-
gulares e a titulação de seus ocupantes, de modo a garan-
tir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado.

§ 2º. Para os efeitos desta Lei, consideram-se:

I – Área Urbana: parcela do território, contínua ou não, 
incluída no perímetro urbano pelo Plano Diretor ou por lei 
municipal específica;

II – Área Urbana Consolidada: parcela da área urbana 
com densidade demográfica superior a 50 (cinquenta) 
habitantes por hectare e malha viária implantada e que 
tenha, no mínimo, 02 (dois) dos seguintes equipamentos 
de infraestrutura urbana implantados:

a) drenagem de águas pluviais urbanas;

b) esgotamento sanitário;

c) abastecimento de água potável;

d) distribuição de energia elétrica; ou

e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos;

III – Demarcação Urbanística: procedimento administra-
tivo pelo qual o poder público, no âmbito da regularização 
fundiária de interesse social, demarca imóvel de domínio 
público ou privado, definindo seus limites, área, localiza-
ção e confrontantes, com a finalidade de identificar seus 
ocupantes e qualificar a natureza e o tempo das respecti-
vas posses;

IV – Legitimação de Posse: ato do poder público destina-
do a conferir título de reconhecimento de posse de imóvel 
objeto de demarcação urbanística, com a identificação do 
ocupante e do tempo e natureza da posse;

V – Zona Especial de Interesse Social – ZEIS: parcela de 
área urbana instituída pelo Plano Diretor ou definida por 
outra lei municipal, destinada predominantemente à mo-
radia de população de baixa renda e sujeita a regras espe-
cíficas de parcelamento, uso e ocupação do solo;

VI – Assentamentos Irregulares: ocupações inseridas em 
parcelamentos informais ou irregulares, localizadas em 
áreas urbanas públicas ou privadas, utilizadas predomi-
nantemente para fins de moradia;

VII – Regularização Fundiária Sustentável: o conjunto de 
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, pro-
movidas pelo Poder Público por razões de interesse social 
ou de interesse específico, que visem a adequar assenta-
mentos informais preexistentes às conformações legais, 
de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno de-
senvolvimento das funções sociais da propriedade urbana 
e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado;

VIII – Regularização Fundiária de Interesse Social: regu-
larização fundiária de assentamentos irregulares ocupa-
dos, predominantemente, por população de baixa renda, 
nos casos:

a) em que a área esteja ocupada, de forma mansa e pací-
fica, há, pelo menos, 05 (cinco) anos;

b) de imóveis situados em Zona Especial de Interesse So-
cial – ZEIS; ou

c) de áreas da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios declaradas de interesse para implantação 
de projetos de regularização fundiária de interesse social;

IX – Regularização Fundiária de Interesse Específico: re-
gularização fundiária quando não caracterizado o interesse 
social nos termos do inciso VIII;

X – Parcelamento Irregular: aquele decorrente de assen-
tamento informal ou de loteamento, desmembramento, 
loteamento fechado ou condomínio não aprovado pelo po-
der público municipal, ou implantado em desacordo com 
licença municipal, ou não registrado no Cartório de Regis-
tro de Imóveis;

XI – Plano de Reurbanização Específica: urbanização de 
assentamentos espontâneos, promovendo novo projeto 
de ordenamento espacial das habitações, sistema viário, 
áreas de uso público para fins de lazer, institucional e ver-
de, implantação da infraestrutura urbana, entre outros, 
com normas diferenciadas tanto para o local a ser urbani-
zado, quanto para as áreas que devem atender a demanda 
excedente.

XII – etapas da regularização fundiária: medidas jurídi-
cas, urbanísticas e ambientais mencionadas no art. 1º, § 
1º desta Lei, que envolvam a integralidade ou trechos do 
assentamento irregular objeto de regularização.

§ 3º. A demarcação urbanística e a legitimação de posse 
de que tratam os incisos III e IV deste artigo não implicam 
a alteração de domínio dos bens imóveis sobre os quais 
incidirem o que somente se processará com a conversão 
da legitimação de posse em propriedade, nos termos do 
art. 60 da Lei Federal nº 11.977 de 07 de julho de 2009.

§ 4º. Sem prejuízo de outros meios de prova, o prazo de 
que trata a alínea “a” do inciso VIII poderá ser demons-
trado por meio de fotos aéreas da ocupação ao longo do 
tempo exigido.

§ 5º. A constatação da existência do assentamento infor-
mal ou do parcelamento do solo irregular se fará mediante 
identificação da área em levantamento aerofotogramétrico 
ou através de provas documentais que comprovem de for-
ma cabal e irrefutável, a critério da Secretaria de Obras, 
que a ocupação estava consolidada na data de publicação 
da Lei nº 11.977 de 07 de julho de 2009.

Art. 2º. Poderá ser objeto de regularização fundiária sus-
tentável, nos termos desta Lei, inclusive parte de terreno 
contido em área ou imóvel maior.

Parágrafo único. Para a aprovação de empreendimen-
to de parcelamento do solo futuro na área remanescente, 
aplicam-se os requisitos urbanísticos e ambientais fixados 
no Plano Diretor Municipal - Castelo - ES.

Art. 3º. Para cada assentamento urbano deverá ser ela-
borado um projeto específico de regularização fundiária, 
segundo procedimentos previstos nesta lei.

Art. 4º. A regularização fundiária poderá ser promovida 
pelo Município e também por:

I – seus beneficiários, individual ou coletivamente; e
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II – cooperativas habitacionais, associações de morado-
res, fundações, organizações sociais, organizações da so-
ciedade civil de interesse público ou outras associações 
civis que tenham por finalidade atividades nas áreas de 
desenvolvimento urbano ou regularização fundiária.

§ 1º. A União e o Estado poderão promover a regulari-
zação fundiária conforme previsto na Lei nº 11.977 de 
07/07/2009.

§ 2º. Os legitimados previstos no caput, bem como, no 
parágrafo anterior, poderão promover todos os atos ne-
cessários à regularização fundiária, inclusive os atos de 
registro.

Art. 5º. O Projeto de Regularização Fundiária deverá defi-
nir, no mínimo, os seguintes elementos:

I – as áreas ou lotes a serem regularizados e, se houver 
necessidade, as edificações que serão relocadas;

II – as vias de circulação existentes ou projetadas e, se 
possível, as outras áreas destinadas a uso público;

III – as medidas necessárias para a promoção da susten-
tabilidade urbanística, social e ambiental da área ocupada, 
incluindo as compensações urbanísticas e ambientais pre-
vistas em lei;

IV – as condições para promover a segurança da popula-
ção em situações de risco, considerado o disposto no pará-
grafo único do art. 3º da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro 
de 1979; e

V – as medidas previstas para adequação da infraestrutu-
ra básica.

§ 1º. O projeto de que trata o caput não será exigido para o 
registro da sentença de usucapião, da sentença declaratória 
ou da planta, elaborada para outorga administrativa, de 
concessão de uso especial para fins de moradia.

§ 2º. O Município definirá os requisitos para elaboração 
do projeto de que trata o caput, no que se refere aos de-
senhos, ao memorial descritivo e ao cronograma físico de 
obras e serviços a serem realizados.

§ 3º. A regularização fundiária poderá ser implementada 
por etapas.

Art. 6º. Na regularização fundiária de assentamentos con-
solidados anteriormente à publicação da Lei nº 11.977 de 
07 de julho de 2009, o Município poderá autorizar a redu-
ção do percentual de áreas destinadas ao uso público e 
da área mínima dos lotes definidos na legislação de par-
celamento do solo urbano, após aprovação da Comissão 
Municipal de Regularização Fundiária, homologada pelo 
Conselho do Plano Diretor Municipal - CPDM.

Art. 7º. A Secretaria de Obras será responsável pela aná-
lise e aprovação dos Projetos de Regularização Fundiária 
sustentável e pela emissão do Título de Legitimação de 
Posse do Imóvel (TLPI).

CAPÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

Seção I

Da Regularização Fundiária de Interesse Social

Art. 8º. A regularização fundiária de interesse social de-
pende da análise e da aprovação pelo Município do projeto 
de que trata o art. 5º.

§ 1º. A aprovação municipal prevista no caput corresponde 
ao licenciamento urbanístico do projeto de Regularização 
Fundiária de Interesse Social, através de Relatório Técnico 
Urbanístico realizado pela Secretaria de Obras, aprovado 
pelo Conselho do Plano Diretor Municipal - CPDM; bem 
como, ao Licenciamento Ambiental, através de Relatório 
Técnico Ambiental realizado pela Secretaria de Meio Am-
biente, aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambien-
te; ou, pelo órgão ambiental estadual, caso o Município 
não atenda aos requisitos dos §§ 1º e 2º do art. 53 da Lei 
nº 11.977 de 07 de julho de 2009.

§ 2º. O projeto de que trata o caput deverá observar as 
restrições à ocupação de Áreas de Preservação Permanen-
te – APP, especificamente o art. 64 da Lei nº 12.651 de 25 
de maio de 2012 e demais disposições previstas na legis-
lação ambiental.

§ 3º. No caso de o projeto abranger área de Unidade de 
Conservação de Uso Sustentável que, nos termos da Lei 
nº 9.985, de 18 de julho de 2000, admita a regularização, 
será exigida também anuência do órgão gestor da unida-
de.

Art. 9º. Os assentamentos informais objeto de regulari-
zação fundiária de interesse social promovida pelo Poder 
Executivo Municipal devem se referir a assentamentos ir-
regulares ocupados, predominantemente, por população 
de baixa renda, nos seguintes casos:

I – Área que esteja ocupada, de forma mansa e pacífica, 
há, pelo menos, 05 (cinco) anos;

II – imóveis situados em Zona Especial de Interesse So-
cial - ZEIS, no Plano Diretor Municipal – PDM;

III – áreas da União, do Estado do Espírito Santo ou 
áreas próprias do Município de Castelo - ES, declaradas de 
interesse para implantação de projetos de Regularização 
de Interesse Social.

Parágrafo único. A propriedade dos lotes nas regulariza-
ções fundiárias previstas no caput, em áreas próprias do 
Município de Castelo - ES, constantes do inciso III, após 
devidamente aprovado e registrado no Registro Geral de 
Imóveis, será transferida aos posseiros devidamente ca-
dastrados no Cadastro Imobiliário da Área de Tributação 
da Secretaria de Finanças, nos termos da legislação cor-
relata.

Art. 10. Observadas as normas previstas nesta Lei, no 
Plano Diretor Municipal - PDM e demais normas munici-
pais pertinentes, o Projeto de Regularização Fundiária em 
assentamentos existentes deverá definir parâmetros ur-
banísticos e ambientais específicos para as regularizações 
regidas por esta Lei, incluindo, no mínimo, os seguintes 
elementos:

I – as áreas ou lotes a serem regularizados e, se houver 
necessidade, as edificações que serão relocadas;

II – as vias de circulação existentes ou projetadas e, se 
possível, as outras áreas destinadas a uso público;

III – as medidas necessárias para a promoção da susten-
tabilidade urbanística, social e ambiental da área ocupada, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm
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incluindo as compensações urbanísticas e ambientais pre-
vistas em lei;

IV – as condições para promover a segurança da popula-
ção em situações de risco, considerado o disposto no pará-
grafo único do art. 3º da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro 
de 1979;

V – as medidas previstas para adequação de infraestrutu-
ra básica;

VI – as faixas de Área de Preservação Permanente - APP 
a serem respeitadas;

Art. 11. O projeto de regularização fundiária de interesse 
social deverá considerar as características da ocupação e 
da área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e 
ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias 
de circulação e as áreas destinadas a uso público.

Art. 12. O Município, por decisão motivada, poderá admitir 
a regularização fundiária de interesse social em Áreas de 
Preservação Permanente, ocupadas até 31 de dezembro 
de 2007 e inseridas em área urbana consolidada, desde 
que estudo técnico comprove que esta intervenção implica 
a melhoria das condições ambientais em relação à situa-
ção de ocupação irregular anterior, conforme disposto no 
art. 54 da Lei nº 11.977 de 07 de julho de 2009 (Dispõe 
sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV e a 
Regularização Fundiária de Assentamentos localizados em 
Áreas Urbanas) e art. 64 da Lei nº 12.651 de 25 de maio 
de 2012 (Dispõe sobre a Proteção da Vegetação Nativa).

§ 1º. O estudo técnico referido no caput deverá ser elabo-
rado por profissional legalmente habilitado, compatibilizar-
se com o projeto de regularização fundiária e conter, no 
mínimo, os seguintes elementos:

I – caracterização da situação ambiental da área a ser 
regularizada;

II – especificação dos sistemas de saneamento básico;

III – proposição de intervenções para o controle de riscos 
geotécnicos e de inundações;

IV – recuperação de áreas degradadas e daquelas não 
passíveis de regularização;

V – comprovação da melhoria das condições de sustenta-
bilidade urbano-ambiental, considerados o uso adequado 
dos recursos hídricos e a proteção das unidades de conser-
vação, quando for o caso;

VI – comprovação da melhoria da habitabilidade dos mo-
radores propiciada pela regularização proposta; e

VII – garantia de acesso público aos corpos d´água, 
quando for o caso.

§ 2º. Quando o Município não atender ao disposto no § 1º 
do art. 8º desta Lei, compete ao Instituto Estadual de Meio 
Ambiental - IEMA conceder a referida licença, na forma 
estabelecida nos § 1º e caput deste artigo, mantida a exi-
gência do Licenciamento Urbanístico pelo Município;

Art. 13. Na regularização fundiária de interesse social, ca-
berá ao poder público, diretamente ou por meio de seus 
concessionários ou permissionários de serviços públicos, a 
implantação do sistema viário e da infraestrutura básica, 
previstos no § 6º do art. 2º da Lei no 6.766, de 19 de de-
zembro de 1979, ainda que promovida pelos legitimados 

previstos nos incisos I e II do art. 4º.

§ 1º. A realização de obras de implantação de infraestru-
tura básica e de equipamentos comunitários pelo poder 
público, bem como sua manutenção, pode ser realizada 
mesmo antes de concluída a regularização jurídica das si-
tuações dominiais dos imóveis.

§ 2º. Os encargos previstos no caput deste artigo podem 
ser compartilhados com os beneficiários, a critério do Po-
der Executivo Municipal desde que respeitados os investi-
mentos em infraestrutura e equipamentos comunitários já 
realizados pelos moradores e o poder aquisitivo da popu-
lação a ser beneficiada.

Art. 14. O poder público responsável pela regularização 
fundiária de interesse social poderá lavrar auto de demar-
cação urbanística, com base no levantamento da situação 
da área a ser regularizada e na caracterização da ocupa-
ção.

§ 1º. O auto de demarcação urbanística deve ser instruído 
com:

I – planta e memorial descritivo da área a ser regulari-
zada, nos quais constem suas medidas perimetrais, área 
total, confrontantes, coordenadas preferencialmente geor-
referenciadas dos vértices definidores de seus limites, nú-
mero das matrículas ou transcrições atingidas, indicação 
dos proprietários identificados e ocorrência de situações 
mencionadas no inciso I do § 5º;

II – planta de sobreposição do imóvel demarcado com a 
situação da área constante do registro de imóveis e, quan-
do possível, com a identificação das situações menciona-
das no inciso I do § 5º; e

III – certidão da matrícula ou transcrição da área a ser 
regularizada, emitida pelo registro de imóveis, ou, diante 
de sua inexistência, das circunscrições imobiliárias ante-
riormente competentes.

§ 2º. O poder público deverá notificar os órgãos respon-
sáveis pela administração patrimonial dos demais entes 
federados, previamente ao encaminhamento do auto de 
demarcação urbanística ao registro de imóveis, para que 
se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias quanto:

I – à anuência ou oposição ao procedimento, na hipótese 
de a área a ser demarcada abranger imóvel público;

II – aos limites definidos no auto de demarcação urba-
nística, na hipótese de a área a ser demarcada confrontar 
com imóvel público; e

III – à eventual titularidade pública da área, na hipótese 
de inexistência de registro anterior ou de impossibilidade 
de identificação dos proprietários em razão de imprecisão 
dos registros existentes.

§ 3º. Na ausência de manifestação no prazo previsto no § 
2º, o poder público dará continuidade à demarcação ur-
banística.

§ 4º. No que se refere a áreas de domínio da União, apli-
car-se-á o disposto na Seção III-A do Decreto-Lei no 9.760, 
de 5 de setembro de 1946, inserida pela Lei no 11.481, de 
31 de maio de 2007, e, nas áreas de domínio dos Estados, 
Distrito Federal ou do Município de Castelo, à sua respec-
tiva legislação patrimonial.

§ 5º. O auto de demarcação urbanística poderá abranger 
parte ou a totalidade de um ou mais imóveis inseridos em 
uma ou mais das seguintes situações:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm
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I – domínio privado com proprietários não identificados, 
em razão de descrições imprecisas dos registros anterio-
res;

II – domínio privado objeto do devido registro no registro 
de imóveis competente, ainda que de proprietários distin-
tos; ou

III – domínio público.

Art. 15. O auto de demarcação urbanística deverá ser en-
caminhado ao registro de imóveis local, para que o oficial 
proceda as buscas para identificação do proprietário da 
área a ser regularizada e de matrículas ou transcrições que 
a tenham por objeto conforme previsto no art. 57 da Lei nº 
11.977 de 07 de julho de 2009.

Art. 16. A partir da averbação do auto de demarcação 
urbanística, o poder público deverá elaborar o projeto pre-
visto no art. 5º e submeter o parcelamento dele decorren-
te a registro.

§ 1º. Após o registro do parcelamento de que trata o 
caput, o poder público concederá o documento de legi-
timação de posse, denominado Título de Legitimação de 
Posse de Imóvel - TLPI aos ocupantes cadastrados.

§ 2º. O título de que trata o § 1º será concedido preferen-
cialmente em nome da mulher e registrado na matrícula 
do imóvel.

§ 3º. Não será concedido legitimação de posse aos ocu-
pantes a serem realocados em razão da implementação do 
projeto de regularização fundiária de interesse social, de-
vendo o poder público assegurar-lhes o direito à moradia.

Art. 17. A legitimação de posse devidamente registrada 
constitui direito em favor do detentor da posse direta para 
fins de moradia.

§ 1º. A legitimação de posse será concedida aos morado-
res cadastrados pelo poder público, desde que:

I – não sejam concessionários, foreiros ou proprietários de 
outro imóvel urbano ou rural;

II – não sejam beneficiários de legitimação de posse con-
cedida anteriormente.

§ 2º. A legitimação de posse também será concedida ao 
coproprietário da gleba, titular de cotas ou frações ideais, 
devidamente cadastrado pelo poder público, desde que 
exerça seu direito de propriedade em um lote individuali-
zado e identificado no parcelamento registrado.

Art. 18. Sem prejuízo dos direitos decorrentes da posse 
exercida anteriormente, o detentor do Título de Legitima-
ção de Posse de Imóvel - TLPI, após 05 (cinco) anos de seu 
registro, poderá requerer ao oficial de registro de imóveis 
a conversão desse título em registro de propriedade, tendo 
em vista sua aquisição por usucapião, nos termos do art. 
183 da Constituição Federal.

§ 1º. Para requerer a conversão prevista no caput, o ad-
quirente deverá apresentar os documentos constantes do 
§ 1º do art. 60 da Lei nº 11.977/2009 de 07 de julho de 
2009.

§ 2º. No caso de área urbana de mais de 250m² (duzen-
tos e cinquenta metros quadrados), o prazo para reque-
rimento da conversão do Título de Legitimação de Posse 
de Imóvel - TRPI em propriedade será o estabelecido na 

legislação pertinente sobre a usucapião.

Art. 19. O Título de Legitimação de Posse de Imóvel – TLPI 
poderá ser extinto pelo poder público emitente quando 
constatado que o beneficiário não está na posse do imóvel 
e não houve registro de cessão de direitos conforme art. 
60-A da Lei nº 11.977/2009 de 07 de julho de 2009.

Parágrafo único. Após o procedimento para extinção do 
título, o poder público solicitará ao oficial de registro de 
imóveis a averbação do seu cancelamento, nos termos do 
inciso III do art. 250 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

Art. 20. Sem prejuízo das obrigações previstas no art. 11, 
o Poder Executivo Municipal poderá exigir do empreende-
dor contrapartida, na forma dos artigos 28 a 31 da Lei 
Federal nº 10.257/01 (Estatuto das Cidades).

Seção II

Da Regularização Fundiária de Interesse Específico

Art. 21. A regularização fundiária de interesse específico 
depende da análise e da aprovação do projeto de que trata 
o art. 5º pela autoridade licenciadora, bem como da emis-
são das respectivas licenças urbanística e ambiental.

§ 1º. O projeto de que trata o caput deverá observar as 
restrições à ocupação de Áreas de Preservação Permanen-
te – APP, especificamente o art. 65 da Lei nº 12.651 de 25 
de maio de 2012 e demais disposições previstas na legis-
lação ambiental.

§ 2º. A autoridade licenciadora poderá exigir contrapartida 
e compensações urbanísticas e ambientais, na forma da 
legislação vigente.

Art. 22. A autoridade licenciadora deverá definir, nas li-
cenças urbanística e ambiental da regularização fundiária 
de interesse específico, as responsabilidades relativas à 
implantação:

I – do sistema viário;

II – da infraestrutura básica;

III – dos equipamentos comunitários definidos no projeto 
de regularização fundiária; e

IV – das medidas de mitigação e de compensação urba-
nística e ambiental, eventualmente exigidas.

§ 1º. A critério da autoridade licenciadora, as responsa-
bilidades previstas no caput poderão ser compartilhadas 
com os beneficiários da regularização fundiária de inte-
resse específico, com base na análise de, pelo menos, 02 
(dois) aspectos:

I – os investimentos em infraestrutura e equipamentos 
comunitários já realizados pelos moradores; e

II – o poder aquisitivo da população a ser beneficiada.

§ 2º. As medidas de mitigação e de compensação urbanís-
tica e ambiental exigidas na forma do inciso IV do caput 
deverão integrar termo de compromisso, firmado perante 
as autoridades responsáveis pela emissão das licenças ur-
banística e ambiental, ao qual se garantirá força de título 
executivo extrajudicial.
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CAPÍTULO III

DOS REQUISITOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS

Art. 23. A Regularização Fundiária deve atender à ordem 
urbanística expressa no Plano Diretor Municipal - PDM, 
observar os requisitos urbanísticos e ambientais previstos 
neste Capítulo e as exigências específicas estabelecidas 
pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 24. Além das diretrizes gerais de política urbana pre-
vista pelo Estatuto das Cidades e pelo Plano Diretor Muni-
cipal – PDM, a regularização fundiária sustentável deve se 
pautar pelas seguintes diretrizes:

I – prioridade para a permanência da população na área 
em que se encontra, assegurados o nível adequado de ha-
bitabilidade e a melhoria das condições de sustentabilida-
de urbanística, social e ambiental da área ocupada;

II – articulação com as políticas setoriais de habitação, 
saneamento ambiental e mobilidade urbana, nos diferen-
tes níveis de governo;

III – controle, fiscalização e coibição, visando evitar no-
vas ocupações ilegais na área objeto de regularização ou 
em qualquer outra área;

IV – articulação com iniciativas públicas e privadas volta-
das à integração social e à geração de trabalho e renda;

V – participação da população interessada em todas as 
etapas do processo de regularização, com a criação de 
uma Comissão Municipal de Regularização Fundiária e Co-
missões locais, em cada assentamento para articulação de 
todas as lideranças existentes;

VI – estímulo à resolução extrajudicial de conflitos.

Art. 25. Não se admite a regularização fundiária susten-
tável em locais:

I – aterrados com material nocivo à saúde pública;

II – cujas condições geológicas não aconselhem sua ocu-
pação por edificações;

III – alagadiços;

IV – onde a poluição impeça condições de salubridade;

V – sujeitos a inundação;

VI – áreas especiais de interesse ambiental.

Parágrafo único. As restrições previstas nos incisos I a 
VI deste artigo poderão ser afastadas mediante apresen-
tação de laudo técnico específico, subscrito por profissional 
habilitado com Documentação de Responsabilidade Técni-
ca, emitida pelo órgão competente, propondo solução da 
situação impeditiva, que será submetido a deliberação do 
Conselho do Plano Diretor Municipal – CPDM e, caso apro-
vado, submetido à deliberação do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente.

Art. 26. O Projeto de Regularização Fundiária deve aten-
der aos seguintes requisitos urbanísticos e ambientais:

I – estabilidade dos lotes, das vias de circulação, das áreas 
dos sistemas de lazer e verdes, áreas institucionais e dos 
terrenos limítrofes;

II – drenagem das águas pluviais;

III – trafegabilidade das vias, com definição da pavimen-

tação adequada e garantia de acesso dos prestadores de 
serviços públicos de infraestrutura urbana básica e emer-
gencial;

IV – integração do sistema viário com a malha local exis-
tente ou projetada, harmonização com a topografia local 
e garantia de acesso público aos corpos d’água e demais 
áreas de uso comum do povo;

V – implantação de sistema de abastecimento de água 
potável em conformidade com as diretrizes vigentes;

VI – implantação de sistema de esgotamento sanitário, 
disposição e tratamento dos resíduos em conformidade 
com as diretrizes vigentes;

VII – recuperação geotécnico-ambiental das áreas degra-
dadas;

VIII – implantação de rede de energia elétrica domiciliar 
e iluminação pública;

IX – recuo mínimo dos cursos d’água canalizados ou não, 
de modo a garantir acesso para manutenção e limpeza, 
em obediência à legislação ambiental;

X – acesso aos lotes por via de circulação de pedestres ou 
de veículos;

XI – largura mínima das vielas sanitárias para drenagem 
e proteção das tubulações no subsolo, para instalação de 
rede de água e esgoto e sua manutenção;

XII – utilização preferencial de recursos urbanísticos que 
garantam a maior permeabilidade do solo urbano e permi-
tam o plantio de árvores.

§ 1º. Os terrenos ou áreas livres, localizados nos parcela-
mentos a serem regularizados devem ser destinados, pre-
ferencialmente, para áreas de uso comunitário ou áreas 
verdes e/ou institucionais de uso público.

§ 2º. Na regularização de sua iniciativa, o Poder Executivo 
Municipal poderá estabelecer, a seu critério, os espaços 
de uso público, verdes e/ou institucionais, dentro da área 
do parcelamento ou, alternativamente, no seu entorno, de 
acordo com a conclusão da análise dominial da área.

§ 3º. Na hipótese do §2º, caso não haja espaços dis-
poníveis dentro da área regularizada, o Poder Executivo 
Municipal poderá promover a desapropriação de imóveis 
para fins de regularização fundiária ou, alternativamente, 
poderá gravar outros que já tenham sido desapropriados 
para implantação de equipamentos públicos, mesmo que 
estes estejam fora do perímetro do parcelamento a ser 
regularizado.

§ 4º. O Poder Executivo Municipal deverá buscar o res-
sarcimento das despesas decorrentes da desapropriação 
junto ao responsável pela implantação do assentamento 
irregular.

§ 5º. Comprovada a impossibilidade de destinação de es-
paços públicos no percentual previsto na área regulariza-
da, a área faltante poderá ser adquirida pelo parcelador 
em outro local, para posterior compensação, através de 
doação ao Município, observados os seguintes critérios:

a) o imóvel a ser doado deve estar situado dentro dos 
limites do Município;

b) a dimensão, o valor e as características da área faltante 
e do imóvel a ser adquirido devem ser equivalentes;

c) o imóvel doado ao Município deverá ser matriculado 
no Registro Geral de Imóveis como área pública de 
uso público, como área de compensação constante 
da referida regularização.
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§ 6º. A doação referida no parágrafo anterior deve ser 
submetida à análise dos órgãos municipais responsável 
pela análise de projetos de aprovação de loteamentos ou 
Comissão designada para tal fim.

§ 7º. A regularização fundiária sustentável pode ser im-
plementada em etapas, hipótese na qual o projeto de que 
trata este artigo deverá definir a parcela do assentamento 
informal a ser regularizada em cada etapa respectiva.

Art. 27. O Poder Executivo Municipal deverá exigir do ti-
tular da iniciativa de regularização as garantias previstas 
pelo Plano Diretor Municipal – PDM ou pela legislação vi-
gente, visando assegurar a execução das obras e serviços 
necessários à regularização do parcelamento.

CAPITULO IV

DO PROCEDIMENTO

Art. 28. A regularização fundiária sustentável depende 
da análise dominial da área regularizada, comprovada por 
certidão emitida pelo Registro de Imóveis e do projeto ela-
borado pelo titular da iniciativa.

§ 1º. Identificado o titular dominial da área irregularmen-
te parcelada ou ocupada, o Poder Executivo Municipal de-
verá notificá-lo para que proceda a sua regularização.

§ 2º. Na omissão do titular do domínio da área e/ou do 
titular da iniciativa, o projeto de regularização e as obras 
poderão ser executados, supletivamente, pelo Poder Exe-
cutivo Municipal, com posterior ressarcimento dos gastos 
pelo parcelador, cuja cobrança poderá ser por via cobrança 
judicial.

§ 3º. Esgotadas as diligências para a identificação e loca-
lização do parcelador e/ou do titular do domínio da área, o 
Poder Executivo Municipal poderá intervir no parcelamento 
do solo para adequá-lo às exigências técnicas previstas 
nos artigos 11 e 12 desta Lei.

Art. 29. Em casos de existência de loteamentos localiza-
dos em área urbana consolidada, conforme inciso II do § 
2º do art. 1º desta Lei, anteriormente à data de publica-
ção da Lei nº 11.977 de 07 de julho de 2009, o Município 
poderá desapropriar administrativamente, sem ônus para 
o erário público, por interesse social, nos termos da Lei nº 
4.132 de 10 de setembro de 1962, desde que a referida 
área seja objeto de regularização fundiária nos termos da 
presente lei.

Parágrafo único. Após a titularidade ser transferida ao 
Município, sendo o loteamento devidamente aprovado e 
registrado no Registro Geral de Imóveis da Comarca, o 
Município fica autorizado a transferir a propriedade dos lo-
tes aos possuidores devidamente cadastrados no Cadastro 
Imobiliário da Área de Tributação da Secretaria de Finan-
ças do Município.

Art. 30. O Projeto de Regularização Fundiária deverá con-
ter ao menos:

I – diagnóstico do parcelamento que contemple, em espe-
cial, os seguintes aspectos: localização do parcelamento, o 
prazo de ocupação da área, natureza das edificações exis-
tentes, acessibilidade por via oficial de circulação, situação 
física e social, adensamento, obras de infraestrutura, equi-

pamentos públicos urbanos ou comunitários instalados na 
área e no raio de 1km (um quilômetro) de seu perímetro, 
ocupação das áreas de risco e interferências ambientais 
que indiquem a irreversibilidade da posse.

II – proposta técnica e urbanística para o parcelamento, 
que defina, ao menos:

a) as áreas passíveis de consolidação e as parcelas a se-
rem regularizadas ou, quando houver necessidade, rema-
nejadas;

b) as vias de circulação existentes ou projetadas e sua 
integração com o sistema viário adjacente, bem como as 
áreas destinadas a uso público, quando possível;

c) a solução para relocação da população, se necessária;

d) as medidas para garantir a sustentabilidade urbanísti-
ca, social e ambiental da área ocupada, incluindo as for-
mas de compensação, quando for o caso;

e) as condições para garantir a segurança da população 
em relação a inundações, erosão deslizamento de encos-
tas;

f) a necessidade de adequação da infraestrutura básica;

g) a enumeração das obras e serviços previstos;

h) cronograma físico-financeiro de obras e serviços a se-
rem realizados, acompanhado das respectivas planilhas de 
orçamento.

III – plantas com a indicação:

a) da localização da área regularizada, suas medidas peri-
metrais, área total, coordenadas preferencialmente geor-
referenciadas dos vértices definidores de seus limites e 
confrontantes;

b) das áreas passíveis de consolidação e as parcelas a 
serem regularizadas ou, quando houver necessidade, re-
manejadas;

c) das vias de circulação existentes ou projetadas e sua 
integração com o sistema viário adjacente, bem como as 
áreas destinadas a uso público, com indicação de sua área, 
medidas perimetrais e confrontantes;

d) do perímetro, área, coordenadas preferencialmente 
georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites, 
confrontantes, número e quadra das parcelas a serem re-
gularizadas.

IV – memorial descritivo com a indicação dos elementos 
considerados relevantes para a implantação do projeto, in-
cluindo, no mínimo:

a) a identificação do imóvel objeto de regularização, com 
sua localização, medidas perimetrais, área total, coorde-
nadas preferencialmente georreferenciadas dos vértices 
definidores de seus limites e confrontantes;

b) descrição das parcelas a serem regularizadas, com seu 
perímetro, área, coordenadas preferencialmente georre-
ferenciadas dos vértices definidores de seus limites, con-
frontantes, número e quadra;

c) descrição das vias de circulação existentes ou pro-
jetadas e das áreas destinadas a uso público, com seu 
perímetro, área, coordenadas preferencialmente georre-
ferenciadas dos vértices definidores de seus limites e con-
frontantes.

§ 1º. O projeto de regularização de parcelamento deve ser 
assinado por profissional habilitado, com Documento de 
Responsabilidade Técnica, emitida pelo Órgão competen-
te, e pelo titular da iniciativa de regularização.
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§ 2º. Nas hipóteses de regularização fundiária, requeridas 
nos termos do artigo 8º, desta Lei, o Poder Executivo Mu-
nicipal poderá elaborar, sem custos para os beneficiários, 
os documentos referidos no caput deste artigo, segundo 
critérios estabelecidos pela Secretaria de Obras, que de-
verá decidir em cada caso solicitado sobre a concessão 
deste benefício.

Art. 31. O Projeto de Regularização Fundiária deve ser 
protocolado perante o Poder Executivo Municipal e enca-
minhado à Secretaria de Obras para análise quanto aos 
aspectos da política urbana.

§ 1º. Emitido Relatório Técnico Urbanístico pela Secreta-
ria de Obras, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Projeto 
de Regularização Fundiária deverá ser encaminhado à Se-
cretaria de Meio Ambiente para emissão de Relatório Téc-
nico Ambiental e aprovação pelo Conselho Municipal de 
Meio Ambiente, caso se tratar de regularização fundiária 
de interesse social ou para emissão de Licença Ambiental 
de Regularização, caso de interesse específico, que terá 
60(sessenta) dias para emitir seu parecer.

§ 2º. Para fins de controle social o projeto será enviado 
ao Conselho do Plano Diretor Municipal - CPDM que deverá 
exarar parecer e devolver a Secretaria de Obras.

§ 3º. Para fins de comprovação legal o projeto deverá ser 
enviado à Procuradoria Jurídica que terá o prazo de 30 
(trinta) dias para emitir o parecer jurídico de sua legali-
dade.

§ 4º. O Requerente deverá ser comunicado pela Secre-
taria de Obras no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 
dias, contados da data do protocolo, das conclusões decor-
rentes da análise técnica e jurídica do projeto de regulari-
zação, devendo atender às exigências formuladas no prazo 
de 30 (trinta) dias, prorrogável conforme justificativa e a 
critérios da Secretaria de Obras.

§ 5º. Todas as eventuais exigências oriundas da análise 
do projeto de regularização devem ser comunicadas pela 
Secretaria de Obras, uma única vez ao Requerente.

§ 6º. O prazo para interposição de recurso das decisões 
proferidas pela Secretaria de Obras, na análise dos proje-
tos de regularização de que trata esta Lei, é de 15 (quinze) 
dias corridos, contados da data da notificação do Reque-
rente.

Art. 32. Concluída a análise técnica e aprovado o projeto 
de regularização pelos órgãos competentes, o projeto será 
encaminhado à Comissão Municipal de Regularização Fun-
diária para aprovação de seus membros.

Parágrafo único. A aprovação a que se refere o caput 
deverá ser formalizada através de Resolução específica da 
Comissão Municipal.

Art. 33. Após retorno do Projeto de Regularização, devi-
damente aprovado pela Comissão Municipal, deverá ser 
encaminhado ao Gabinete do Prefeito Municipal para apro-
vação e, sendo assim, emitido o Decreto de aprovação.

Art. 34. Expedido o Decreto de aprovação pelo Prefeito 
Municipal, o Projeto de Regularização Fundiária deverá 
ser encaminhado para registro junto ao Registro Geral de 
Imóveis da Comarca, no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias.

§ 1º. Recebido o Projeto de Regularização Fundiária de 
Interesse Social, devidamente registrado no Cartório de 
Registro de Imóveis, será expedido os Títulos de Legitima-
ção de Posse de Imóvel – TLPI pela Secretaria de Obras, 
devendo ser assinado pelo Secretário da pasta e pelo Pre-
feito Municipal.

§ 2º. Cumprido o disposto no parágrafo anterior, os títulos 
serão encaminhados ao Cartório de Registro de Imóveis 
para registro; sendo, posteriormente, entregue aos bene-
ficiários.

Art. 35. Aos ocupantes de áreas, objeto de demarcação 
urbanística realizada pelo Município, não beneficiados com 
o Título de Legitimação de Posse – TLPI, por não atendi-
mento ao disposto no art. 9º, cc § 1º do art. 18 da pre-
sente lei, serão expedidas Certidão de especificações do 
lote e, caso exista as especificações da edificação para le-
gitimação da propriedade, contendo número da matrícula 
do referido lote, com o objetivo de promoção do registro 
diretamente ou através do processo de usucapião, caso 
necessário.

CAPÍTULO V

DAS COMISSÕES

Seção I

Da Comissão Municipal de Regularização Fundiária

Art. 36. Fica criada a Comissão Municipal de Regulariza-
ção Fundiária, a ser nomeada através de Decreto do Pre-
feito Municipal, com a seguinte composição:

I – 01 (um) representante da Secretaria de Planejamento;

II – 01 (um) representante da Secretaria de Assistência 
Social;

III – 01 (um) representante da Procuradoria Geral;

IV – 01 (um) representante da Área de Tributação da Se-
cretaria de Finanças;

V – 01 (um) representante da Secretaria de Meio Ambien-
te;

VI – 01 (um) representante da Secretaria de Obras;

VII – 01 (um) representante do Cartório de Registro de 
Imóveis;

VIII – 02 (dois) membros de Comissões Locais;

§ 1º. Caberá ao Prefeito Municipal a designação dos mem-
bros especificados nos incisos I a VII;

§ 2º. Os membros especificados no inciso VIII serão elei-
tos entre os membros da Comissão Local do loteamento 
a ser regularizado e designados através de Resolução do 
Presidente da Comissão Municipal;

§ 3º. Para cada membro efetivo, especificado nos incisos I 
a VII, deverá ser designado e nomeado um suplente.

Seção II

Da Comissão Local de Regularização Fundiária

Art. 37. Fica criada Comissão Local de Regularização Fun-
diária, a ser nomeada através de Resolução da Comissão 
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Municipal de Regularização Fundiária, composta de 03 
(três) membros, eleitos entre os beneficiários dos assen-
tamentos, onde o Programa estiver sendo executado.

§ 1º. Caberá à Comissão Municipal, a promoção de assem-
bleias gerais dos beneficiários dos assentamentos para a 
eleição da Comissão Local de Regularização Fundiária em 
cada assentamento.

§ 2º. Nos assentamentos com número superior a 50 (cin-
quenta) beneficiários, será elevado o número de membros 
da Comissão Local, na proporção de 01 (um) membro para 
cada grupo de mais 30 (trinta) beneficiários, desconside-
rando resíduos, caso exista.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 38. A regularização de parcelamentos de solo não 
implica o reconhecimento pelo Poder Público Municipal de 
quaisquer obrigações assumidas pelo parcelador junto aos 
adquirentes das unidades imobiliárias.

§ 1º. O Poder Executivo Municipal, a seu critério, e na 
hipótese de o autor do projeto não atender às exigências 
técnicas formuladas ou não registrar o Projeto de Regula-
rização Fundiária perante o Registro de Imóveis, poderá 
providenciar as correções técnicas necessárias e, inclusi-
ve, requerer seu registro.

§ 2º. Na hipótese prevista no parágrafo anterior o Poder 
Executivo Municipal poderá implementar o Projeto de Re-
gularização Fundiária e cobrar de seu autor e/ou de seus 
beneficiários os encargos decorrentes, inclusive aqueles 
relativos aos emolumentos registrários, bem como execu-
tar as garantias eventualmente existentes.

Art. 39. O Poder Executivo Municipal garantirá os recur-
sos humanos e administrativos necessários para o efetivo 
exercício da atividade fiscalizadora relativa ao parcela-
mento do solo.

Art. 40. As áreas previstas em ações civis públicas com 
sentença transitada em julgado terão prioridade nas ações 
administrativas de regularização fundiária.

Art. 41. Será isento do ITBI – Imposto de Transferência de 
Bens Imóveis, as transferências de lotes aos beneficiários 
de baixa renda nas regularizações fundiárias urbanas pro-
movidas nos termos da presente lei, devidamente cadas-
trados no Cadastro Único – Cadúnico, e de 2,0% (dois por 
cento) aos demais beneficiários, caso necessárias.

Art. 42. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Castelo, ES, 28 de Dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

LEI 3.718
Publicação Nº 69764

LEI Nº 3.718, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

PRORROGA O PRAZO DAS CONTRATAÇÕES TEMPO-
RÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CASTELO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, NO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte,

LEI

Art. 1º Fica prorrogado por 06 (seis meses), podendo 
ser renovado por igual período, o prazo de duração 
das contratações temporárias efetuadas com base na 
Lei nº. 2.620 de 20 de fevereiro de 2008.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Castelo, ES, 28 de Dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

LEI COMPLEMENTAR 010/2016
Publicação Nº 69667

LEI COMPLEMENTAR Nº 010, DE 28 DE DEZEMBRO 
DE 2016.

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
002, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2007, QUE INSTITUI O 
PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CASTELO, ESTA-
DO DO ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

O Prefeito Municipal de Castelo, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal 
APROVOU, e ele, em seu nome, SANCIONA e PROMUL-
GA a seguinte:

LEI COMPLEMENTAR

Art. 1º. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 9º. (…)

(…)
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XIII - (…)

(…)

d) Instalação de empreendimentos ou atividades que pos-
sam gerar tráfego, sem a previsão de infraestrutura ou 
adequações relativas;

(...)

XVII – Objetivar a construção, a reforma, a ampliação ou 
a mudança de uso de edificações abertas ao público, de 
uso público ou privadas de uso coletivo, para que sejam 
executadas de modo a serem acessíveis, sendo que as edi-
ficações públicas e privadas de uso coletivo, já existentes, 
possam garantir acessibilidade à pessoa com deficiência 
em todas as suas dependências e serviços, tendo como 
referência as normas de acessibilidade vigentes, visando 
garantir às pessoas com deficiência o livre acesso a edifí-
cios públicos e particulares, bem como a transportes.

(...)

XX – Colaborar com a recuperação da cobertura florestal 
do Município e da região, compreendendo as Áreas de Pre-
servação Ambiental (APA), Áreas de Preservação Perma-
nente (APP) e áreas de reserva legal;

(...)

Art. 12. A Política de Educação do Município de Castelo 
– ES tem como objetivo garantir a oferta adequada do 
Ensino Fundamental e da Educação Infantil, observando 
os princípios educativos da Constituição Federal, da Lei 
n. 9.394/96, que fixa as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, da Lei n. 13.005/2014, que estabelece o Plano 
Nacional de Educação, da Lei Municipal n. 3.567/2015, que 
institui o Plano Municipal de Educação e outras legislações 
vigentes, em regime de colaboração com as demais esfe-
ras do poder público.

Art. 2º. Fica revogado o Parágrafo Único do Art. 12 da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 3º. O Art. 13 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte redação:

Art. 13. A gestão democrática e a qualidade das ações edu-
cacionais deverão contar com Plano de Intervenção Pedagó-
gica, desenvolvido no decorrer de cada ano, pelas Unidades 
de Ensino Públicas do Município, objetivando ações perma-
nentes de avaliação e reestruturação das Propostas Pedagó-
gicas, estudos, aprimoramentos teóricos e práticos e demais 
ações voltadas ao atendimento educacional de qualidade e 
para todos.

Art. 4º. O Capítulo I, do Título II, da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos 
seguintes dispositivos:

Art. 13-A. São Diretrizes da Política de Educação:

I – Democratização do acesso à educação no âmbito de 
atuação do município;

II - Oferta de educação de qualidade com melhoria do 
fluxo e aprendizagem;

III - Valorização do magistério;

IV - Formação continuada para os profissionais do magis-

tério;

V - Gestão democrática;

VI - Combate ao analfabetismo;

VII - Respeito aos direitos humanos, à diversidade e a 
sustentabilidade socioambiental;

VIII - Ampliação progressiva de recursos públicos munici-
pais na Rede Municipal de Ensino.

Art. 13-B. A oferta de educação, no Município de Castelo, 
levará em consideração as regiões geoescolares, constituí-
das por bairros e/ou comunidades rurais, estabelecidas, 
anualmente, através de Portaria, que fixará normas para 
matrículas na Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Parágrafo Único - A região geoescolar visa identificar 
ofertas e demandas educacionais, para a Educação Infan-
til e Ensino Fundamental, garantindo o acesso à educa-
ção em estabelecimento de ensino próximo a residência 
do educando, além de ofertar suporte para planejamentos 
futuros.

Art. 13-C. A Educação Infantil é de responsabilidade do 
Município, sendo obrigatória a matrícula na pré-escola, a 
partir dos quatro anos de idade, em conformidade com a 
Lei n. 12.796/13, e a oferta de creche para o público de 
zero a três anos de idade.

Parágrafo Único. As matrículas em creche terão aumen-
to progressivo e contínuo da oferta, nos limites das dispo-
nibilidades orçamentárias e financeiras.

Art. 13-D. A Educação Especial, modalidade que perpassa 
os níveis de ensino ofertados no município, será garantida 
aos alunos com deficiência, com atendimento no contra-
turno, em salas de recursos multifuncionais, na escola de 
origem do mesmo ou em escola polo.

§ 1º. A Secretaria Municipal de Educação contará com 
equipe multidisciplinar para dar atendimento às escolas, 
em especial aos alunos público-alvo da Educação Especial, 
composta por Pedagogo, Fonoaudiólogo, Psicólogo e As-
sistente Social.

§ 2º. A Secretaria Municipal de Educação investirá, conti-
nuamente, em recursos de acessibilidade arquitetônica e 
de tecnologia assistiva, e capacitará os técnicos da educa-
ção e os profissionais do magistério para atender às neces-
sidades das pessoas com deficiência;

Art. 13-E. Visando o aperfeiçoamento e atualização dos 
profissionais do magistério da Rede Pública Municipal de 
Ensino, a Secretaria Municipal de Educação estabelecerá 
parceria com universidades para oferta de formação conti-
nuada, troca de experiências e atualização, obedecendo os 
limites das disponibilidades orçamentárias e financeiras.

Art. 13-F. A Secretaria Municipal de Educação desenvol-
verá, através da inclusão no currículo oficial das escolas, 
como tema transversal, com programação específica, em 
conformidade com a Lei n. 11.645/08, o estudo da te-
mática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” e de 
conteúdos que tratem dos direitos das crianças e dos ado-
lescentes, em conformidade com a Lei n. 11.525/07.

Art. 13-G. O Poder Público Municipal, em parceria com o 
Governo Federal, deverá aparelhar as Unidades Escolares 
da Rede Municipal de Ensino com infraestrutura arquitetô-
nica e pedagógica constituída de equipamentos, materiais, 
recursos tecnológicos e demais meios que contribuam para 
a eficácia do processo ensino-aprendizagem.

Art. 13-H. Como ação de valorização do magistério, será 
elaborado o novo Estatuto do Magistério Público Municipal 
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e o Plano de Cargos e Salários que estabelecerá, os direi-
tos e deveres dos profissionais do magistério.

Art. 13-I. Para que sejam efetivadas ações de melhoria da 
educação pública municipal, deve-se ampliar, progressiva-
mente, o investimento no setor.

Art. 5º. Ficam revogados os Artigos 14 e 15, a alínea “g” 
do Inciso II e a alínea “b” do Inciso III do Artigo 16, da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 6º. O Inciso V do Artigo 16 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a se-
guinte redação:

Art. 16. (…)

(…)

V - Fortalecer os consórcios intermunicipais relativos à saú-
de.

Art. 7º. Fica revogado o Inciso VII do Art. 16 da Lei Comple-
mentar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 8º. O Art. 17 da Lei Complementar nº 002, de 12 de fe-
vereiro de 2007 passa viger com a seguinte redação, acres-
cido do parágrafo único:

Art. 17. O Poder Público Municipal implantará do Serviço 
de Controle de Zoonozes, por meio de Centro de Controle 
de Zoonoses.

Parágrafo único. O Poder Público Municipal estabelece-
rá parcerias com instituições filantrópicas, educacionais, 
Organizações não Governamentais e similares, para o de-
senvolvimento, execução e manutenção dos serviços de 
controle de zoonoses.

Art. 9º. O Caput do Art. 19 da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte 
redação:

Art. 19. A Política Municipal de Esporte e Lazer tem como 
diretrizes:

Art. 10. Fica revogado o Inciso III, do Art. 19 da Lei Com-
plementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 11. O Caput do Art. 20, e seus incisos II, III e IV, da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam 
viger com a seguinte redação:

Art. 20. Para atingir os objetivos propostos pela Política 
Municipal de Esporte e Lazer, o Poder Executivo adotará as 
seguintes estratégias:

(...)

II - Prestação, de forma integrada, de serviços de esporte 
e lazer;

III - Otimização do uso dos espaços de esporte e lazer já 
existentes, dotando-os de melhor infraestrutura e acessi-
bilidade;

IV - Verificação da viabilidade de aquisição de novas áreas 
para implantação de equipamentos e instalações destina-
dos à difusão do esporte e do lazer.

Art. 12. Ficam revogados os Incisos I e IV, do Art. 22 da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 13. Os incisos II, V e VI, e o Parágrafo Único, do Art. 
22 da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 
passam a viger com a seguinte redação:

Art. 22. (...)

(...)

II - Projetos de atividades esportivas para pessoas com 
deficiência e idosos;

(...)

V - Vila Olímpica ou instalação similar, que será localizada, 
preferencialmente, no Centro de Esportes e Eventos, onde 
serão sediados, anualmente, os Jogos Olímpicos Munici-
pais;

VI - Sistema de segurança para os esportes radicais, con-
siderando a viabilidade e possibilidade estrutural do muni-
cípio e a sazonalidade dos eventos referentes;

(...)

Parágrafo único. O Poder Executivo dotará, dentro dos 
limites cabíveis, as Zonas Rurais Urbanizadas (ZRU1), 
constantes do Mapa 1C, Anexo I, desta lei, de infraestru-
tura e de serviços de apoio para atividades turísticas e 
esportivas.

Art. 14. As Alíneas “b” e “d” do Inciso II, e os §§ 1º e 2º, do 
Artigo 24 da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro 
de 2007 passam a viger com a seguinte redação:

Art. 24. (…)

(...)

b) Da criação de um projeto de cultura itinerante;

(...)

d) De atividades culturais comunitárias;

(…)

§ 1º. O Poder Executivo realizará um mapeamento de gru-
pos e artistas, que serão convidados, incentivados e auxi-
liados a participar de eventos municipais.

§ 2º. As ações culturais realizadas pela sociedade civil or-
ganizada contarão com apoio do Poder Executivo, de acordo 
com o orçamento, nos termos e condições a serem regula-
mentadas.

Art. 15. Ficam revogadas as Alíneas “i” e “j” do Artigo 24 
da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 16. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:
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Art. 25. O Município protegerá as manifestações culturais 
populares Ítalo-brasileira, Afro-brasileiras e de outros gru-
pos pertencentes ao processo de civilização do Município.

Art. 26. Lei Municipal específica estabelecerá incentivo fiscal 
para pessoas físicas ou jurídicas que patrocinarem ou inves-
tirem nos projetos culturais, de lazer ou turismo, realizados 
no território municipal.

(...)

Art. 30. Lei Municipal específica disporá sobre o tombamen-
to de documentos e sítios detentores de reminiscências his-
tóricas.

Art. 17. Fica revogado o Parágrafo Único do Artigo 31 da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 18. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 35. A Política Municipal de Segurança tem como ob-
jetivos proporcionar a elaboração de mecanismos e pro-
gramas que visem a diminuição dos índices de crimina-
lidade no Município, trazendo tranquilidade e paz para a 
população, bem como atuar na elaboração e efetivação 
de projetos e planos relacionados à Defesa Civil, quanto à 
prevenção de catástrofes.

(...)

Art. 38. (…)

I - Viabilizar maior segurança à população das macrozo-
nas urbana e rural, enfatizando escolas, estabelecimentos 
comerciais e industriais;

(...)

III - Implantar a Ouvidoria Pública Municipal e a Corre-
gedoria Pública Municipal, para que as mesmas funcionem 
em conjunto à Auditoria Pública Municipal e à Gestão de 
Transparência, compondo a Controladoria Municipal e sua 
respectiva sistemática de controle e transparência;

(...)

V - Auxiliar, com recursos financeiros disponíveis, as en-
tidades públicas ou privadas que atuem na área de segu-
rança pública;

Art. 19. Ficam revogados os Incisos II e VI do Art. 38, e o 
Art. 39 da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 
2007.

Art. 20. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 40. Os programas de educação para o trânsito serão 
elaborados pelo Conselho Municipal de Segurança Pública 
(COMUSP) e pela Secretaria Municipal de Educação, sendo 
executados por equipes instituídas para este fim.

Art. 41. O Conselho Municipal de Segurança Pública (CO-
MUSP) e o Conselho do Plano Diretor Municipal (CPDM), 
após estudos e planejamentos realizados por órgãos técni-
cos competentes ou profissionais habilitados, deliberarão 
sobre a implantação e instalação da:

Art. 21. Ficam revogados os Incisos I, II e III do Art. 41 da 
Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 22. O Art. 41 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 fica acrescido do seguinte dispositivo:

Art. 41. (…)

(...)

V - Guarda Municipal e Defesa Civil;

Art. 23. Ficam revogados os Artigos 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, e os Incisos I, VII e VIII do Art. 50, da Lei Complementar 
nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 24. Os incisos, III, IX e X do Art. 50 da Lei Complemen-
tar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com 
a seguinte redação:

Art. 50. (...)

(...)

III - Auxiliar na promoção do acesso à terra, por intermé-
dio de instrumentos urbanísticos, que assegurem a utiliza-
ção adequada das áreas vazias e subutilizadas existentes 
na macrozona urbana;

(...)

IX - Participar de procedimentos e mecanismos descentra-
lizados e democráticos de planejamento e gestão de em-
preendimentos de interesse social;

X - Estimular a permanência do homem no campo, objeti-
vando equilibrar o êxodo rural.

Art. 25. O Art. 50 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 fica acrescido do seguinte dispositivo:

Art. 50. (…)

(…)

XI - Seguir os norteamentos e revisar, sempre que neces-
sário, o Plano Municipal de Habitação da Macrozona Urba-
na e Rural;

Art. 26. Os incisos IV, X, XI, XVI e XVII do Art. 57 da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam 
a viger com a seguinte redação:

Art. 57. (…)

(...)

IV - Estruturar o zoneamento rural;

(...)

X - Contribuir para a constituição de arranjos produtivos 
locais;

XI - Colaborar para a criação de projeto urbanístico global 
para os polos industriais e de logística, de modo a atender 
os aspectos de infraestrutura, melhorando a estética urba-
na e a qualidade de vida da população;

(...)
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XVI - Contribuir para a requalificação dos principais eixos 
comerciais da cidade, através de intervenções urbanas;

XVII - Elaborar políticas de incentivos fiscais, objetivando 
a criação, aprimoramento e expansão de parques indus-
triais;

Art. 27. Fica revogado o Artigo 59 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 28. O Inciso III, do Art. 61 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a se-
guinte redação:

Art. 61. (...)

(…)

III - Propulsionar a diversificação e a produção de alimen-
tos.

Art. 29. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 62. Os programas e investimentos na macrozona ru-
ral serão distribuídos e efetuados considerando a proximi-
dade entre as comunidades, afinidades culturais, aspectos 
econômicos, sociais e ambientais, contando com a organi-
zação relacionada aos Agropolos Municipais.

Art. 63. As delimitações dos Agropolos Municipais cons-
tam no ANEXO IV, desta lei, com representações das se-
guintes comunidades rurais:

I - POLO PONTÕES - composto pelas seguintes comuni-
dades: Alto Chapéu, Conquista, Jabuticabeira, Milagrosa, 
Morro Vênus, Pati, Ponte São João, Pontões, Quilombo e 
São Vitório.

II - POLO LIMOEIRO - composto pelas seguintes comuni-
dades: Água Limpa, Caxixe Quente, Córrego da Telha, Li-
moeiro, Macuco, Monte Alverne, Santa Justa, Santa Maria 
de Baixo, Santa Teresa e São Manoel;

III - POLO PATRIMÔNIO DO OURO - composto pelas se-
guintes comunidades: Bateia, Córrego da Prata, Córrego 
do Ipê, Fazenda da Prata, Fazenda das Flores, Monte Pio, 
Patrimônio do Ouro, Ribeirão do Meio, Taquaral, Ubá e Var-
gem Fria;

IV - POLO ESTRELA DO NORTE - composto pelas seguintes 
comunidades: Aracuí, Arapoca, Barra Alegre, Benfica, Bre-
jaúba, Cedro, Estrela do Norte, Lembrança, Menino Jesus, 
Mundo Novo, Pedra Lisa, Santa Clara e São José do Barro 
Preto;

V - POLO FAZENDA DO CENTRO - composto pelas seguin-
tes comunidades: Apeninos, Campestre, Córrego da Areia, 
Corumbá, Criméia, Fazenda do Centro, Mamona, Pedregu-
lho, Santa Isabel, São Cristóvão, São Pedro e Sete Voltas;

Art. 30. O Art. 63 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 fica acrescido dos seguintes dispositivos:

Art. 63. (...)

(…)

VI - POLO FORNO GRANDE – composto pelas seguintes 
comunidades: Alto Monte Alverne, Braço do Sul, Forno 
Grande, Santa Terezinha e Vai e Vem;

§ 1º. Os mapas referentes às comunidades rurais, mos-
tradas nos incisos acima, constam no Anexo IV, desta lei.

§ 2º. Devem ser utilizados, como base para a delimitação 
das comunidades rurais apresentadas, além das disposi-
ções normativas municipais, os apontamentos e estudos 
do “Projeto Mapeamento de Comunidades Urbanas e Ru-
rais do Espírito Santo”, realizado pelo Instituto Jones dos 
Santos Neves – IJSN.

§ 3º. A indicação e a quantidade, bem como o grupa-
mento e a nomenclatura das comunidades apresentadas 
poderão sofrer alterações através de legislações munici-
pais e, sempre que isso ocorrer, a nova designação será 
incorporada a esta lei.

Art. 31. Ficam revogados os Artigos 64 e 65 da Lei Comple-
mentar nº 002, de 12 de 2007.

Art. 32. O Caput do Art. 66 da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte 
redação:

Art. 66. O Poder Público Municipal, através de convênios 
com outras instituições públicas e privadas, articulará e in-
centivará a prestação de serviços vinculados a produtos de 
origem animal e comércio de animais, com foco no auxílio 
ao combate do abate e mercado clandestino.

Art. 33. O Art. 66 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 fica acrescido dos seguintes dispositivos:

Art. 66. (...)

§ 1º. Poderá ser verificada, com a cooperação dos órgãos 
competentes, a viabilidade de instalação de sistema de 
transporte e comunicação nos Agropolos Municipais.

§ 2º. O Poder Público Municipal se empenhará em buscar 
meios para a construção e operacionalização de um abate-
douro público municipal.

Art. 34. Fica revogado o Parágrafo Único do Art. 66 da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 35. O Art. 67 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte redação:

Art. 67. A regularização fundiária consiste no conjunto de 
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que 
visam à regularização de assentamentos irregulares e à 
titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito 
social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções so-
ciais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.

Art. 36. Os §§ 1º e 2º do Art. 78 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:
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Art. 78. (...)

§ 1º. O Município poderá solicitar da empresa de água e 
saneamento, regularmente, exames químicos detalhados 
da água de uso potável, conforme padrões nacionais e in-
ternacionais.

§ 2º. O Município poderá solicitar, regularmente, da Se-
cretaria de Estado da Agricultura e Secretaria de Estado da 
Saúde, exames químicos da produção agrícola e pecuária.

Art. 37. Os dispositivos seguintes do Art. 80 da Lei Comple-
mentar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger 
com a seguinte redação:

Art. 80. (…)

(…)

II – Objetivar a manutenção da qualidade da bacia do Rio 
Castelo, priorizando toda a sua extensão e afluentes, bem 
como suas nascentes, com a sua despoluição, recuperação 
e preservação das matas ciliares;

III – Priorizar e adequar os serviços de saneamento am-
biental, de acordo com as necessidades do município;

IV – Preservar, conservar e proteger os mananciais, flora 
e fauna;

(…)

VI - Elaborar e implementar o sistema de gestão de re-
síduos sólidos, garantindo suporte à ampliação da coleta 
seletiva de lixo e da reciclagem, bem como promovendo 
educação ambiental para a redução da geração de resí-
duos sólidos;

(…)

VIII - Assegurar à população urbana e rural do Município 
oferta domiciliar de água em quantidade suficiente para 
atender as necessidades básicas e qualidade, compatível 
com os padrões de potabilidade;

IX - Assegurar um programa de drenagem pluvial eficien-
te em toda a área ocupada pelo Município por meio de 
sistemas físicos, naturais e construídos, de modo que os 
escoamentos das águas pluviais reabasteçam os aquíferos 
e propiciem segurança e conforto aos seus habitantes;

(…)

XI - Promover e incentivar a recuperação ambiental dos 
ecossistemas (componentes bióticos e abióticos);

(…)

XIII - Regulamentar a exploração mineral, de forma a 
garantir a recuperação das áreas mineradas e degradadas, 
e não permitir a exploração indiscriminada;

XIV - Normatizar e fiscalizar as atividades geradoras de 
impacto ambiental;

(…)

XVI - Promover a recuperação ambiental da macrozona 
rural com a participação das instituições, proprietários, 
Associações de Moradores, trabalhadores rurais e o Poder 
Público;

XVII - Promover a educação ambiental nas escolas do mu-
nicípio, nas comunidades rurais, nas associações de bairro 
e nos demais segmentos da sociedade civil organizada, 
sempre que solicitado ou quando houver necessidade;

(…)

XIX - Regular o uso e ocupação do solo, por meios e técni-
cas de planejamento ambiental, incluindo as diversas for-
mas de zoneamento e licenciamento ambiental;

XX - Regulamentar a ocupação urbana em áreas frágeis 
de encostas, bem como em áreas de notável valor paisa-
gístico, através de fiscalização e licenciamento ambiental;

XXI - Apoiar e estimular as atividades desenvolvidas pelo 
Núcleo de Educação Ambiental de Castelo (NEAC);

XXII - Manter e incentivar a preservação e conservação 
das áreas de interesse ambiental, inseridas da macrozona 
urbana.

Art. 38. Fica revogado o Art. 81 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 39. O Caput do Art. 82 da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte 
redação:

Art. 82. As ações municipais relativas ao abastecimento 
de água, coleta e tratamento de esgoto, nas macrozonas 
urbana e rural, poderão ser conduzidas por empresa con-
cessionária, orientadas por um programa de sistema de 
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos 
sanitários, a ser instituído pelo poder público municipal, 
com anuência prévia do projeto pela SEMMA e, se neces-
sário, da Câmara Municipal de Castelo.

Art. 40. O Art. 82 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do seguinte dis-
positivo:

Art. 82. (...)

(...)

Parágrafo Único. A empresa concessionária, como con-
trapartida, além de outras definidas em termo próprio, de-
verá construir, no município, reservatórios de água, visan-
do abastecer a população, nos períodos de seca.

Art. 41. O Art. 84 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte redação:

Art. 84. A Política de Transporte e de Mobilidade Urba-
na do Município tem por objetivo melhorar a circulação e 
o transporte coletivo, promovendo a interligação com as 
demais cidades da região e importantes centros urbanos 
regionais, com melhor grau de acessibilidade e mobilidade 
da população de baixa renda, dos portadores de deficiên-
cia, dos idosos e das gestantes.

Art. 42. Os dispositivos seguintes do Art. 90 da Lei Comple-
mentar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger 
com a seguinte redação:

Art. 90. (…)

(…)

I - Priorizar a acessibilidade de pedestres, ciclistas e pes-
soas com deficiência, ao transporte motorizado;
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(…)

XII - Garantir a utilização do transporte coletivo munici-
pal pelos portadores de deficiência, na forma da legislação 
específica;

(…)

XX - Providenciar cadastro das vias não pavimentadas, 
incluindo-as em programa de pavimentação;

(…)

XXII - Regulamentar o estacionamento de veículos de car-
ga nas vias públicas da macrozona urbana do Município;

Art. 43. Fica revogado o Art. 92 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 44. O Art. 93 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do seguinte dis-
positivo:

Art. 93. (...)

(...)

IV - À implantação e regulamentação de sistema de 
estacionamento rotativo pago, nas vias e logradouros 
públicos, da área urbana, com renda líquida destinada a 
entidades municipais assistenciais e filantrópicas.

Art. 45. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 97. O território municipal divide-se em duas macro-
zonas, denominadas macrozona urbana e macrozona ru-
ral, conforme delimitações fixadas nos Mapas 1A, 1B, 1C e 
1D, do Anexo I desta lei.

Art. 98. O perímetro urbano do Município de Castelo é 
toda a área localizada dentro da macrozona urbana, con-
forme Mapa 1B, do Anexo I desta lei.

§ 1º. Considerando o atual perímetro urbano, definido 
conforme apontamento do caput do artigo, e com base 
na Lei Complementar Estadual n. 146, de 05 de maio de 
1999, a área anteriormente referente ao Distrito de Ara-
cuí, considerando somente a parte devidamente abrangida 
pela macrozona urbana, define-se como “Bairro Aracuí”; 
permanecendo a remanescente como área distrital.

Art. 46. Fica revogado o Art. 99 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 47. O Caput do Art. 100 da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte 
redação:

Art. 100. A Macrozona Urbana do Município de Castelo é 
aquela ocupada ou já comprometida com a ocupação, bem 
como as zonas destinadas e necessárias ao crescimento 
do Município, conforme indicada no Mapa 1B, do Anexo I, 
desta lei.

Art. 48. O Art. 100 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

§ 1º. Integrará a Macrozona Urbana qualquer parcela do 
território municipal, contínua ou não, incluída no perímetro 
urbano pelo Plano Diretor ou por lei municipal específica.

§ 2º. Conforme o art. 3º, XXVI, da Lei n. 12651/2012 c/c 
art. 47, I e II, da Lei n. 11977/2009, para efeitos desta 
lei, será considerada área urbana consolidada a parcela da 
área urbana, com densidade demográfica superior a cin-
quenta habitantes por hectare e malha viária implantada, 
e que tenha, no mínimo, dois dos seguintes equipamentos 
de infraestrutura urbana implantados:

a) Drenagem de águas pluviais urbanas;

b) Esgotamento sanitário;

c) Abastecimento de água potável;

d) Distribuição de energia elétrica; ou

e) Limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos;

Art. 49. O Art. 101 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do seguinte dis-
positivo:

Art. 101. (...)

(...)

VI - ZEU - Zonas de Expansão Urbana são aquelas áreas, 
contíguas às zonas urbanas, de baixa densidade popula-
cional, destinadas como reserva para a expansão urbana.

Art. 50. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 102. As Zonas de Uso definidas nos incisos do Artigo 
101, desta Lei, que compõem a Macrozona Urbana, en-
contram-se delimitadas nos mapas constantes no ANEXO 
II, desta lei.

(...)

Art. 103. Quando os limites entre as zonas não coincidi-
rem com os limites dos terrenos, estes poderão ser ajus-
tados, verificado em estudo técnico a necessidade de tal 
procedimento, com vistas a obter melhor precisão e ade-
quação ao sítio onde se propuser a alteração, face a ocor-
rência de elementos naturais e outros fatores biofísicos 
condicionantes, assim como para adequação às divisas dos 
imóveis e ao sistema viário.

Parágrafo único. Os ajustes de limites, a que se refere o 
caput deste artigo, serão efetuados por ato do Executivo 
Municipal, precedidos por aprovação do Conselho do Plano 
Diretor Municipal e garantido o direito de participação po-
pular, observados os critérios objetivos de cada caso.

Art. 51. Fica revogado o Art. 105 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 52. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:
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Art. 106. A Macrozona Rural engloba toda área que esteja 
fora da Macrozona Urbana, conforme Mapa 1D, do Anexo 
I desta lei.

Art. 107. Ficam estabelecidas, dentro da Macrozona Ru-
ral, as seguintes Zonas, cuja localização e limites são os 
constantes do Mapa 1D, do Anexo I, desta lei:

I - ZRU1 - Zonas Rurais Urbanizadas, constituídas das 
áreas também destacadas no Mapa 1C, do Anexo I, desta 
lei;

Art. 53. Ficam revogados o Art. 109 e seu Parágrafo Único, 
da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 54. A Seção III, do Capítulo I, do Título IV, da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a ser 
identificada pelo termo “DAS ÁREAS E ZONAS ESPECIAIS”.

Art. 55. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 110. Integram, ainda, o zoneamento do Município 
de Castelo, as Áreas e Zonas Especiais a seguir, conforme 
ANEXO III, incisos I a VIII, desta lei, as quais, por suas 
especificidades, deverão ter diretrizes que prevalecerão 
sobre as demais zonas:

(...)

II - APP - Área de Preservação Permanente.

Art. 56. O Art. 110 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 110. (...)

(...)

IV - ARGH - Áreas de Risco Geológico e Hidrológico;

Art. 57. O Caput do Art. 112 da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte 
redação:

Art. 112. São consideradas regiões de grande potencial 
turístico e de importância ambiental, denominadas Zonas 
de Interesse Turístico-Ambiental (ZEITA), as apresentadas 
no Mapa 3E, constante no ANEXO III, desta lei.

Art. 58. Ficam revogados os Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, 
do Art. 112 da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro 
de 2007.

Art. 59. O Inciso I do Art. 113 da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte 
redação:

Art. 113. (...)

(...)

I - Destinadas às atividades tipicamente rurais, desde que 
a área não tenha sido convertida em macrozona urbana;

Art. 60. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 114. Serão toleradas, nas Zonas Especiais de In-
teresse Turístico-Ambiental (ZEITA), como atividades de 
apoio, ligadas às atividades turísticas, locais destinados à 
hotelaria e/ou gastronomia, desde que atendidos os se-
guintes critérios:

I - Respeitando o desenvolvimento sustentável e a au-
tonomia da região, observando as legislações ambientais 
vigentes;

II - Evitando a competitividade direta com as atividades 
agroindustrial e do agroturismo, por meio de parcerias 
com as famílias e produtores da região;

Parágrafo único. A ocupação, o uso e as atividades so-
mente poderão ser implantadas nas Zonas Especiais de 
Interesse Turístico-Ambiental após aprovação do Conse-
lho do Plano Diretor Municipal, em conjunto às Secretarias 
Municipais e com inspeção e aprovação da Vigilância Sani-
tária, naquilo que competir a cada um dos órgãos.

Art. 61. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 115. Serão toleradas Zonas Especiais de Interesse 
Turístico-Ambiental (ZEITA) as atividades ligadas ao ex-
trativismo mineral e correlatas, desde que atendidas as 
exigências da legislação federal e estadual e obedecidos 
os seguintes critérios:

(...)

§ 2º. A exploração mineral somente será autorizada pelo 
poder público municipal após a aprovação pelos Conselhos 
do Plano Diretor Municipal e Municipal de Meio Ambiente.

Art. 62. A Subseção II, da Seção III, do Capítulo I, do Título 
IV, da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 
passa a ser identificada pelo termo “DAS ÁREAS DE PRE-
SERVAÇÃO PERMANENTE (APP)”.

Art. 63. Os dispositivos seguintes da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 116. As Áreas de Preservação Permanente (APP), 
apresentadas no ANEXO III, Mapa 3H, desta lei, são áreas 
protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a 
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a pai-
sagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facili-
tar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e asse-
gurar o bem estar das populações humanas, tendo, ainda, 
as seguintes funções:

(...)

Art. 117. As Áreas de Preservação Permanente (APP) 
também caracterizam-se por:
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(...)

IV - Áreas privadas não consolidadas, com vegetação sig-
nificativa e preservadas, com objetivo de propiciar o equi-
líbrio ambiental.

(...)

Art. 118. As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), 
delimitadas no ANEXO III, Mapa 3C, desta lei, correspon-
dem às áreas destinadas ou propícias à manutenção e à 
instalação de habitação de interesse social (HIS) e aos 
programas de regularização urbanística e fundiária.

(...)

Art. 119. (...)

(...)

II - Incentivar os proprietários de terrenos vazios a in-
vestir em programas habitacionais de interesse social de 
modo a ampliar a oferta de terra e de moradia digna para 
a população de baixa renda;

III - Propiciar a promoção da regularização urbanística e 
fundiária dos assentamentos ocupados pela população de 
baixa renda;

(...)

Art. 132. Os projetos de empreendimentos Habitacionais 
de Interesse Social (HIS) deverão ser elaborados a partir 
dos parâmetros e índices urbanísticos fixados na tabela 
constante do ANEXO V, TABELA DE ÍNDICES E PARÂME-
TROS URBANÍSTICOS, desta lei.

(...)

Art. 136. Áreas de Interesse Urbanístico são aquelas 
que exigem regime urbanístico específico, condicionado 
a suas peculiaridades, no que se refere a características 
locacionais, forma de ocupação do solo e valores ambientais, 
destinadas às intervenções específicas, visando à melhoria 
da estruturação e revitalização urbana municipal.

Art. 64. O Art. 136 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do seguinte dis-
positivo:

Art. 136. (...)

(...)

§ 4º. As Áreas de Interesse Urbanístico terão definição do 
regime urbanístico próprio, por lei específica.

Art. 65. Os dispositivos seguintes da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 137. As Áreas de Proteção Ambiental (APA) são áreas 
protegidas pela legislação Federal, Estadual e Municipal, 
cobertas ou não por vegetação nativa, com a função am-
biental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas.

§ 1º. É proibido edificação de qualquer natureza nas 
Áreas de Proteção Ambiental (APA), exceto obras que 
visem fatores como segurança, conservação do local ou 
prevenção de desastres naturais.

§ 2º. Todas as áreas de proteção ambiental, delimitadas 
no ANEXO III, Mapa 3D, desta lei, estão sujeitas ao direito 
de preferência, disciplinado nesta Lei.

Art. 66. O Art. 137 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do seguinte dis-
positivo:

Art. 137. (...)

(...)

§ 3º. As Áreas de Proteção Ambiental encontram-se deli-
mitadas no ANEXO III, Mapa 3D, desta lei.

Art. 67. A Seção III, do Capítulo I, do Título IV, da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passa 
a viger acrescida da Subseção VI - ÁREAS DE RISCO 
GEOLÓGICO E HIDROLÓGICO (ARGH), que será composta 
pelos seguintes dispositivos:

SUBSEÇÃO VI

ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO E HIDROLÓGICO 
(ARGH)

Art. 137-A. As Áreas de Risco Geológico e Hidrológico são 
áreas suscetíveis a resultados de eventos adversos, na-
turais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema 
vulnerável, causando danos humanos, materiais ou am-
bientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais.

Art. 137-B. São consideradas regiões de grande susceti-
bilidade de desastres naturais, como inundações e desliza-
mentos, denominadas Áreas de Risco Geológico e Hidroló-
gico, as apresentadas nos Mapas 3A e 3B, constantes no 
Anexo III, desta lei.

Parágrafo único. Os mapas, mencionado no caput, bem 
como suas informações correlatas, devem ser parte inte-
grante dos Planos Diretores de todos os Municípios incluí-
dos no cadastro nacional de municípios com áreas susce-
tíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 
inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológi-
cos correlatos, conforme o Estatuto da Cidade e a Política 
Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Art. 137-C. Em relação às Áreas de Risco Geológico e Hi-
drológico, compete ao poder público municipal:

I - Identificar e mapear as áreas de risco de desastres;

II - Promover a fiscalização das áreas de risco de desas-
tre e vedar novas ocupações nessas áreas, exceto quando 
ocorrerem ações prévias que extingam ou minorem, com-
provadamente, por meio de projetos, o risco constatado, 
a índices aceitáveis, avalizados pela Comissão Multi In-
terdisciplinar de Análise de Áreas de Risco do município e 
demais órgãos relacionados à situação;

III - Declarar situação de emergência e estado de calami-
dade pública;

IV - Vistoriar edificações e áreas de risco e promover, 
quando for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação 
da população das áreas de alto risco ou das edificações 
vulneráveis;

V - Organizar e administrar abrigos provisórios para assis-
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tência à população em situação de desastre, em condições 
adequadas de higiene e segurança;

VI - Manter a população informada sobre áreas de risco e 
ocorrência de eventos extremos, bem como sobre proto-
colos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais 
em circunstâncias de desastres;

VII - Proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas 
atingidas por desastres;

VIII - Manter a União e o Estado informados sobre a ocor-
rência de desastres e as atividades de proteção civil no 
Município;

IX - Estimular a participação de entidades privadas, as-
sociações de voluntários, clubes de serviços, organizações 
não governamentais e associações de classe e comunitá-
rias nas ações da Coordenadoria de Defesa Civil do muni-
cípio e promover o treinamento de associações de voluntá-
rios para atuação conjunta com as comunidades apoiadas;

X - Prover solução de moradia temporária às famílias atin-
gidas por desastres.

§ 1º. Será instituída e regulamentada, pelo Executivo Mu-
nicipal, Comissão Disciplinar de Áreas de Risco, para ava-
liação de casos de segurança pública e desenvolvimento 
da construção civil em áreas de risco, devendo a mesma 
analisar e adotar posicionamentos sobre fatores que inci-
dam sobre tais áreas.

§ 2º. Além do planejamento de ações de intervenção pre-
ventiva e realocação de população de áreas de risco de 
desastre, caberá à Comissão Disciplinar de Áreas de Risco 
do município a emissão de Pareceres Técnicos sobre so-
licitações de uso, ocupação e fracionamento do solo em 
Áreas de Risco Geológico e Hidrológico, servindo os mes-
mos como referencial prévio para anuências ou procedi-
mentos similares.

Art. 68. O Inciso III do Art. 139 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a reda-
ção seguinte, e acrescido das Alíneas “a”, “b” e “c”:

Art. 139. (...)

(...)

III - Uso não residencial: devido às suas características de 
funcionamento e porte, podem causar impactos urbanos, 
impactos à vizinhança e interferência no tráfego de veícu-
los, compreendendo as seguintes atividades:

a) Comercial e/ou Serviço;

b) Industrial;

c) Institucional.

Art. 69. O Art. 140 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do seguinte dis-
positivo:

Art. 140. (...)

(...)

IV - Grupo 4 – Atividades rurais peculiares, potencialmen-
te geradoras de impacto, principalmente no tocante ao 
solo e água. Devem ser instaladas na ZRU 2, dada a exis-
tência das condições adequadas ao desenvolvimento das 
atividades, em conformidade com a Legislação Ambiental.

Art. 70. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 141. A classificação dos grupos de atividades consi-
deradas como de uso permitidos, tem como base a Clas-
sificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), e fo-
ram fixadas segundo a ocupação determinada pela zona 
de sua implantação, conforme ANEXO V, II, TABELA DE 
ATIVIDADES POR TIPOS DE GRUPOS, desta Lei.

Art. 142. As atividades não previstas no ANEXO V, TA-
BELA DE ATIVIDADES POR TIPOS DE GRUPOS, desta lei, 
deverão ser enquadradas nos grupos definidos no Art. 140 
desta Lei, mediante parecer prévio do Conselho do Plano 
Diretor Municipal, que decidirá pela permissão ou proibi-
ção do uso para a zona de sua implantação.

Art. 71. Fica revogado o Art. 144 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 72. O Caput do Art. 145 da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte 
redação:

Art. 145. Para a aprovação do projeto de construção de 
edificação, deverá ser observada a classificação de usos e/
ou atividades referidas nos Arts. 140 e 142, desta lei, para 
efeito de se verificar a sua adequação à zona de uso de 
sua localização.

Art. 73. Ficam revogados o Art. 146 e seu Parágrafo Único, 
da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 74. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 148. A análise dos Usos Geradores de Interferência 
no Tráfego será feita pelo Setor de Mobilidade Urbana, ór-
gão ligado à Secretaria Municipal de Planejamento.

(...)

Art. 151. (...)

(...)

VII - Cemitérios e Crematórios;

Art. 75. O Art. 151 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 151. (...)

(...)

XV - Estádio de futebol e similares;

XVI - Parque de exposição, de diversões e similares;

XVII - Empresa de beneficiamento mineral;

XVIII - Condomínios com área superior a cinquenta mil 
metros quadrados.
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§ 1º. Outros empreendimentos, não previstos neste arti-
go, poderão ser considerados geradores de impacto, es-
tando condicionados, para tal, à análise do corpo técnico 
da Prefeitura Municipal de Castelo e Resolução do Conse-
lho do Plano Diretor Municipal, não havendo dispensa do 
EIV, na forma da lei.

§ 2º. As atividades “cemitério-parque ou jardim e crema-
tório”, para sua implantação, deverão observar as diretri-
zes ambientais municipais, estaduais e federais, principal-
mente em sede de contaminação de solo, mananciais e 
congêneres.

§ 3º. No caso de atividades, cujas características causem 
impactos ao ambiente urbano, pela atratividade de pes-
soas, pela demanda de área de estacionamento e pela 
necessidade de movimento de veículos para carga e des-
carga, serão adotados os seguintes critérios, visando à re-
dução desses impactos:

I - Para atividades atrativas de veículos leves:

a) Reserva de área para embarque e desembarque den-
tro dos limites do próprio terreno, excetuando-se o recuo 
frontal;

b) Implantação de sinalização e equipamento de controle 
de tráfego;

II - Para atividades atrativas de veículos pesados:

a) Reserva de área, para carga e descarga, dentro dos 
limites do próprio terreno;

b) Implantação de sinalização e equipamento de controle 
de tráfego;

c) Definição de trajeto de acesso dos veículos pesados, de 
forma a compatibilizar a circulação com o sistema viário 
existente;

III - Definição de horários para circulação de veículos pe-
sados nas ZM 1 e ZM 2, zonas constantes no ANEXO II, 
Mapas 2I e 2J, desta lei, com carga e descarga permitidos 
apenas nos horários noturnos, nos dias úteis, sendo que 
as cargas deverão aguardar em entrepostos comerciais a 
serem localizados no entorno da Sede municipal;

IV - Para atividades atrativas de pessoas, reserva de área 
interna e coberta para filas, respeitando o recuo frontal;

V - Para atividades que geram riscos de segurança:

a) Aprovação de projeto específico de prevenção e comba-
te a incêndio e pânico;

b) Implantação de sistemas de alarme e segurança;

c) Projeto de evacuação, inclusive para portadores de de-
ficiência;

VI - Para atividades geradoras de ruídos, vibrações, efluen-
tes poluidores, odores, gases ou radiações ionizantes:

a) Tratamento da fonte poluidora, por meio de equipa-
mentos e materiais;

b) Implantação de programa de monitoramento;

c) Implantação de sistemas de isolamento acústico e de 
vibrações.

Art. 76. Fica revogado o Parágrafo Único do Art. 151 da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 77. O Caput do Art. 152 da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte 
redação:

Art. 152. A instalação de Empreendimentos de Impac-
to no Município é condicionada à aprovação, pelo Poder 
Executivo, de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e 
respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV), con-
forme disposto em lei específica.

Art. 78. Ficam revogados, o Parágrafo Único e seus Incisos, 
I e Alíneas “a” e “b”, II e Alíneas “a”, “b” e “c”, III, IV, V e 
Alíneas “a”, “b” e “c”, VI e Alíneas “a”, “b” e “c”; do Art. 152 
da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 79. O Capítulo I, do Título V, da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do 
seguinte dispositivo:

Art. 154-A. Os índices e parâmetros urbanísticos são o 
conjunto de normas que regulam o dimensionamento das 
edificações, em relação ao terreno onde serão construí-
das e ao uso a que se destinam, decorrentes, inclusive, 
das características dimensionais, geológicas e de relevo 
do terreno.

Art. 80. O Art. 155 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 155. (...)

I - (...)

(...)

c) Declividade, proximidade com APP e APA;

d) Proximidade com áreas de risco geológico e hidrológico.

II - (...)

(...)

n) Número máximo de pavimentos (gabarito);

o) Coeficiente de aproveitamento (CA);

p) Potencial construtivo adicional;

q) Subsolo.

Parágrafo único. As alturas máximas e mínimas de ga-
barito e terraço técnico serão definidas pela Lei Munici-
pal n. 1248/91, e suas respectivas alterações (Código de 
Obras do Município).

Art. 81. Ficam revogadas, a Alínea “b” do Inciso I, e as 
Alíneas “e”, “h” e “j”, do Inciso II, do Art. 155 da Lei Com-
plementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 82. Os seguintes dispositivos do Inciso II do Art. 155 
da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 
passam a viger com a seguinte redação:

Art. 155. (...)

(...)

II - (...)

(...)

b) Altura máxima das edificações;

c) Área total útil das edificações (ATU);
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(...)

l) Coberturas, do tipo terraço técnico;

Art. 83. Fica revogado o Art. 156 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 84. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 157. Os índices e parâmetros urbanísticos são os 
constantes do ANEXO V, TABELA DE ÍNDICES E PARÂME-
TROS URBANÍSTICOS, desta lei, e são definidos como se 
segue:

I - Coeficiente de aproveitamento (CA) é o fator que, mul-
tiplicado pela área do lote definirá o potencial construtivo 
básico daquele lote, outorgado gratuitamente pelo Poder 
Executivo Municipal;

(...)

IV - A taxa de permeabilidade (TP) é um percentual ex-
presso pela relação entre a área descoberta do lote, sem 
pavimentação impermeável e sem construção no subsolo, 
e a área total do terreno; (...)

VII - A altura máxima da edificação é calculada pela dis-
tância entre o ponto mais elevado da edificação e a cota 
zero definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística - IBGE;

VIII - Afastamento estabelece a distância mínima entre a 
edificação e as divisas do lote, subdividindo-se em:

a) Frontal - estabelece a distância mínima entre a edifi-
cação e a divisa frontal do lote de sua acessão, no alinha-
mento com a via ou logradouro público;

b) Fundos - estabelece a distância mínima entre a edifica-
ção e a divisa dos fundos do lote de sua acessão;

c) Lateral - estabelece a distância mínima entre a edifica-
ção e as divisas laterais do lote de sua acessão;

(...)

XI - O número de vagas para estacionamento ou garagem 
é o quantitativo estabelecido em função da área do em-
preendimento ou da Área Total Útil das Edificações (ATU);

XII - As dimensões do lote subdividem-se em:

a) Testada - é a medida linear, tomada no alinhamento do 
lote;

b) Divisa - é a medida linear do lote com seus confron-
tantes;

c) Área - é a medida, no plano horizontal, resultante do 
cálculo da superfície do lote.

Art. 85. O Art. 157 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 157. (...)

(...)

XIII - A área total útil das edificações (ATU) é definida 
pelo valor resultante da multiplicação do Coeficiente de 

Aproveitamento (CA) estabelecido para o local, pela área 
do lote;

XIV - É a área mínima útil para cada unidade, residencial 
ou comercial, calculada com inclusão das paredes;

XV - O Terraço Técnico é a última laje da edificação, não 
computada no gabarito, sobre o qual será instalada cober-
tura, sendo destinado, exclusivamente, para fins de isola-
mento térmico, podendo receber equipamentos e reserva-
tórios de água;

XVI - Pilotis é o pavimento aberto, destinado à circulação, 
ocupado, apenas, pelos pilares da edificação;

XVII - O subsolo é o pavimento situado abaixo do nível 
da rua, cuja cota de referência será a mais baixa situada 
sobre o alinhamento do lote, devendo o acesso ser fei-
to por rampa ou circulação vertical. Não será considerado 
subsolo o pavimento cujo Pé Direito ultrapassar cinquenta 
por cento da cota de referência;

Art. 86. Ficam revogados os Incisos IX e X, e os §§ 1º e 2º, 
do Art. 156 da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro 
de 2007.

Art. 87. O Capítulo I, do Título V, da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do 
seguinte dispositivo:

Art. 157-A. As reformas, com acréscimo de área, de edi-
ficações aprovadas antes da vigência desta Lei, deverão 
seguir os parâmetros e índices fixados nesta Lei.

Art. 88. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 158. As edificações deverão obedecer aos limites es-
tabelecidos no ANEXO V, TABELA DE ÍNDICES E PARÂME-
TROS URBANÍSTICOS, desta lei.

Art. 159. A Área Total Útil da Edificação (ATU) será calcu-
lada segundo a fórmula ATU = CA x S, onde CA é o Coe-
ficiente de Aproveitamento e S a área do lote, em metros 
quadrados.

Parágrafo único. Para o cálculo da ATU não serão com-
putados:

(...)

II - As áreas destinadas a lazer e recreação e os comparti-
mentos de serviço do condomínio nas edificações;

III - Os locais para estacionamento ou garagem, que po-
derão ser cobertos ou descobertos;

(...)

V - Até vinte por cento da área total de cada pavimento, 
desde que esse percentual seja destinado a circulação 
horizontal e vertical de uso comum, e que a circulação 
horizontal possua largura máxima de um metro e cinquenta 
centímetros;

VI - Câmara de transformação, reservatórios, casa de 
bombas, casa de máquinas e central de gás;

Art. 89. O Art. 159 da Lei Complementar nº 002, de 12 
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de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do seguinte 
dispositivo:

Art. 159. (...)

(...)

VII - Terraço técnico.

Art. 90. O Caput do Art. 161 da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte 
redação:

Art. 161. Nas edificações multifamiliares, mistas e comer-
ciais, será permitida a construção de dois pavimentos de 
embasamento, ocupando os afastamentos laterais, sendo 
que, para estes dois pavimentos de embasamento, não 
será necessário a observação das taxas de ocupação.

Art. 91. Fica revogado o Parágrafo Único do Art. 161 da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 92. O Art. 161 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 161. (...)

§ 1º. Os pavimentos, tratados no caput, deverão ser usa-
dos exclusivamente para comércio, vagas de garagem, 
áreas de lazer e recreação e compartimentos de serviço.

§ 2º. No pavimento de transição, entre o embasamento 
e o fuste, poderá ser utilizada a área, edificada sobre os 
afastamentos laterais, desde que descobertas e para uso 
de vagas de garagem, áreas de lazer e recreação e com-
partimentos de serviço.

Art. 93. Os seguintes dispositivos do Art. 162 da Lei Com-
plementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a 
viger com a seguinte redação:

Art. 162. A quantidade de vagas para veículos será exigi-
da na proporção de:

I - (...)

(...)

b) Com área maior que 100 m² por unidade: 02 vagas por 
unidade, podendo 01 ser presa;

II - (...)

a) Com área construída de até três mil metros quadrados: 
01 vaga por unidade, a cada cem metros quadrados;

(...)

§ 1º. As vagas deverão ocupar um retângulo, desenhado 
em planta, medindo dois metros e cinquenta centímetros 
por cinco metros e cinquenta centímetros, no caso de va-
gas frontais. No caso de vagas do tipo baliza, as vagas 
deverão ter dois metros e cinquenta centímetros por seis 
metros.

§ 2º. As vagas, de uma mesma unidade habitacional, po-
derão ser dispostas, entre si, de forma a resultarem em 
vagas presas.

Art. 94. Fica revogada a Alínea “c” do Inciso I do Art. 162 
da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 95. O Art. 162 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 162. (...)

(...)

II - (...)

b) Com área construída maior que três mil metros qua-
drados: 01 vaga por unidade, a cada cinquenta metros 
quadrados;

(...)

§ 3º. Deverão estar previstos e demonstrados em planta, 
sem interferir nas vagas demarcadas, as áreas de mano-
bra e raios de giro, nas áreas destinadas a estacionamento 
e guarda de veículos, sendo a circulação de veículos obri-
gatoriamente independente da circulação de pedestres.

§ 4º. As rampas para veículo deverão atender a inclinação 
máxima de vinte e cinco por cento.

§ 5º. Em vias locais, as edificações destinadas às ativi-
dades comerciais ou de serviços, classificadas no Grupo 
1, constantes no ANEXO V, TABELA DE ATIVIDADES POR 
TIPOS DE GRUPOS, desta lei, com área de até cem metros 
quadrados, ficarão isentas de vaga de garagem, desde que 
a mesma edificação não abrigue duas ou mais unidades.

Art. 96. Os seguintes dispositivos do Art. 163 da Lei Com-
plementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a 
viger com a seguinte redação:

Art. 163. Será obrigatória a existência de docas (área de 
estacionamento e manobra para carga e descarga de pro-
dutos) em estabelecimentos com ATU superiores a duzen-
tos e vinte e cinco metros quadrados e destinados a:

(...)

IV - Comércio de máquinas e equipamentos;

V - Comércio de material de construção civil em geral;

Art. 97. O Art. 163 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 163. (...)

(...)

IX - Comércio e beneficiamento de rochas ornamentais;

X - Serviços de serralheria, marcenaria e vidraçaria.

Art. 98. O Art. 164 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 164. (...)

(...)

V - Outros materiais que, comprovadamente, absorvam e/
ou percolem água.
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§ 1º. Serão considerados, como área permeável, para o 
cálculo da Taxa de Permeabilidade, telhados verdes e jar-
dins sobre laje, desde que atendam aos seguintes critérios 
mínimos:

a) Altura mínima de trinta centímetros de substrato;

b) Apresentação, em projeto, de reservatório para a água 
captada.

§ 2º. A exigência da Taxa de Permeabilidade, até o limite 
de cinquenta por cento, poderá ser substituída por Siste-
ma de Captação de Água Pluvial, mediante apresentação e 
aprovação de projetos técnicos específicos.

Art. 99. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 165. As fachadas poderão apresentar, balanceadas 
sobre os afastamentos mínimo frontal, lateral e de fun-
dos, acima do pavimento térreo, saliências destinadas a 
elementos estruturais, quebra-sóis, jardineiras, aparelhos 
de ar condicionado e assemelhados, desde que os mesmos 
não ultrapassem a profundidade de quarenta centímetros, 
se contínuas, ao longo da fachada, e de oitenta centíme-
tros, se descontínuas, não sendo computadas na ATU.

Art. 166. Será tolerada a existência de varandas aber-
tas nas unidades residenciais, acima do pavimento térreo, 
desde que observados, a partir do peitoril dessas varan-
das, o afastamento previsto na tabela constante do ANEXO 
V, TABELA DE ÍNDICES E PARÂMETROS URBANÍSTICOS.

§ 1º. As áreas de varanda aberta não serão computadas 
na ATU, desde que suas áreas não ultrapassem o limite 
de trinta por cento da área do cômodo para o qual tem 
acesso;

Art. 100. O Art. 166 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do seguinte 
dispositivo:

Art. 166. (...)

(...)

§ 3º. Os Arts. 165 e 166 deverão estar em consonância ao 
art. 1301, do Código Civil brasileiro.

Art. 101. O Caput do Art. 167 da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte 
redação:

Art. 167. As edificações poderão apresentar pavimento 
térreo em pilotis aberto e/ou subsolo de uso exclusivo para 
guarda de veículos, não sendo considerado no gabarito da 
edificação, nem contado para efeito da ATU.

Art. 102. Fica revogado o Parágrafo Único do Art. 167 da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 103. O Art. 167 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 167. (...)

(...)

§ 1º. O pavimento aberto em pilotis não será considerado 
no gabarito da edificação desde que seja local edificado de 
uso comum, aberto em, pelo menos, três lados, devendo 
os lados abertos e as projeções dos pavimentos superio-
res ficarem afastados, no mínimo, um metro e meio das 
divisas.

§ 2º. Deverá ser mantido livre, no mínimo, setenta e cinco 
por cento da área de projeção dos pavimentos superiores, 
sendo permitido um fechamento frontal máximo de três 
metros lineares.

§ 3º. O pavimento aberto em pilotis não poderá ser fecha-
do, em tempo algum, de forma a impedir a circulação de 
ar e a incidência de iluminação natural.

Art. 104. Ficam revogados o Art. 168 e seus dispositivos, 
Incisos I, II, III, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 105. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar 
nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a 
seguinte redação:

Art. 169. O parcelamento do solo, para fins urbanos, sob 
forma de loteamento, desmembramento, remembramento 
ou unificação, será procedido na forma da legislação fede-
ral e estadual de parcelamento do solo, observadas, ainda, 
as disposições desta Lei.

(...)

Art. 177. (...)

I - Não serão permitidos, nos parcelamentos, lotes com 
fundos para o curso d’água do Rio Castelo, exceto quando 
respeitarem a distância mínima da faixa marginal da APP, 
conforme ANEXO III, Mapa 3D, desta lei;

II - Não será permitido parcelamento do solo onde mais 
de trinta e cinco por cento da gleba tiver declividade supe-
rior a trinta por cento, salvo se apresentado projeto com a 
exclusão da parte onde a declividade for superior a trinta 
por cento, conforme art. 3º, III, da Lei n. 6766/79;

Art. 106. O Capítulo III, do Título V, da Lei Complementar 
nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido 
dos seguintes dispositivos:

Art. 178. (...)

§ 1º. Em condições excepcionais, ou seja, para os casos 
de desmembramentos de lotes, registrados junto ao Car-
tório do Registro geral de Imóveis, nos quais estejam im-
plantadas edificações independentes, cuja existência pos-
sua data igual ou inferior ao ano de dois mil e sete, a qual 
deverá ser comprovada através da inscrição junto ao ca-
dastro imobiliário municipal, admitir-se-ão áreas inferiores 
às previstas no art. 175, desde que tais lotes não façam 
parte de loteamentos aprovados.

§ 2º. Os casos descritos no § 1º serão analisados por Co-
missão permanente, instituída para este fim.

(...)

Art. 180. (...)
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(...)

IV - Áreas em zonas de APP e APA, exceto para casos em 
que a área será destinada a área verde.

Art. 107. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar 
nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a 
seguinte redação:

Art. 185. (...)

I - Área total da gleba, acima de dez mil metros quadra-
dos, até vinte mil metros quadrados - dez por cento da 
área a ser desmembrada para espaços livres de uso pú-
blico e/ou equipamentos comunitários, independente do 
tamanho da área a ser desmembrada;

II - Área total da gleba acima de vinte mil metros quadra-
dos - quinze por cento da área a ser desmembrada para 
espaços livres de uso público e/ou equipamentos comuni-
tários, independente do tamanho da área a ser desmem-
brada.

(...)

Art. 187. (...)

I - Planta planialtimétrica da gleba de terreno, assinada 
pelo proprietário ou seu representante legal, e por pro-
fissional legalmente habilitado no Conselho Profissional 
referente, com a respectiva documentação de Responsa-
bilidade Técnica;

(...)

Art. 191. (...)

I - Projetos do loteamento, assinado pelo proprietário ou 
seu representante legal, e por profissional legalmente ha-
bilitado no Conselho Profissional referente, com a respec-
tiva documentação de Responsabilidade Técnica;

(...)

Art. 192. O projeto de loteamento aprovado deverá ser 
executado no prazo constante do cronograma de execu-
ção, sob pena de caducidade de aprovação, observado o 
disposto no art. 197, §§ 2º e 3º, salvo se autorizada, pre-
viamente, a prorrogação, mediante Resolução do Conselho 
do Plano Diretor Municipal.

Art. 193. (...)

(...)

IV - Redes e equipamentos para a coleta e disposição ade-
quada de esgoto sanitário;

V - Obras de pavimentação de todas as vias do loteamen-
to.

(...)

Art. 194. (...)

(...)

§ 2º. (...)

(...)

b) Cinquenta por cento, quando concluída a instalação de 
todos os outros serviços descritos no art. 193.

Art. 108. Fica revogado o Parágrafo Único do Art. 200, da 
Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 109. O Artigo 200 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 200. (...)

§ 1º. As diretrizes urbanísticas municipais, fixadas para a 
área a ser parcelada, valerão pelo prazo máximo de dois 
anos.

§ 2º. As diretrizes urbanísticas municipais, fixadas para a 
área a ser parcelada, valerão pelo prazo máximo de dois 
anos.

Art. 110. O Inciso I do Art. 201 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a se-
guinte redação:

Art. 201. (...)

I - Projeto do desmembramento, assinado pelo proprie-
tário ou seu representante legal, e por profissional legal-
mente habilitado no Conselho Profissional referente, com 
a respectiva documentação de Responsabilidade Técnica;

Art. 111. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar 
nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a 
seguinte redação:

Art. 203. Poderão ser aprovados, pelo Executivo Muni-
cipal, condomínios na Macrozona Urbana e na Macrozo-
na Rural, após Resolução do Conselho do Plano Diretor 
Municipal, de acordo com a legislação Federal, Estadual e 
Municipal.

Art. 204. Os condomínios residenciais, localizados na Ma-
crozona Urbana, terão área mínima de vinte mil metros 
quadrados e deverão obedecer aos parâmetros e índices 
fixados no ANEXO V, TABELA DE ÍNDICES E PARÂMETROS 
URBANÍSTICOS, desta lei.

Parágrafo único. Os Condomínios Residenciais, com área 
máxima até o limite de cinquenta mil metros quadrados, 
não carecerão de EIV, conforme art. 151, XIII.

Art. 205. (...)

I - Densidade máxima de ocupação de um lote/unidade 
para cada cinco mil metros quadrados de área bruta total 
da gleba.

(...)

Art. 207. (...)

I - Em terrenos alagadiços ou sujeitos à inundação, salvo 
parecer favorável do órgão de conservação e proteção ao 
meio ambiente e da Defesa Civil;

(...)

III - Em terrenos onde as condições geológicas não acon-
selham a edificação, salvo parecer favorável da Defesa Ci-
vil;

(...)

V - Em unidades de conservação e em áreas de preserva-
ção permanente, definidas em legislação Federal, Estadual 
e Municipal, salvo parecer favorável dos órgãos de conser-
vação e proteção ao meio ambiente;
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Art. 112. O Capítulo IV, do Título V, da Lei Complementar 
nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger acrescida 
da Seção I - DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS DE LOTES, 
que será composta pelos seguintes dispositivos:

SEÇÃO I

DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS DE LOTES

Art. 207-A. Fica autorizada e regulamenta a instituição 
de condomínios horizontais de lotes no perímetro urbano 
do Município de Castelo, Estado do Espírito Santo, com 
finalidade residencial, em conformidade com a legislação 
em vigor.

§ 1º. Considera-se condomínio horizontal de lotes o mo-
delo de parcelamento do solo, formado de áreas fechadas 
por muro ou cercas, com acesso controlado, constituído 
por unidades autônomas, na forma de lotes, que consti-
tuem uma fração real da área total do empreendimento, e 
fração ideal sobre as áreas de uso comuns, destinadas a 
vias de acesso, recreação e outros equipamentos comuns 
a todos os condôminos.

§ 2º. As unidades autônomas de lotes de terrenos estão 
dispensadas de edificação prévia, mas poderão receber 
edificação residencial, desde que obedeça aos parâmetros 
previstos nas leis federais, estaduais, municipais, no Plano 
Diretor do Município de Castelo e a convenção de condo-
mínio.

§3º. Os condomínios, de que trata o caput, serão cons-
tituídos em glebas ou lotes de terrenos até os limites di-
mensionais já definidos no art. 204.

§ 4º. O incorporador poderá destinar até trezentos e ses-
senta metros quadrados da área comum para implantação 
de um centro comercial que atenda às necessidades pri-
márias dos condôminos.

Art. 207-B. As obras previstas no art. 8º, da Lei n. 
4591/64, por força do art. 3º, do Decreto-Lei n. 271/67, 
são as obras de infraestrutura do empreendimento e a uni-
dade autônoma será o lote e não a edificação sobre este.

§ 1º. A propriedade do sistema viário e dos equipamen-
tos comunitários não será transferida ao município, per-
manecendo como propriedade dos condôminos, e deverá 
constar de averbação junto à documentação de registro do 
loteamento, sendo vedada a conversão ou destinação do 
sistema viário e dos equipamentos públicos em fins diver-
sos que os estabelecidos.

§ 2º. Fica o condomínio responsável pelos serviços de co-
leta de lixo, limpeza e varrição de vias, manutenção de sua 
pavimentação viária, iluminação de suas áreas comuns, 
manutenção de sua rede de água e esgoto, bem como de 
seus jardins e áreas destinadas ao uso comum, conforme 
o Art. 206.

Art. 207-C. Os requisitos para a configuração do condo-
mínio horizontal de lotes, nos quais não haja prévia cons-
trução de prédio são, cumulativamente:

I - O empreendimento ser projetado nos moldes da Lei n. 
4591/64, com as alterações constantes do Código Civil, 
em que cada lote será considerado como unidade autôno-
ma, a ele atribuindo-se uma fração real de gleba e uma 
fração ideal sobre as áreas e coisas comuns;

II - Haver convenção detalhada de condomínio, conten-
do as limitações edilícias e de uso individual e coletivo do 

solo, elaborada para resguardar a paz jurídica entre os 
condôminos;

III - A área mínima do terreno de cada lote, de uso ex-
clusivo do condômino, não ser inferior ao previsto pelo zo-
neamento do Plano Diretor Municipal;

IV - Por se tratar de ruas internas e sem tráfego de veí-
culos pesados, somado ao fato de cada veículo ter esta-
cionamento próprio, não havendo ligação com o sistema 
viário público, para as ruas do condomínio horizontal de 
lotes será exigido a largura mínima de doze metros, sendo 
oito metros de pista e dois metros para cada passeio late-
ral, devendo o arruamento ser pavimentado com o mate-
rial denominado CBUQ ou bloco intertravado de concreto, 
aprovado pela municipalidade;

V - Todo o perímetro da área do condomínio horizontal 
de lotes poderá ser murado, sendo que o muro deverá 
ter altura mínima de um metro e oitenta centímetros, que 
caracterizará a separação da área utilizada da malha viária 
urbana e o acesso ao condomínio deve ser projetado para 
a via principal do município com recuo adequado para as 
manobras de acesso dos veículos;

VI - O incorporador deverá executar as obras de portaria, 
área destinada ao zelador, área de lazer e recreação ou 
qualquer outra infraestrutura que possa ser utilizada para 
essas finalidades.

VII - O condomínio horizontal de lotes deve conter área 
de uso comum de vinte por cento do total da área do em-
preendimento, e, ao menos, cinco por cento, do total da 
área do empreendimento, deverá ser destinada para áreas 
verdes e de recreação.

§ 1º. O número de edificações por lote adotará os seguin-
tes preceitos:

I - Os lotes de até trezentos e sessenta metros quadrados 
poderão conter somente uma edificação;

II - Os lotes, superiores a trezentos e sessenta metros 
quadrados até setecentos e quarenta metros quadrados, 
poderão conter até duas edificações;

III - Os lotes, cujas dimensões sejam superiores a sete-
centos e quarenta metros quadrados, poderão conter até 
o máximo de três edificações.

§ 2º. Em todas as hipóteses, mencionadas no § 1º, deve 
ser respeitada a taxa de ocupação prevista no zoneamento 
do Plano Diretor do Município.

§ 3º. No caso do condômino possuir mais de um lote con-
tíguo, este poderá construir uma única residência, abran-
gendo todos os lotes de sua propriedade, significando isso, 
porém, a perda do direito de construção de outra residên-
cia na mesma área.

§ 4º. Não serão permitidos o desmembramento e o fracio-
namento do lote.

§ 5º. As áreas verdes não poderão incidir sobre os lotes 
(unidades autônomas).

Art. 207-D. O projeto do condomínio horizontal de lotes, 
para ser aprovado pela municipalidade, deverá ser sub-
metido à viabilidade das diretrizes estabelecidas pelo mu-
nicípio, por meio da Secretaria Municipal de Obras e da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no que tange aos 
aspectos urbanísticos, ambientais e demais legislação em 
vigor.

Parágrafo único. Para todas as questões técnicas, refe-
rentes ao arruamento, e às obras de infraestrutura, bem 
como a aprovação do projeto de condomínio horizontal de 
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lotes, será competente a Secretaria Municipal de Obras.

Art. 207-E. Após aprovação do empreendimento, junto à 
Prefeitura Municipal de Castelo, o empreendedor deverá 
apresentar, ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da 
Comarca, no mínimo, os seguintes documentos:

I - Requerimento, solicitando o registro da instituição con-
dominial;

II - Projeto, devidamente aprovado pela municipalidade, 
contendo a legislação municipal referente, suas modifica-
ções e o seguinte:

a) Memorial descritivo, informando todas as particularida-
des do empreendimento;

b) Planta dos lotes;

c) Planilha de cálculo das áreas;

d) Planilha dos custos da realização da infraestrutura.

III - Convenção do condomínio;

IV - Documentação de responsabilidade técnica do res-
ponsável pelo projeto e execução.

Art. 207-F. Uma vez concluído o empreendimento, com 
a devida aprovação pela Prefeitura, o registro, no ofício 
imobiliário, e a constituição legal do condomínio, os servi-
ços de instalação, manutenção e conservação das vias in-
ternas, recolhimento e destinação final de lixo, pintura de 
meio-fio, rede de energia elétrica e iluminação, e redes de 
água e esgoto, deverão ser executados e custeados pelo 
próprio condomínio.

§ 1º. Compete ao Cartório de Registro Geral de Imóveis 
da comarca abrir matrícula para cada unidade autônoma, 
de forma isolada.

§ 2º. A averbação de construção, realizada em cada lote, 
deverá ser feita na matrícula da respectiva unidade, no 
Cartório do Registro Geral de Imóveis da comarca, prece-
dida de aprovação pelo município dos respectivos projetos, 
sem prejuízo de outros requisitos legais necessários, esta-
belecidos na legislação vigente.

Art. 207-G. Poderá haver a realização de incorporação 
imobiliária para a consecução do condomínio de lotes e, 
neste caso, a documentação a ser exigida pelo ofício imo-
biliário será a constante da Lei Federal nº 4.591/64 e suas 
alterações posteriores.

Art. 207-H. Para efeitos tributários, cada lote, menciona-
do no registro do condomínio horizontal de lotes, consti-
tuirá unidade autônoma, exclusiva e isolada, contribuindo, 
o proprietário, diretamente, com as importâncias relativas 
aos tributos federais, estaduais e municipais, na forma dos 
respectivos lançamentos ou instrumentos de cobrança.

Parágrafo único - São consideradas taxas públicas as que 
incidem sobre o serviço de coleta (remoção, tratamento e 
destinação) de lixo, iluminação pública, de limpeza públi-
ca, taxa de incêndio, taxa de água e esgoto, dentro outras.

Art. 207-I. Os direitos e deveres dos condôminos deverão 
ser estabelecidos em convenção condominial, que conterá 
as normas que vigerão entre os condôminos, bem como 
as limitações edilícias e de uso do solo, relacionadas com 
cada unidade, observadas as legislações vigentes, princi-
palmente o Código Municipal de Obras e Plano Diretor Mu-
nicipal, não podendo a Convenção de Condomínio ser, de 
forma alguma, conflitante com as normas apresentadas.

Art. 113. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar 
nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a 

seguinte redação:

Art. 209. (...)

(...)

§ 5º. Considera-se solo urbano não utilizado todo tipo de 
edificação que esteja comprovadamente desocupada e 
abandonada, há mais de dois anos a partir da promulga-
ção desta lei, ressalvados os casos de imóveis integrantes 
de massa falida.

Art. 210. (...)

§ 1º. (...)

I - Por funcionário do órgão competente do Executivo Mu-
nicipal, ao proprietário do imóvel ou, no caso deste ser 
pessoa jurídica, a quem tenha poderes de administração 
ou representatividade;

(...)

Art. 214. As áreas, passíveis de Outorga Onerosa, são 
aquelas nas quais o Direito de Construir poderá ser exer-
cido acima do permitido pela aplicação do Coeficiente de 
Aproveitamento Básico até o limite estabelecido com Po-
tencial Construtivo Adicional, fixado no ANEXO V, TABELA 
DE ÍNDICES E PARÂMETROS URBANÍSTICOS, desta Lei.

(...)

Art. 216-B. Para os casos omissos, bem como conflitos 
resultantes de interpretações múltiplas, serão os mesmos 
resolvidos pelo Conselho do Plano Diretor Municipal.

(...)

Art. 220. Os imóveis lindeiros e defrontantes às Zonas 
Especiais de Interesse Turístico-Ambiental, com gabarito 
limitado, podem transferir seu potencial construtivo não 
utilizado para outro imóvel, observando-se o coeficiente 
de aproveitamento máximo permitido na zona para onde 
ele for transferido, de acordo com tabela constante no 
ANEXO V, TABELA DE ÍNDICES E PARÂMETROS URBANÍS-
TICOS, desta Lei.

(...)

Art. 225. A Outorga Onerosa do Direito de Construir, das 
áreas compreendidas no interior dos perímetros das Ope-
rações Urbanas Consorciadas, reger-se-á, exclusivamente, 
pelas disposições de suas Leis Específicas, obedecendo aos 
coeficientes de aproveitamento máximo, fixados no ANE-
XO V, TABELA DE ÍNDICES E PARÂMETROS URBANÍSTI-
COS, desta lei.

(...)

Art. 231. O direito de preferência será exercido nas áreas 
de proteção ambiental (APA), delimitadas no ANEXO III, 
Mapa 3D, desta lei, e nos lotes com área igual ou superior 
a mil metros quadrados.

(...)

Art. 248. O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão 
(SMPG) institui estruturas e processos democráticos e par-
ticipativos, que visam permitir o desenvolvimento de um 
processo contínuo, dinâmico e flexível, de planejamento e 
gestão da política urbana.

Art. 114. Fica revogado o Inciso II do Art. 251 da Lei Com-
plementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.
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Art. 115. O Art. 251 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do seguinte 
dispositivo:

Art. 251. (...)

(...)

V - Comissão de Revisão e Atualização do PDM;

Art. 116. A Seção I, do Capítulo I, do Título VII, da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a 
ser identificada pelo termo “DO CONSELHO DO PLANO DI-
RETOR MUNICIPAL”.

Art. 117. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar 
nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a 
seguinte redação:

Art. 252. O Conselho do Plano Diretor Municipal - CPDM 
é um órgão consultivo e deliberativo, em matéria de na-
tureza urbanística e de política urbana e rural, composto 
por representantes do Poder Público e da Sociedade Civil.

Art. 253. O Conselho do Plano Diretor Municipal será pari-
tário, composto por, no mínimo, dezesseis membros titula-
res, com sua composição especificada por seu Regimento 
Interno, obedecendo-se os seguintes critérios:

I - Os representantes advindos das Secretarias Municipais, 
e seus respectivos suplentes, deverão ser indicados pelo 
Secretário Municipal da correlata pasta e a indicação rati-
ficada pelo Prefeito Municipal;

II - Os representantes da Câmara Municipal e seus res-
pectivos suplentes deverão ser indicados pelo Presidente 
da Casa Legislativa;

III - Os demais representantes, bem como os suplentes, 
deverão ser indicados por seus respectivos órgãos e enti-
dades civis, devida e comprovadamente instituídos e le-
galmente reconhecidos, sendo o indicante responsável por 
seu representante, conjuntamente ao CPDM, em relação 
às ações do mesmo perante o Conselho ou em qualquer 
referência a este, principalmente em questões éticas;

(...)

§ 2º. Os Conselheiros deverão ter concluído o Ensino Mé-
dio e serem residentes e domiciliados na cidade de Castelo 
- ES.

Art. 118. Ficam revogadas as Alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, 
“f” e “g”, do Inciso I, as Alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, do 
Inciso III, e os §§ 1º, 3º e 4º, do Art. 253 da Lei Comple-
mentar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 119. A Seção I, do Capítulo I, do Título VII, da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a 
viger acrescida dos seguintes dispositivos:

Art. 253. (...)

(...)

IV - A indicação de Conselheiro só terá validade se feita 
pelo representante legal do órgão/entidade civil ou algum 
membro designado expressamente para tal fim, por meio 

de Ofício direcionado ao CPDM, contendo os dados do in-
dicante e indicado, bem como toda a documentação refe-
rente.

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

Art. 253-A. O mandato dos Conselheiros será de quatro 
anos, sendo que, após este período, para nova ocupação 
da função de Conselheiro, deverá ser respeitado o inter-
valo de um ano, exceto em caso de indisponibilidade de 
indicação, certificada de forma expressa pelo indicante.

Art. 253-B. Para a composição da Mesa Diretora do CPDM, 
na primeira sessão de cada biênio, serão eleitos, dentre os 
Conselheiros devidamente instituídos como candidatos, o 
Presidente, o Vice-Presidente, o Primeiro e o Segundo Se-
cretários, o Primeiro e o Segundo Tesoureiros do Conselho, 
para mandato de dois anos, observando-se as seguintes 
disposições:

I - Somente os Conselheiros Titulares poderão concorrer 
aos cargos mencionados, não podendo, o Conselheiro Su-
plente, substituir o Titular em situação eletiva.

II - Considerando o procedimento eletivo para compor a 
Mesa Diretora, os cargos mencionados são de natureza 
complementar em relação à designação funcional do Con-
selheiro, para os que trabalham na Prefeitura Municipal de 
Castelo e Câmara Municipal de Castelo, sendo necessá-
ria fundamentação e devido processo administrativo para 
que uma possível situação referente à função profissional 
principal torne inviável a ocupação do cargo pelo eleito e 
ocupante da função correlata.

III - Em caso de destituição total da Mesa Diretora do 
CPDM, deverá ser convocado um novo procedimento ele-
tivo.

Art. 120. Os seguintes dispositivos do Art. 254 da Lei Com-
plementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a 
viger com a seguinte redação:

Art. 254. (...)

(...)

II - Deliberar e emitir Resoluções sobre proposta de alte-
ração da Lei do Plano Diretor Municipal;

III - Acompanhar a execução de planos e projetos de in-
teresse do desenvolvimento urbano;

(...)

XIII - Aprovar e atualizar seu Regimento Interno.

Art. 121. O Art. 254 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do seguinte 
dispositivo:

Art. 254. (...)

(...)

Parágrafo único. O Regimento Interno do CPDM, sempre 
que alterado, conforme disposto em sua estrutura, após 
publicação oficial, mediante Decreto do Executivo Munici-
pal, terá o teor do novo texto automaticamente incorpo-
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rado a esta Lei.

Art. 122. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar 
nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a 
seguinte redação:

Art. 256. O Poder Executivo Municipal, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Planejamento, garantirá suporte 
técnico e operacional exclusivo ao Conselho do Plano Dire-
tor Municipal, necessário a seu pleno funcionamento.

(...)

§ 2º. Os membros do Conselho do Plano Diretor Municipal 
poderão receber ajuda de custo, em forma a ser definida 
no Regimento Interno e homologada pelo Executivo Mu-
nicipal, com base na disponibilidade do Fundo do Plano 
Diretor Municipal, que será responsável por tal despesa.

(...)

Art. 257. Para desenvolver os projetos setoriais e/ou ver-
sar sobre estudos técnicos, o Poder Executivo poderá no-
mear um Grupo Técnico de Apoio (GTA), composto por 
profissionais do quadro funcional, com critérios multidisci-
plinares e, no mínimo, três técnicos relevantes para a área 
em análise, que poderão receber apoio ou informações de 
outros profissionais certificados ou instituições reconheci-
das.

Art. 258. (...)

I - Auxiliar na revisão do Plano Diretor Municipal;

II - Auxiliar na revisão dos Códigos de Obras e de Postu-
ras;

(...)

V - Auxiliar na elaboração dos planos exigidos no PDM e 
colaborar na análise e produção de estudos técnicos rela-
cionados;

Art. 123. Ficam revogados os Incisos IV e VI do Art. 258 da 
Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 124. O Art. 258 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 258. (...)

(...)

VII - Analisar e emitir Parecer sobre assuntos técnicos 
condizentes às necessidades municipais, no escopo e pos-
sibilidade de sua composição.

(...)

§ 3º - Da solicitação de composição de um GTA deverá 
constar o assunto a ser analisado, o órgão solicitante e as 
áreas que deverão disponibilizar os profissionais.

Art. 125. Fica revogado o Art. 259 e seu Parágrafo Único, 
da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 126. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar 
nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a 
seguinte redação:

Art. 260. O Sistema de Informações Municipais, gerencia-
do pela Secretaria Municipal de Planejamento, tem como 
objetivo fornecer informações para o planejamento, o mo-
nitoramento, a implementação e a avaliação da política 
urbana, subsidiando a tomada de decisões ao longo do 
processo.

(...)

§ 2º. Para a consecução dos objetivos do Sistema deverá 
ser definida unidade territorial de planejamento e contro-
le, com participação do Sistema de Georreferenciamento 
Municipal - SISGEM.

(...)

Art. 262. O Fundo do Plano Diretor Municipal é constituído 
pelas seguintes fontes:

Art. 127. O Art. 262 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do seguinte 
dispositivo:

Art. 262. (...)

(...)

XII - Receitas provenientes do Programa de Regularização 
de Edificações – PRED (art. 10 da Lei Municipal 3601/15);

Art. 128. O § 1º do Art. 262 da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte 
redação:

Art. 262. (...)

(...)

§ 1º. O Fundo do Plano Diretor Municipal será gerido pelo 
Conselho do Plano Diretor Municipal, que disciplinará seu 
funcionamento em seu Regimento Interno.

Art. 129. O Capítulo I, do Título VII, da Lei Complementar 
nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger acrescida 
das Seções, V - DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO 
MUNICIPAL e VI - DA COMISSÃO DE REVISÃO E ATUALI-
ZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, que serão com-
postas pelos seguintes dispositivos:

SEÇÃO V

DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO MUNICI-
PAL

Art. 262-A. O Sistema Georreferenciamento Municipal 
- SISGEM, gerenciado pela Secretaria Municipal de Pla-
nejamento, tem como objetivo fornecer informações para 
o planejamento, o monitoramento, a implementação e 
a avaliação da política urbana, subsidiando a tomada de 
decisões ao longo do processo e coordenando todas as 
atividades relacionadas ao desenvolvimento de medidas 
voltadas ao georreferenciamento do território municipal.

§ 1º. O SISGEM deverá conter e manter atualizados da-
dos, informações e indicadores sociais, culturais, econômi-
cos, financeiros, patrimoniais, administrativos, físico-ter-
ritoriais, inclusive cartográficos, ambientais, imobiliários e 
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outros de relevante interesse para o Município.

§ 2º. O SISGEM deverá manter um histórico legislativo 
referente à criação de Distritos, Bairros e logradouros mu-
nicipais. Caso não haja legislação referente a algum local 
reconhecido extraoficialmente, o SISGEM, após especificar 
os termos, poderá solicitar a regulamentação devida.

§ 3º. O SISGEM deverá instituir e manter atualizado um 
cadastro técnico multifinalitário, sendo o mesmo um siste-
ma de registro de propriedade imobiliária, feito de forma 
geométrica e descritiva, contendo as propriedades imo-
biliárias corretamente georreferenciadas, possibilitando o 
conhecimento detalhado sobre todos os aspectos levanta-
dos (dimensões dos imóveis, legislação de uso ocupação 
do solo) e avaliação da melhor forma de uso e ocupação 
do espaço.

§ 4º. O Núcleo Operacional do SISGEM funcionará junto à 
Secretaria Municipal de Planejamento, cabendo ao Secre-
tário da Pasta a função de Secretário Gestor do SISGEM.

Art. 262-B. O SISGEM deverá obedecer aos princípios:

I - Da simplificação, economicidade, eficácia, clareza, pre-
cisão e segurança, evitando-se a duplicação de meios e 
instrumentos para fins idênticos;

II - Da democratização, publicação e disponibilização das 
informações, em especial as relativas ao processo de im-
plementação, controle e avaliação do Plano Diretor.

Art. 262-C. O SISGEM é constituído pelos seguintes mem-
bros:

I - Secretário Gestor;

II - Coordenador;

III - Operadores;

§ 1º. Cabe ao Secretário Gestor do SISGEM:

a) A organização e gestão do SISGEM;

b) Solicitar recursos, financeiros e humanos, para viabili-
zar a solução de problemas detectados pelo SISGEM;

c) Oficiar proposta de realização de convênios, a fim de 
viabilizar a otimização do SISGEM;

d) Sugerir, ao Executivo Municipal, a alteração dos compo-
nentes do SISGEM;

§ 2º. A coordenação do SISGEM será realizada pelo Coor-
denador de Tecnologia, nos moldes da Lei Municipal n. 
3614, de 23 de setembro de 2015, e alterações, cabendo 
ainda, ao Coordenador:

a) Avaliar, detalhadamente, os dados gerados, finalizados 
ou recebidos, no que tange à confiabilidade da fonte gera-
dora, antes do uso no SISGEM;

b) A Elaboração das Instruções Normativas – IN, relativas 
ao funcionamento do SISGEM;

c) A Disponibilização e publicação dos dados, gerados pelo 
SISGEM;

d) Recusar-se a inserir dados, no SISGEM, que não este-
jam conformes com as especificações solicitadas e legais;

e) Identificar e propor alternativas de otimização e melho-
ria para o SISGEM;

§ 3º. Cabe aos Operadores do SISGEM:

a) Participar dos Grupos de Trabalhos formados pelo SIS-
GEM;

Art. 262-D. A Coordenação do SISGEM é responsável pela 

formação de grupos de trabalho.

§ 1º. Os Grupos de Trabalhos deverão ser formados por 
meio de Ofício, este contendo o nome dos membros, a 
designação do requerente e o tipo de trabalho solicitado.

§ 2º. Poderão ser solicitados, através de Ofício ao SIS-
GEM, a formação de Grupos de Trabalho para seus fins 
específicos, ou a participação em Grupos já existentes.

§ 3º. O SISGEM poderá definir e solicitar, aos devidos ór-
gãos, funcionários que sejam necessários para a realização 
de algum procedimento ou realizar consultas aos mesmos.

§ 4º. O órgão que solicitar um trabalho condizente com 
sua pasta, deverá, de plano, disponibilizar condições para 
que o Grupo de Trabalho formado possa efetuar o serviço, 
as quais serão definidas pelo Grupo, após análise.

Art. 262-E. Uma vez formado um Grupo de Trabalho, o 
mesmo deverá, em sua primeira reunião, elaborar um re-
latório inicial contendo as especificações do trabalho a ser 
feito, indicação dos participantes do grupo e solicitações 
de necessidades específicas para o trabalho.

§ 1º. Os trabalhos deverão seguir uma ordem cronológica 
de solicitações para suas realizações; todavia, situações 
emergenciais e de natureza especial, terão relevância di-
ferenciada.

§ 2º. O SISGEM, bem como seus participantes, não pode-
rão ser responsabilizados por solicitações não condizentes 
com os prazos lógicos ou de natureza que impossibilite sua 
realização, bem como trabalhos em que não haja disponi-
bilidade de recursos ou supressão dos mesmos.

Art. 262-F. Após a conclusão e feitura de qualquer traba-
lho, o Grupo de Trabalho responsável deverá elaborar um 
relatório de conclusão que deverá, após criteriosa análise, 
ser ratificado pelo Secretário Gestor.

§ 1º. Elaborado e ratificado o relatório de conclusão, se 
oportuno for, caberá ao coordenador do Grupo de Traba-
lho a inserção dos dados nos bancos de dados municipais, 
bem como o envio e a solicitação de inclusão no Sistema 
Integrado de Bases Geoespaciais do Estado do Espírito 
Santo – GEOBASES.

§ 2º. Os dados produzidos ou obtidos pelo SISGEM so-
mente poderão ser disponibilizados em situações condi-
zentes aos interesses do município.

Art. 262-G. Será solicitado e gerenciado, pelo Coordena-
dor, acesso administrativo ao Sistema Integrado de Bases 
Geoespaciais do Estado do Espírito Santo – GEOBASES, 
para todos os membros do SISGEM.

Parágrafo único. É obrigação dos membros do SISGEM 
zelar por uma política de segurança e responsabilidade, 
em relação a dados e acessos a sistemas relativos aos 
mesmos.

SEÇÃO VI

DA COMISSÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Art. 262-H. A Comissão de revisão e atualização do PDM 
deverá, num propósito de otimização contínua do desenvol-
vimento urbano do município, desenvolver os procedimen-
tos preliminares e preparatórios, dentre eles, diagnósticos, 
levantamentos, coleta de dados, propostas preliminares, 
genéricas e específicas e demais práticas afins, visando à 
revisão e estudos concernentes ao Plano Diretor Municipal, 
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conforme preconizado na Lei n. 10257/2001 (Estatuto da 
Cidade).

§ 1º. A composição desta Comissão será designada, 
anualmente, por Decreto do Executivo Municipal.

§ 2º. A Comissão de Revisão do Plano Diretor Municipal 
poderá ser remunerada, mediante Decreto regulamenta-
tório do Executivo Municipal.

§ 3º. Devido à constante necessidade de atualização e 
reformulação do PDM, a Comissão em tela terá caráter 
permanente.

Art. 262-I. Compete à Comissão, além do já exposto no 
art. 262-H, realizar diligências, reunir-se com associações, 
entidades civis e afins, requisitar informações ante repar-
tições e organismos de qualquer natureza, enfim, todo o 
empenho para obtenção do melhor resultado possível.

Art. 262-J. Será criada Câmara Técnica específica para 
dirimir assuntos pertinentes ao PDM, direcionados pela 
Comissão já descrita, composta por três membros, sendo 
os mesmos representantes das Secretarias Municipais de 
Planejamento, Obras e Meio Ambiente, com nomes a se-
rem designados mediante Decreto Municipal.

§ 1º. Poderá a Comissão solicitar estudos, análises, emis-
são de pareceres e apontamentos da Câmara Técnica e 
deliberações do Conselho do Plano Diretor Municipal. Ain-
da, poderão ser utilizados e aproveitados estudos compatí-
veis, previamente realizados por profissionais certificados 
e reconhecidos, desde que tenham uso público e irrestrito 
ou autorizado, ou, ainda, estudos específicos, encomenda-
dos por particulares, vez que estes deverão ser entregues 
à Comissão, com a devida autorização de utilização pública 
gratuita, perene e irrestrita.

§ 2º. A Câmara Técnica, sempre que solicitada, deverá 
manifestar-se, em reposta, num prazo máximo de trinta 
dias, sendo sua decisão sobre a matéria preferencial na 
adoção de ações pela Comissão.

§ 3º. A Câmara Técnica responde, exclusivamente, à Co-
missão já citada, não podendo receber ou direcionar as-
suntos a outros órgãos, senão por meio da Comissão. É 
facultado, à Câmara Técnica, a solicitação de reuniões com 
a Comissão, em datas diversas das habituais, desde que 
informado com antecedência, bem como a participação ir-
restrita nas reuniões ordinárias.

§ 4º. A Câmara Técnica reunir-se-á sempre que algum 
trabalho for solicitado, devendo sua Presidência estipular 
datas e horários para as reuniões, elaborar a documenta-
ção descritiva da reunião e ratificar os Pareceres emitidos.

Art. 262-L. A Comissão reunir-se-á, quinzenalmente, na 
Secretaria de Planejamento - SEMPLAN, em data e horário 
definido pela Presidência, sendo, ao final de cada reunião, 
gerado um relatório, ou Ata, sobre as considerações e de-
cisões primárias adotadas pelos membros.

Parágrafo único. O relatório, ou Ata, mencionados, bem 
como a lista de presença das reuniões deverão, mensal-
mente, ser arquivados pela Secretaria da Comissão, sen-
do cópias enviadas ou entregues aos representantes do 
CPDM, ao Executivo Municipal e ao Ministério Público.

Art. 262-M. Em caso de consolidação de decisão da pre-
sente Comissão, que culmine em proposta de modificação, 
atualização ou adequação do PDM, de forma parcial, após 
análise e corroboro da Procuradoria e Executivo Munici-
pais, deverá ser solicitada a tal alteração no texto legal do 
PDM, verificando-se a possibilidade da audiência pública 
inerente ao processo de alteração da citada Lei ser rea-
lizada em conjunto às reuniões do CPDM, resguardada a 

adequada publicidade para a realização do procedimento.

Parágrafo único. Antes do envio para a Procuradoria e 
Executivo municipais, a proposta deverá ser enviada ao 
Conselho do Plano Diretor Municipal para deliberação. O 
Ministério Público da Comarca de Castelo – ES deverá ser 
oficiado sobre a data e horário da reunião em que a pro-
posta for submetida à deliberação.

Art. 262-N. Todos os dados produzidos, adquiridos, ela-
borados, modificados ou atualizados pela Comissão e pela 
Câmara Técnica serão, compulsoriamente, incorporados à 
base de dados da Prefeitura Municipal de Castelo – ES, 
através do Sistema de Georreferenciamento Municipal - 
SISGEM, tendo os mesmos, a partir de então, permissão 
de uso irrestrito pela mesma.

Parágrafo único. A validação dos dados será feita me-
diante Decreto Municipal.

Art. 262-O. A Prefeitura Municipal de Castelo será res-
ponsável pelo custeio de materiais de expediente e servi-
ços relacionados, utilizados pela presente Comissão, bem 
como disponibilização de veículos e instrumentos tecnoló-
gicos, previamente solicitados ou agendados, e, em espe-
cial, disponibilização de local apropriado para as Audiên-
cias Públicas, se necessárias, com a devida divulgação.

Art. 130. Os seguintes dispositivos do Art. 268 da Lei Com-
plementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a 
viger com a seguinte redação:

Art. 268. Integram o Plano Diretor Municipal, de forma 
subsidiária, regulamentatória e complementar, as seguin-
tes Leis e Normas Municipais:

(...)

II - Código de Posturas (Lei Municipal n. 1816, de 25 de 
junho de 1998 e alterações);

III - Código Tributário (Lei Municipal n. 2.357, de 28 de 
dezembro de 2005 e alterações);

Art. 131. O Art. 268 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 268. (...)

(...)

IV - Programa de Regularização de Edificações – PRED (Lei 
Municipal n. 3601, de 28 de agosto de 2015 e alterações);

V - Regimento Interno do Conselho do Plano Diretor Muni-
cipal (Decreto Municipal n. 14264, de 21 de dezembro de 
2015 e alterações).

Art. 132. Ficam revogados os Incisos I e II e suas respecti-
vas Alíneas, do Art. 269 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007.

Art. 133. O Art. 269 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007, passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 269. (...)



29/12/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 667

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 58

§ 1º. ANEXO I:

I - Mapa 1A – Município de Castelo – ES;

II - Mapa 1B – Macrozona Urbana;

III - Mapa 1C – Zonas Rurais Urbanizadas (ZRU1);

IV - Mapa 1D – Macrozona Rural e Zonas Rurais não Ur-
banizadas (ZRU2).

§ 2º. ANEXO II:

I - Mapa 2A – Zonas Comerciais (ZOR);

II - Mapa 2B – Zonas Industriais (ZIN);

III - Mapa 2C – Zonas de Ocupação Restrita (ZOR);

IV - Mapa 2D – Zonas de Expansão Urbana (ZEU);

V - Mapa 2E – Zonas Residenciais 1 (ZR1);

VI - Mapa 2F – Zonas Residenciais 2 (ZR2);

VII - Mapa 2G – Zonas Residenciais 3 (ZR3);

VIII - Mapa 2H – Zonas Residenciais 4 (ZR4);

IX - Mapa 2I – Zonas Mistas 1 (ZM1);

X - Mapa 2J – Zonas Mistas 2 (ZM2).

§ 3º. ANEXO III:

I - Mapa 3A – Áreas de Risco Geológico;

II - Mapa 3B – Áreas de Risco Hidrológico;

III - Mapa 3C – Zonas Especiais de Interesse Social 
(ZEIS);

IV - Mapa 3D – Área de Proteção Ambiental (APA);

V - Mapa 3E – Zonas Especiais de Interesse Turístico-Am-
biental (ZEITA);

VI - Mapa 3F – Pontos de Interesse Paisagístico-Turístico-
-Ambiental (PIPTA) - Urbanos;

VII - Mapa 3G – Pontos de Interesse Paisagístico-Turísti-
co-Ambiental (PIPTA) - Rurais;

VIII - Mapa 3H – Áreas de Preservação Permanente (APP).

§ 4º. ANEXO IV:

I - Mapa 4A – Agropolo Estrela do Norte;

II - Mapa 4B – Agropolo Fazenda do Centro;

III - Mapa 4C – Agropolo Forno Grande;

IV - Mapa 4D – Agropolo Limoeiro;

V - Mapa 4E – Agropolo Patrimônio do Ouro;

VI - Mapa 4F – Agropolo Pontões;

VII - Mapa 4G – Agropolos.

§ 5º. ANEXO V:

I - Tabela de Índices e Parâmetros Urbanísticos;

II - Tabela de Atividades por Tipos de Grupos.

Art. 134. O Caput do Art. 270 da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007, passa a viger com a seguinte 
redação:

Art. 270. O Município, sempre que houver descaracteri-
zação das áreas rurais, por inclusão no perímetro urbano, 
deverá encaminhar ao Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA cópia da norma legal referente, 

solicitando a descaracterização das áreas relacionadas.

Art. 135. A Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro 
de 2007, passa a viger acrescida dos seguintes dispositivos:

Art. 270. (...)

§ 1º. Em processos, que careçam de verificação de loca-
lização de área, para fins de desmembramento ou con-
versão de imóvel rural em urbano, deverá ser solicitada, 
à Secretaria Municipal de Planejamento, Declaração, com 
especificações do zoneamento e demais designações rela-
cionadas, para a área em análise.

§ 2º. A Secretaria Municipal de Planejamento, uma vez 
recebida a solicitação de Declaração, providenciará, por 
meio do Sistema de Georreferenciamento Municipal – SIS-
GEM, demonstrativo cartográfico, contendo as seguintes 
informações:

I - Localização, com grade de coordenadas, disposição de 
escala e do Sistema de Referência de Coordenadas, do 
polígono relativo à área sob análise;

II - Identificação de zoneamento urbano e áreas espe-
ciais, relativas à área sob análise;

III - Disposição, relativa à área sob análise, que possibili-
te identificar se a mesma pertence, no todo ou em parte, 
às zonas urbana e rural;

§ 3º. A Secretaria solicitante deverá, juntamente ao pro-
cesso, enviar planta, memorial descritivo ou outro docu-
mento, da mesma natureza, que possibilite a identificação 
da área a ser analisada, com suas respectivas coordena-
das geográficas e metragens, bem como providenciar o 
arquivo digital, em formato DXF ou SHP, que deverá ser 
enviado por e-mail corporativo.

§ 4º. Após as informações, prestadas pelo SISGEM, a Se-
cretaria Municipal de Planejamento emitirá uma Declara-
ção, versando sobre as informações relacionadas à área 
sob análise, contendo o demonstrativo cartográfico, me-
tragens da área, identificação do zoneamento referente e 
demais informações que forem solicitadas.

Art. 271-A. Na ocorrência do Fórum Municipal de De-
senvolvimento Urbano e Rural, deverá o Plano Diretor ser 
avaliado quanto aos resultados da aplicação de suas dire-
trizes, objetivos e instrumentos, procedendo-se às atuali-
zações e adequações que se fizerem necessárias.

Art. 136. Ficam revogados os Artigos 272 e 273 da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 137. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 138. Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo, ES, 28 de dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito
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ANEXO IV

LEI COMPLEMENTAR Nº 010/2016

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
002, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2007, QUE INSTITUI O 
PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CASTELO, ESTA-
DO DO ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

LEI COMPLEMENTAR Nº 010/2016
Publicação Nº 69733

LEI COMPLEMENTAR Nº 010, DE 28 DE DEZEMBRO 
DE 2016.

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
002, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2007, QUE INSTITUI O 
PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CASTELO, ESTA-
DO DO ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

O Prefeito Municipal de Castelo, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal 
APROVOU, e ele, em seu nome, SANCIONA e PROMUL-
GA a seguinte:

LEI COMPLEMENTAR

Art. 1º. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 9º. (…)

(…)

XIII - (…)

(…)

d) Instalação de empreendimentos ou atividades que pos-
sam gerar tráfego, sem a previsão de infraestrutura ou 
adequações relativas;

(...)

XVII – Objetivar a construção, a reforma, a ampliação ou 
a mudança de uso de edificações abertas ao público, de 
uso público ou privadas de uso coletivo, para que sejam 
executadas de modo a serem acessíveis, sendo que as edi-
ficações públicas e privadas de uso coletivo, já existentes, 
possam garantir acessibilidade à pessoa com deficiência 
em todas as suas dependências e serviços, tendo como 
referência as normas de acessibilidade vigentes, visando 
garantir às pessoas com deficiência o livre acesso a edifí-
cios públicos e particulares, bem como a transportes.

(...)

XX – Colaborar com a recuperação da cobertura florestal 
do Município e da região, compreendendo as Áreas de Pre-
servação Ambiental (APA), Áreas de Preservação Perma-
nente (APP) e áreas de reserva legal;

(...)

Art. 12. A Política de Educação do Município de Castelo 
– ES tem como objetivo garantir a oferta adequada do 
Ensino Fundamental e da Educação Infantil, observando 
os princípios educativos da Constituição Federal, da Lei 
n. 9.394/96, que fixa as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, da Lei n. 13.005/2014, que estabelece o Plano 
Nacional de Educação, da Lei Municipal n. 3.567/2015, que 
institui o Plano Municipal de Educação e outras legislações 
vigentes, em regime de colaboração com as demais esfe-
ras do poder público.

Art. 2º. Fica revogado o Parágrafo Único do Art. 12 da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 3º. O Art. 13 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte redação:

Art. 13. A gestão democrática e a qualidade das ações edu-
cacionais deverão contar com Plano de Intervenção Pedagó-
gica, desenvolvido no decorrer de cada ano, pelas Unidades 
de Ensino Públicas do Município, objetivando ações perma-
nentes de avaliação e reestruturação das Propostas Pedagó-
gicas, estudos, aprimoramentos teóricos e práticos e demais 
ações voltadas ao atendimento educacional de qualidade e 
para todos.

Art. 4º. O Capítulo I, do Título II, da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos 
seguintes dispositivos:

Art. 13-A. São Diretrizes da Política de Educação:

I – Democratização do acesso à educação no âmbito de 
atuação do município;

II - Oferta de educação de qualidade com melhoria do 
fluxo e aprendizagem;

III - Valorização do magistério;

IV - Formação continuada para os profissionais do magis-
tério;

V - Gestão democrática;

VI - Combate ao analfabetismo;

VII - Respeito aos direitos humanos, à diversidade e a 
sustentabilidade socioambiental;

VIII - Ampliação progressiva de recursos públicos munici-
pais na Rede Municipal de Ensino.

Art. 13-B. A oferta de educação, no Município de Castelo, 
levará em consideração as regiões geoescolares, constituí-
das por bairros e/ou comunidades rurais, estabelecidas, 
anualmente, através de Portaria, que fixará normas para 
matrículas na Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Parágrafo Único - A região geoescolar visa identificar 
ofertas e demandas educacionais, para a Educação Infan-
til e Ensino Fundamental, garantindo o acesso à educa-
ção em estabelecimento de ensino próximo a residência 
do educando, além de ofertar suporte para planejamentos 
futuros.

Art. 13-C. A Educação Infantil é de responsabilidade do 
Município, sendo obrigatória a matrícula na pré-escola, a 
partir dos quatro anos de idade, em conformidade com a 
Lei n. 12.796/13, e a oferta de creche para o público de 
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zero a três anos de idade.

Parágrafo Único. As matrículas em creche terão aumen-
to progressivo e contínuo da oferta, nos limites das dispo-
nibilidades orçamentárias e financeiras.

Art. 13-D. A Educação Especial, modalidade que perpassa 
os níveis de ensino ofertados no município, será garantida 
aos alunos com deficiência, com atendimento no contra-
turno, em salas de recursos multifuncionais, na escola de 
origem do mesmo ou em escola polo.

§ 1º. A Secretaria Municipal de Educação contará com 
equipe multidisciplinar para dar atendimento às escolas, 
em especial aos alunos público-alvo da Educação Especial, 
composta por Pedagogo, Fonoaudiólogo, Psicólogo e As-
sistente Social.

§ 2º. A Secretaria Municipal de Educação investirá, conti-
nuamente, em recursos de acessibilidade arquitetônica e 
de tecnologia assistiva, e capacitará os técnicos da educa-
ção e os profissionais do magistério para atender às neces-
sidades das pessoas com deficiência;

Art. 13-E. Visando o aperfeiçoamento e atualização dos 
profissionais do magistério da Rede Pública Municipal de 
Ensino, a Secretaria Municipal de Educação estabelecerá 
parceria com universidades para oferta de formação conti-
nuada, troca de experiências e atualização, obedecendo os 
limites das disponibilidades orçamentárias e financeiras.

Art. 13-F. A Secretaria Municipal de Educação desenvol-
verá, através da inclusão no currículo oficial das escolas, 
como tema transversal, com programação específica, em 
conformidade com a Lei n. 11.645/08, o estudo da te-
mática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” e de 
conteúdos que tratem dos direitos das crianças e dos ado-
lescentes, em conformidade com a Lei n. 11.525/07.

Art. 13-G. O Poder Público Municipal, em parceria com o 
Governo Federal, deverá aparelhar as Unidades Escolares 
da Rede Municipal de Ensino com infraestrutura arquitetô-
nica e pedagógica constituída de equipamentos, materiais, 
recursos tecnológicos e demais meios que contribuam para 
a eficácia do processo ensino-aprendizagem.

Art. 13-H. Como ação de valorização do magistério, será 
elaborado o novo Estatuto do Magistério Público Municipal 
e o Plano de Cargos e Salários que estabelecerá, os direi-
tos e deveres dos profissionais do magistério.

Art. 13-I. Para que sejam efetivadas ações de melhoria da 
educação pública municipal, deve-se ampliar, progressiva-
mente, o investimento no setor.

Art. 5º. Ficam revogados os Artigos 14 e 15, a alínea “g” 
do Inciso II e a alínea “b” do Inciso III do Artigo 16, da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 6º. O Inciso V do Artigo 16 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a se-
guinte redação:

Art. 16. (…)

(…)

V - Fortalecer os consórcios intermunicipais relativos à saú-
de.

Art. 7º. Fica revogado o Inciso VII do Art. 16 da Lei Comple-
mentar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 8º. O Art. 17 da Lei Complementar nº 002, de 12 de fe-
vereiro de 2007 passa viger com a seguinte redação, acres-
cido do parágrafo único:

Art. 17. O Poder Público Municipal implantará do Serviço 
de Controle de Zoonozes, por meio de Centro de Controle 
de Zoonoses.

Parágrafo único. O Poder Público Municipal estabelece-
rá parcerias com instituições filantrópicas, educacionais, 
Organizações não Governamentais e similares, para o de-
senvolvimento, execução e manutenção dos serviços de 
controle de zoonoses.

Art. 9º. O Caput do Art. 19 da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte 
redação:

Art. 19. A Política Municipal de Esporte e Lazer tem como 
diretrizes:

Art. 10. Fica revogado o Inciso III, do Art. 19 da Lei Com-
plementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 11. O Caput do Art. 20, e seus incisos II, III e IV, da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam 
viger com a seguinte redação:

Art. 20. Para atingir os objetivos propostos pela Política 
Municipal de Esporte e Lazer, o Poder Executivo adotará as 
seguintes estratégias:

(...)

II - Prestação, de forma integrada, de serviços de esporte 
e lazer;

III - Otimização do uso dos espaços de esporte e lazer já 
existentes, dotando-os de melhor infraestrutura e acessi-
bilidade;

IV - Verificação da viabilidade de aquisição de novas áreas 
para implantação de equipamentos e instalações destina-
dos à difusão do esporte e do lazer.

Art. 12. Ficam revogados os Incisos I e IV, do Art. 22 da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 13. Os incisos II, V e VI, e o Parágrafo Único, do Art. 
22 da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 
passam a viger com a seguinte redação:

Art. 22. (...)

(...)

II - Projetos de atividades esportivas para pessoas com 
deficiência e idosos;

(...)

V - Vila Olímpica ou instalação similar, que será localizada, 
preferencialmente, no Centro de Esportes e Eventos, onde 
serão sediados, anualmente, os Jogos Olímpicos Munici-
pais;
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VI - Sistema de segurança para os esportes radicais, con-
siderando a viabilidade e possibilidade estrutural do muni-
cípio e a sazonalidade dos eventos referentes;

(...)

Parágrafo único. O Poder Executivo dotará, dentro dos 
limites cabíveis, as Zonas Rurais Urbanizadas (ZRU1), 
constantes do Mapa 1C, Anexo I, desta lei, de infraestru-
tura e de serviços de apoio para atividades turísticas e 
esportivas.

Art. 14. As Alíneas “b” e “d” do Inciso II, e os §§ 1º e 2º, do 
Artigo 24 da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro 
de 2007 passam a viger com a seguinte redação:

Art. 24. (…)

(...)

b) Da criação de um projeto de cultura itinerante;

(...)

d) De atividades culturais comunitárias;

(…)

§ 1º. O Poder Executivo realizará um mapeamento de gru-
pos e artistas, que serão convidados, incentivados e auxi-
liados a participar de eventos municipais.

§ 2º. As ações culturais realizadas pela sociedade civil or-
ganizada contarão com apoio do Poder Executivo, de acordo 
com o orçamento, nos termos e condições a serem regula-
mentadas.

Art. 15. Ficam revogadas as Alíneas “i” e “j” do Artigo 24 
da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 16. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 25. O Município protegerá as manifestações culturais 
populares Ítalo-brasileira, Afro-brasileiras e de outros gru-
pos pertencentes ao processo de civilização do Município.

Art. 26. Lei Municipal específica estabelecerá incentivo fiscal 
para pessoas físicas ou jurídicas que patrocinarem ou inves-
tirem nos projetos culturais, de lazer ou turismo, realizados 
no território municipal.

(...)

Art. 30. Lei Municipal específica disporá sobre o tombamen-
to de documentos e sítios detentores de reminiscências his-
tóricas.

Art. 17. Fica revogado o Parágrafo Único do Artigo 31 da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 18. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 35. A Política Municipal de Segurança tem como ob-
jetivos proporcionar a elaboração de mecanismos e pro-
gramas que visem a diminuição dos índices de crimina-
lidade no Município, trazendo tranquilidade e paz para a 

população, bem como atuar na elaboração e efetivação 
de projetos e planos relacionados à Defesa Civil, quanto à 
prevenção de catástrofes.

(...)

Art. 38. (…)

I - Viabilizar maior segurança à população das macrozo-
nas urbana e rural, enfatizando escolas, estabelecimentos 
comerciais e industriais;

(...)

III - Implantar a Ouvidoria Pública Municipal e a Corre-
gedoria Pública Municipal, para que as mesmas funcionem 
em conjunto à Auditoria Pública Municipal e à Gestão de 
Transparência, compondo a Controladoria Municipal e sua 
respectiva sistemática de controle e transparência;

(...)

V - Auxiliar, com recursos financeiros disponíveis, as en-
tidades públicas ou privadas que atuem na área de segu-
rança pública;

Art. 19. Ficam revogados os Incisos II e VI do Art. 38, e o 
Art. 39 da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 
2007.

Art. 20. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 40. Os programas de educação para o trânsito serão 
elaborados pelo Conselho Municipal de Segurança Pública 
(COMUSP) e pela Secretaria Municipal de Educação, sendo 
executados por equipes instituídas para este fim.

Art. 41. O Conselho Municipal de Segurança Pública (CO-
MUSP) e o Conselho do Plano Diretor Municipal (CPDM), 
após estudos e planejamentos realizados por órgãos técni-
cos competentes ou profissionais habilitados, deliberarão 
sobre a implantação e instalação da:

Art. 21. Ficam revogados os Incisos I, II e III do Art. 41 da 
Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 22. O Art. 41 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 fica acrescido do seguinte dispositivo:

Art. 41. (…)

(...)

V - Guarda Municipal e Defesa Civil;

Art. 23. Ficam revogados os Artigos 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, e os Incisos I, VII e VIII do Art. 50, da Lei Complementar 
nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 24. Os incisos, III, IX e X do Art. 50 da Lei Complemen-
tar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com 
a seguinte redação:

Art. 50. (...)

(...)
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III - Auxiliar na promoção do acesso à terra, por intermé-
dio de instrumentos urbanísticos, que assegurem a utiliza-
ção adequada das áreas vazias e subutilizadas existentes 
na macrozona urbana;

(...)

IX - Participar de procedimentos e mecanismos descentra-
lizados e democráticos de planejamento e gestão de em-
preendimentos de interesse social;

X - Estimular a permanência do homem no campo, objeti-
vando equilibrar o êxodo rural.

Art. 25. O Art. 50 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 fica acrescido do seguinte dispositivo:

Art. 50. (…)

(…)

XI - Seguir os norteamentos e revisar, sempre que neces-
sário, o Plano Municipal de Habitação da Macrozona Urba-
na e Rural;

Art. 26. Os incisos IV, X, XI, XVI e XVII do Art. 57 da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam 
a viger com a seguinte redação:

Art. 57. (…)

(...)

IV - Estruturar o zoneamento rural;

(...)

X - Contribuir para a constituição de arranjos produtivos 
locais;

XI - Colaborar para a criação de projeto urbanístico global 
para os polos industriais e de logística, de modo a atender 
os aspectos de infraestrutura, melhorando a estética urba-
na e a qualidade de vida da população;

(...)

XVI - Contribuir para a requalificação dos principais eixos 
comerciais da cidade, através de intervenções urbanas;

XVII - Elaborar políticas de incentivos fiscais, objetivando 
a criação, aprimoramento e expansão de parques indus-
triais;

Art. 27. Fica revogado o Artigo 59 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 28. O Inciso III, do Art. 61 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a se-
guinte redação:

Art. 61. (...)

(…)

III - Propulsionar a diversificação e a produção de alimen-
tos.

Art. 29. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-

guinte redação:

Art. 62. Os programas e investimentos na macrozona ru-
ral serão distribuídos e efetuados considerando a proximi-
dade entre as comunidades, afinidades culturais, aspectos 
econômicos, sociais e ambientais, contando com a organi-
zação relacionada aos Agropolos Municipais.

Art. 63. As delimitações dos Agropolos Municipais cons-
tam no ANEXO IV, desta lei, com representações das se-
guintes comunidades rurais:

I - POLO PONTÕES - composto pelas seguintes comuni-
dades: Alto Chapéu, Conquista, Jabuticabeira, Milagrosa, 
Morro Vênus, Pati, Ponte São João, Pontões, Quilombo e 
São Vitório.

II - POLO LIMOEIRO - composto pelas seguintes comuni-
dades: Água Limpa, Caxixe Quente, Córrego da Telha, Li-
moeiro, Macuco, Monte Alverne, Santa Justa, Santa Maria 
de Baixo, Santa Teresa e São Manoel;

III - POLO PATRIMÔNIO DO OURO - composto pelas se-
guintes comunidades: Bateia, Córrego da Prata, Córrego 
do Ipê, Fazenda da Prata, Fazenda das Flores, Monte Pio, 
Patrimônio do Ouro, Ribeirão do Meio, Taquaral, Ubá e Var-
gem Fria;

IV - POLO ESTRELA DO NORTE - composto pelas seguintes 
comunidades: Aracuí, Arapoca, Barra Alegre, Benfica, Bre-
jaúba, Cedro, Estrela do Norte, Lembrança, Menino Jesus, 
Mundo Novo, Pedra Lisa, Santa Clara e São José do Barro 
Preto;

V - POLO FAZENDA DO CENTRO - composto pelas seguin-
tes comunidades: Apeninos, Campestre, Córrego da Areia, 
Corumbá, Criméia, Fazenda do Centro, Mamona, Pedregu-
lho, Santa Isabel, São Cristóvão, São Pedro e Sete Voltas;

Art. 30. O Art. 63 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 fica acrescido dos seguintes dispositivos:

Art. 63. (...)

(…)

VI - POLO FORNO GRANDE – composto pelas seguintes 
comunidades: Alto Monte Alverne, Braço do Sul, Forno 
Grande, Santa Terezinha e Vai e Vem;

§ 1º. Os mapas referentes às comunidades rurais, mos-
tradas nos incisos acima, constam no Anexo IV, desta lei.

§ 2º. Devem ser utilizados, como base para a delimitação 
das comunidades rurais apresentadas, além das disposi-
ções normativas municipais, os apontamentos e estudos 
do “Projeto Mapeamento de Comunidades Urbanas e Ru-
rais do Espírito Santo”, realizado pelo Instituto Jones dos 
Santos Neves – IJSN.

§ 3º. A indicação e a quantidade, bem como o grupa-
mento e a nomenclatura das comunidades apresentadas 
poderão sofrer alterações através de legislações munici-
pais e, sempre que isso ocorrer, a nova designação será 
incorporada a esta lei.

Art. 31. Ficam revogados os Artigos 64 e 65 da Lei Comple-
mentar nº 002, de 12 de 2007.

Art. 32. O Caput do Art. 66 da Lei Complementar nº 002, 
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de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte 
redação:

Art. 66. O Poder Público Municipal, através de convênios 
com outras instituições públicas e privadas, articulará e in-
centivará a prestação de serviços vinculados a produtos de 
origem animal e comércio de animais, com foco no auxílio 
ao combate do abate e mercado clandestino.

Art. 33. O Art. 66 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 fica acrescido dos seguintes dispositivos:

Art. 66. (...)

§ 1º. Poderá ser verificada, com a cooperação dos órgãos 
competentes, a viabilidade de instalação de sistema de 
transporte e comunicação nos Agropolos Municipais.

§ 2º. O Poder Público Municipal se empenhará em buscar 
meios para a construção e operacionalização de um abate-
douro público municipal.

Art. 34. Fica revogado o Parágrafo Único do Art. 66 da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 35. O Art. 67 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte redação:

Art. 67. A regularização fundiária consiste no conjunto de 
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que 
visam à regularização de assentamentos irregulares e à 
titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito 
social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções so-
ciais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.

Art. 36. Os §§ 1º e 2º do Art. 78 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 78. (...)

§ 1º. O Município poderá solicitar da empresa de água e 
saneamento, regularmente, exames químicos detalhados 
da água de uso potável, conforme padrões nacionais e in-
ternacionais.

§ 2º. O Município poderá solicitar, regularmente, da Se-
cretaria de Estado da Agricultura e Secretaria de Estado da 
Saúde, exames químicos da produção agrícola e pecuária.

Art. 37. Os dispositivos seguintes do Art. 80 da Lei Comple-
mentar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger 
com a seguinte redação:

Art. 80. (…)

(…)

II – Objetivar a manutenção da qualidade da bacia do Rio 
Castelo, priorizando toda a sua extensão e afluentes, bem 
como suas nascentes, com a sua despoluição, recuperação 
e preservação das matas ciliares;

III – Priorizar e adequar os serviços de saneamento am-
biental, de acordo com as necessidades do município;

IV – Preservar, conservar e proteger os mananciais, flora 
e fauna;

(…)

VI - Elaborar e implementar o sistema de gestão de re-
síduos sólidos, garantindo suporte à ampliação da coleta 
seletiva de lixo e da reciclagem, bem como promovendo 
educação ambiental para a redução da geração de resí-
duos sólidos;

(…)

VIII - Assegurar à população urbana e rural do Município 
oferta domiciliar de água em quantidade suficiente para 
atender as necessidades básicas e qualidade, compatível 
com os padrões de potabilidade;

IX - Assegurar um programa de drenagem pluvial eficien-
te em toda a área ocupada pelo Município por meio de 
sistemas físicos, naturais e construídos, de modo que os 
escoamentos das águas pluviais reabasteçam os aquíferos 
e propiciem segurança e conforto aos seus habitantes;

(…)

XI - Promover e incentivar a recuperação ambiental dos 
ecossistemas (componentes bióticos e abióticos);

(…)

XIII - Regulamentar a exploração mineral, de forma a 
garantir a recuperação das áreas mineradas e degradadas, 
e não permitir a exploração indiscriminada;

XIV - Normatizar e fiscalizar as atividades geradoras de 
impacto ambiental;

(…)

XVI - Promover a recuperação ambiental da macrozona 
rural com a participação das instituições, proprietários, 
Associações de Moradores, trabalhadores rurais e o Poder 
Público;

XVII - Promover a educação ambiental nas escolas do mu-
nicípio, nas comunidades rurais, nas associações de bairro 
e nos demais segmentos da sociedade civil organizada, 
sempre que solicitado ou quando houver necessidade;

(…)

XIX - Regular o uso e ocupação do solo, por meios e técni-
cas de planejamento ambiental, incluindo as diversas for-
mas de zoneamento e licenciamento ambiental;

XX - Regulamentar a ocupação urbana em áreas frágeis 
de encostas, bem como em áreas de notável valor paisa-
gístico, através de fiscalização e licenciamento ambiental;

XXI - Apoiar e estimular as atividades desenvolvidas pelo 
Núcleo de Educação Ambiental de Castelo (NEAC);

XXII - Manter e incentivar a preservação e conservação 
das áreas de interesse ambiental, inseridas da macrozona 
urbana.

Art. 38. Fica revogado o Art. 81 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 39. O Caput do Art. 82 da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte 
redação:
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Art. 82. As ações municipais relativas ao abastecimento 
de água, coleta e tratamento de esgoto, nas macrozonas 
urbana e rural, poderão ser conduzidas por empresa con-
cessionária, orientadas por um programa de sistema de 
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos 
sanitários, a ser instituído pelo poder público municipal, 
com anuência prévia do projeto pela SEMMA e, se neces-
sário, da Câmara Municipal de Castelo.

Art. 40. O Art. 82 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do seguinte dis-
positivo:

Art. 82. (...)

(...)

Parágrafo Único. A empresa concessionária, como con-
trapartida, além de outras definidas em termo próprio, de-
verá construir, no município, reservatórios de água, visan-
do abastecer a população, nos períodos de seca.

Art. 41. O Art. 84 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte redação:

Art. 84. A Política de Transporte e de Mobilidade Urba-
na do Município tem por objetivo melhorar a circulação e 
o transporte coletivo, promovendo a interligação com as 
demais cidades da região e importantes centros urbanos 
regionais, com melhor grau de acessibilidade e mobilidade 
da população de baixa renda, dos portadores de deficiên-
cia, dos idosos e das gestantes.

Art. 42. Os dispositivos seguintes do Art. 90 da Lei Comple-
mentar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger 
com a seguinte redação:

Art. 90. (…)

(…)

I - Priorizar a acessibilidade de pedestres, ciclistas e pes-
soas com deficiência, ao transporte motorizado;

(…)

XII - Garantir a utilização do transporte coletivo munici-
pal pelos portadores de deficiência, na forma da legislação 
específica;

(…)

XX - Providenciar cadastro das vias não pavimentadas, 
incluindo-as em programa de pavimentação;

(…)

XXII - Regulamentar o estacionamento de veículos de car-
ga nas vias públicas da macrozona urbana do Município;

Art. 43. Fica revogado o Art. 92 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 44. O Art. 93 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do seguinte dis-
positivo:

Art. 93. (...)

(...)

IV - À implantação e regulamentação de sistema de 
estacionamento rotativo pago, nas vias e logradouros 
públicos, da área urbana, com renda líquida destinada a 
entidades municipais assistenciais e filantrópicas.

Art. 45. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 97. O território municipal divide-se em duas macro-
zonas, denominadas macrozona urbana e macrozona ru-
ral, conforme delimitações fixadas nos Mapas 1A, 1B, 1C e 
1D, do Anexo I desta lei.

Art. 98. O perímetro urbano do Município de Castelo é 
toda a área localizada dentro da macrozona urbana, con-
forme Mapa 1B, do Anexo I desta lei.

§ 1º. Considerando o atual perímetro urbano, definido 
conforme apontamento do caput do artigo, e com base 
na Lei Complementar Estadual n. 146, de 05 de maio de 
1999, a área anteriormente referente ao Distrito de Ara-
cuí, considerando somente a parte devidamente abrangida 
pela macrozona urbana, define-se como “Bairro Aracuí”; 
permanecendo a remanescente como área distrital.

Art. 46. Fica revogado o Art. 99 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 47. O Caput do Art. 100 da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte 
redação:

Art. 100. A Macrozona Urbana do Município de Castelo é 
aquela ocupada ou já comprometida com a ocupação, bem 
como as zonas destinadas e necessárias ao crescimento 
do Município, conforme indicada no Mapa 1B, do Anexo I, 
desta lei.

Art. 48. O Art. 100 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

§ 1º. Integrará a Macrozona Urbana qualquer parcela do 
território municipal, contínua ou não, incluída no perímetro 
urbano pelo Plano Diretor ou por lei municipal específica.

§ 2º. Conforme o art. 3º, XXVI, da Lei n. 12651/2012 c/c 
art. 47, I e II, da Lei n. 11977/2009, para efeitos desta 
lei, será considerada área urbana consolidada a parcela da 
área urbana, com densidade demográfica superior a cin-
quenta habitantes por hectare e malha viária implantada, 
e que tenha, no mínimo, dois dos seguintes equipamentos 
de infraestrutura urbana implantados:

a) Drenagem de águas pluviais urbanas;

b) Esgotamento sanitário;

c) Abastecimento de água potável;

d) Distribuição de energia elétrica; ou

e) Limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos;
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Art. 49. O Art. 101 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do seguinte dis-
positivo:

Art. 101. (...)

(...)

VI - ZEU - Zonas de Expansão Urbana são aquelas áreas, 
contíguas às zonas urbanas, de baixa densidade popula-
cional, destinadas como reserva para a expansão urbana.

Art. 50. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 102. As Zonas de Uso definidas nos incisos do Artigo 
101, desta Lei, que compõem a Macrozona Urbana, en-
contram-se delimitadas nos mapas constantes no ANEXO 
II, desta lei.

(...)

Art. 103. Quando os limites entre as zonas não coincidi-
rem com os limites dos terrenos, estes poderão ser ajus-
tados, verificado em estudo técnico a necessidade de tal 
procedimento, com vistas a obter melhor precisão e ade-
quação ao sítio onde se propuser a alteração, face a ocor-
rência de elementos naturais e outros fatores biofísicos 
condicionantes, assim como para adequação às divisas dos 
imóveis e ao sistema viário.

Parágrafo único. Os ajustes de limites, a que se refere o 
caput deste artigo, serão efetuados por ato do Executivo 
Municipal, precedidos por aprovação do Conselho do Plano 
Diretor Municipal e garantido o direito de participação po-
pular, observados os critérios objetivos de cada caso.

Art. 51. Fica revogado o Art. 105 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 52. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 106. A Macrozona Rural engloba toda área que esteja 
fora da Macrozona Urbana, conforme Mapa 1D, do Anexo 
I desta lei.

Art. 107. Ficam estabelecidas, dentro da Macrozona Ru-
ral, as seguintes Zonas, cuja localização e limites são os 
constantes do Mapa 1D, do Anexo I, desta lei:

I - ZRU1 - Zonas Rurais Urbanizadas, constituídas das 
áreas também destacadas no Mapa 1C, do Anexo I, desta 
lei;

Art. 53. Ficam revogados o Art. 109 e seu Parágrafo Único, 
da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 54. A Seção III, do Capítulo I, do Título IV, da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a ser 
identificada pelo termo “DAS ÁREAS E ZONAS ESPECIAIS”.

Art. 55. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 

002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 110. Integram, ainda, o zoneamento do Município 
de Castelo, as Áreas e Zonas Especiais a seguir, conforme 
ANEXO III, incisos I a VIII, desta lei, as quais, por suas 
especificidades, deverão ter diretrizes que prevalecerão 
sobre as demais zonas:

(...)

II - APP - Área de Preservação Permanente.

Art. 56. O Art. 110 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 110. (...)

(...)

IV - ARGH - Áreas de Risco Geológico e Hidrológico;

Art. 57. O Caput do Art. 112 da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte 
redação:

Art. 112. São consideradas regiões de grande potencial 
turístico e de importância ambiental, denominadas Zonas 
de Interesse Turístico-Ambiental (ZEITA), as apresentadas 
no Mapa 3E, constante no ANEXO III, desta lei.

Art. 58. Ficam revogados os Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, 
do Art. 112 da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro 
de 2007.

Art. 59. O Inciso I do Art. 113 da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte 
redação:

Art. 113. (...)

(...)

I - Destinadas às atividades tipicamente rurais, desde que 
a área não tenha sido convertida em macrozona urbana;

Art. 60. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 114. Serão toleradas, nas Zonas Especiais de In-
teresse Turístico-Ambiental (ZEITA), como atividades de 
apoio, ligadas às atividades turísticas, locais destinados à 
hotelaria e/ou gastronomia, desde que atendidos os se-
guintes critérios:

I - Respeitando o desenvolvimento sustentável e a au-
tonomia da região, observando as legislações ambientais 
vigentes;

II - Evitando a competitividade direta com as atividades 
agroindustrial e do agroturismo, por meio de parcerias 
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com as famílias e produtores da região;

Parágrafo único. A ocupação, o uso e as atividades so-
mente poderão ser implantadas nas Zonas Especiais de 
Interesse Turístico-Ambiental após aprovação do Conse-
lho do Plano Diretor Municipal, em conjunto às Secretarias 
Municipais e com inspeção e aprovação da Vigilância Sani-
tária, naquilo que competir a cada um dos órgãos.

Art. 61. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 115. Serão toleradas Zonas Especiais de Interesse 
Turístico-Ambiental (ZEITA) as atividades ligadas ao ex-
trativismo mineral e correlatas, desde que atendidas as 
exigências da legislação federal e estadual e obedecidos 
os seguintes critérios:

(...)

§ 2º. A exploração mineral somente será autorizada pelo 
poder público municipal após a aprovação pelos Conselhos 
do Plano Diretor Municipal e Municipal de Meio Ambiente.

Art. 62. A Subseção II, da Seção III, do Capítulo I, do Título 
IV, da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 
passa a ser identificada pelo termo “DAS ÁREAS DE PRE-
SERVAÇÃO PERMANENTE (APP)”.

Art. 63. Os dispositivos seguintes da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 116. As Áreas de Preservação Permanente (APP), 
apresentadas no ANEXO III, Mapa 3H, desta lei, são áreas 
protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a 
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a pai-
sagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facili-
tar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e asse-
gurar o bem estar das populações humanas, tendo, ainda, 
as seguintes funções:

(...)

Art. 117. As Áreas de Preservação Permanente (APP) 
também caracterizam-se por:

(...)

IV - Áreas privadas não consolidadas, com vegetação sig-
nificativa e preservadas, com objetivo de propiciar o equi-
líbrio ambiental.

(...)

Art. 118. As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), 
delimitadas no ANEXO III, Mapa 3C, desta lei, correspon-
dem às áreas destinadas ou propícias à manutenção e à 
instalação de habitação de interesse social (HIS) e aos 
programas de regularização urbanística e fundiária.

(...)

Art. 119. (...)

(...)

II - Incentivar os proprietários de terrenos vazios a in-
vestir em programas habitacionais de interesse social de 
modo a ampliar a oferta de terra e de moradia digna para 
a população de baixa renda;

III - Propiciar a promoção da regularização urbanística e 
fundiária dos assentamentos ocupados pela população de 
baixa renda;

(...)

Art. 132. Os projetos de empreendimentos Habitacionais 
de Interesse Social (HIS) deverão ser elaborados a partir 
dos parâmetros e índices urbanísticos fixados na tabela 
constante do ANEXO V, TABELA DE ÍNDICES E PARÂME-
TROS URBANÍSTICOS, desta lei.

(...)

Art. 136. Áreas de Interesse Urbanístico são aquelas 
que exigem regime urbanístico específico, condicionado 
a suas peculiaridades, no que se refere a características 
locacionais, forma de ocupação do solo e valores ambientais, 
destinadas às intervenções específicas, visando à melhoria 
da estruturação e revitalização urbana municipal.

Art. 64. O Art. 136 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do seguinte dis-
positivo:

Art. 136. (...)

(...)

§ 4º. As Áreas de Interesse Urbanístico terão definição do 
regime urbanístico próprio, por lei específica.

Art. 65. Os dispositivos seguintes da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 137. As Áreas de Proteção Ambiental (APA) são áreas 
protegidas pela legislação Federal, Estadual e Municipal, 
cobertas ou não por vegetação nativa, com a função am-
biental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas.

§ 1º. É proibido edificação de qualquer natureza nas 
Áreas de Proteção Ambiental (APA), exceto obras que 
visem fatores como segurança, conservação do local ou 
prevenção de desastres naturais.

§ 2º. Todas as áreas de proteção ambiental, delimitadas 
no ANEXO III, Mapa 3D, desta lei, estão sujeitas ao direito 
de preferência, disciplinado nesta Lei.

Art. 66. O Art. 137 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do seguinte dis-
positivo:

Art. 137. (...)

(...)

§ 3º. As Áreas de Proteção Ambiental encontram-se deli-
mitadas no ANEXO III, Mapa 3D, desta lei.

Art. 67. A Seção III, do Capítulo I, do Título IV, da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passa 
a viger acrescida da Subseção VI - ÁREAS DE RISCO 
GEOLÓGICO E HIDROLÓGICO (ARGH), que será composta 
pelos seguintes dispositivos:
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SUBSEÇÃO VI

ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO E HIDROLÓGICO 
(ARGH)

Art. 137-A. As Áreas de Risco Geológico e Hidrológico são 
áreas suscetíveis a resultados de eventos adversos, na-
turais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema 
vulnerável, causando danos humanos, materiais ou am-
bientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais.

Art. 137-B. São consideradas regiões de grande susceti-
bilidade de desastres naturais, como inundações e desliza-
mentos, denominadas Áreas de Risco Geológico e Hidroló-
gico, as apresentadas nos Mapas 3A e 3B, constantes no 
Anexo III, desta lei.

Parágrafo único. Os mapas, mencionado no caput, bem 
como suas informações correlatas, devem ser parte inte-
grante dos Planos Diretores de todos os Municípios incluí-
dos no cadastro nacional de municípios com áreas susce-
tíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 
inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológi-
cos correlatos, conforme o Estatuto da Cidade e a Política 
Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Art. 137-C. Em relação às Áreas de Risco Geológico e Hi-
drológico, compete ao poder público municipal:

I - Identificar e mapear as áreas de risco de desastres;

II - Promover a fiscalização das áreas de risco de desas-
tre e vedar novas ocupações nessas áreas, exceto quando 
ocorrerem ações prévias que extingam ou minorem, com-
provadamente, por meio de projetos, o risco constatado, 
a índices aceitáveis, avalizados pela Comissão Multi In-
terdisciplinar de Análise de Áreas de Risco do município e 
demais órgãos relacionados à situação;

III - Declarar situação de emergência e estado de calami-
dade pública;

IV - Vistoriar edificações e áreas de risco e promover, 
quando for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação 
da população das áreas de alto risco ou das edificações 
vulneráveis;

V - Organizar e administrar abrigos provisórios para assis-
tência à população em situação de desastre, em condições 
adequadas de higiene e segurança;

VI - Manter a população informada sobre áreas de risco e 
ocorrência de eventos extremos, bem como sobre proto-
colos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais 
em circunstâncias de desastres;

VII - Proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas 
atingidas por desastres;

VIII - Manter a União e o Estado informados sobre a ocor-
rência de desastres e as atividades de proteção civil no 
Município;

IX - Estimular a participação de entidades privadas, as-
sociações de voluntários, clubes de serviços, organizações 
não governamentais e associações de classe e comunitá-
rias nas ações da Coordenadoria de Defesa Civil do muni-
cípio e promover o treinamento de associações de voluntá-
rios para atuação conjunta com as comunidades apoiadas;

X - Prover solução de moradia temporária às famílias atin-
gidas por desastres.

§ 1º. Será instituída e regulamentada, pelo Executivo Mu-

nicipal, Comissão Disciplinar de Áreas de Risco, para ava-
liação de casos de segurança pública e desenvolvimento 
da construção civil em áreas de risco, devendo a mesma 
analisar e adotar posicionamentos sobre fatores que inci-
dam sobre tais áreas.

§ 2º. Além do planejamento de ações de intervenção pre-
ventiva e realocação de população de áreas de risco de 
desastre, caberá à Comissão Disciplinar de Áreas de Risco 
do município a emissão de Pareceres Técnicos sobre so-
licitações de uso, ocupação e fracionamento do solo em 
Áreas de Risco Geológico e Hidrológico, servindo os mes-
mos como referencial prévio para anuências ou procedi-
mentos similares.

Art. 68. O Inciso III do Art. 139 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a reda-
ção seguinte, e acrescido das Alíneas “a”, “b” e “c”:

Art. 139. (...)

(...)

III - Uso não residencial: devido às suas características de 
funcionamento e porte, podem causar impactos urbanos, 
impactos à vizinhança e interferência no tráfego de veícu-
los, compreendendo as seguintes atividades:

a) Comercial e/ou Serviço;

b) Industrial;

c) Institucional.

Art. 69. O Art. 140 da Lei Complementar nº 002, de 12 de 
fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do seguinte dis-
positivo:

Art. 140. (...)

(...)

IV - Grupo 4 – Atividades rurais peculiares, potencialmen-
te geradoras de impacto, principalmente no tocante ao 
solo e água. Devem ser instaladas na ZRU 2, dada a exis-
tência das condições adequadas ao desenvolvimento das 
atividades, em conformidade com a Legislação Ambiental.

Art. 70. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 141. A classificação dos grupos de atividades consi-
deradas como de uso permitidos, tem como base a Clas-
sificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), e fo-
ram fixadas segundo a ocupação determinada pela zona 
de sua implantação, conforme ANEXO V, II, TABELA DE 
ATIVIDADES POR TIPOS DE GRUPOS, desta Lei.

Art. 142. As atividades não previstas no ANEXO V, TA-
BELA DE ATIVIDADES POR TIPOS DE GRUPOS, desta lei, 
deverão ser enquadradas nos grupos definidos no Art. 140 
desta Lei, mediante parecer prévio do Conselho do Plano 
Diretor Municipal, que decidirá pela permissão ou proibi-
ção do uso para a zona de sua implantação.

Art. 71. Fica revogado o Art. 144 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007.
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Art. 72. O Caput do Art. 145 da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte 
redação:

Art. 145. Para a aprovação do projeto de construção de 
edificação, deverá ser observada a classificação de usos e/
ou atividades referidas nos Arts. 140 e 142, desta lei, para 
efeito de se verificar a sua adequação à zona de uso de 
sua localização.

Art. 73. Ficam revogados o Art. 146 e seu Parágrafo Único, 
da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 74. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 148. A análise dos Usos Geradores de Interferência 
no Tráfego será feita pelo Setor de Mobilidade Urbana, ór-
gão ligado à Secretaria Municipal de Planejamento.

(...)

Art. 151. (...)

(...)

VII - Cemitérios e Crematórios;

Art. 75. O Art. 151 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 151. (...)

(...)

XV - Estádio de futebol e similares;

XVI - Parque de exposição, de diversões e similares;

XVII - Empresa de beneficiamento mineral;

XVIII - Condomínios com área superior a cinquenta mil 
metros quadrados.

§ 1º. Outros empreendimentos, não previstos neste arti-
go, poderão ser considerados geradores de impacto, es-
tando condicionados, para tal, à análise do corpo técnico 
da Prefeitura Municipal de Castelo e Resolução do Conse-
lho do Plano Diretor Municipal, não havendo dispensa do 
EIV, na forma da lei.

§ 2º. As atividades “cemitério-parque ou jardim e crema-
tório”, para sua implantação, deverão observar as diretri-
zes ambientais municipais, estaduais e federais, principal-
mente em sede de contaminação de solo, mananciais e 
congêneres.

§ 3º. No caso de atividades, cujas características causem 
impactos ao ambiente urbano, pela atratividade de pes-
soas, pela demanda de área de estacionamento e pela 
necessidade de movimento de veículos para carga e des-
carga, serão adotados os seguintes critérios, visando à re-
dução desses impactos:

I - Para atividades atrativas de veículos leves:

a) Reserva de área para embarque e desembarque den-
tro dos limites do próprio terreno, excetuando-se o recuo 
frontal;

b) Implantação de sinalização e equipamento de controle 
de tráfego;

II - Para atividades atrativas de veículos pesados:

a) Reserva de área, para carga e descarga, dentro dos 
limites do próprio terreno;

b) Implantação de sinalização e equipamento de controle 
de tráfego;

c) Definição de trajeto de acesso dos veículos pesados, de 
forma a compatibilizar a circulação com o sistema viário 
existente;

III - Definição de horários para circulação de veículos pe-
sados nas ZM 1 e ZM 2, zonas constantes no ANEXO II, 
Mapas 2I e 2J, desta lei, com carga e descarga permitidos 
apenas nos horários noturnos, nos dias úteis, sendo que 
as cargas deverão aguardar em entrepostos comerciais a 
serem localizados no entorno da Sede municipal;

IV - Para atividades atrativas de pessoas, reserva de área 
interna e coberta para filas, respeitando o recuo frontal;

V - Para atividades que geram riscos de segurança:

a) Aprovação de projeto específico de prevenção e comba-
te a incêndio e pânico;

b) Implantação de sistemas de alarme e segurança;

c) Projeto de evacuação, inclusive para portadores de de-
ficiência;

VI - Para atividades geradoras de ruídos, vibrações, efluen-
tes poluidores, odores, gases ou radiações ionizantes:

a) Tratamento da fonte poluidora, por meio de equipa-
mentos e materiais;

b) Implantação de programa de monitoramento;

c) Implantação de sistemas de isolamento acústico e de 
vibrações.

Art. 76. Fica revogado o Parágrafo Único do Art. 151 da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 77. O Caput do Art. 152 da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte 
redação:

Art. 152. A instalação de Empreendimentos de Impac-
to no Município é condicionada à aprovação, pelo Poder 
Executivo, de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e 
respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV), con-
forme disposto em lei específica.

Art. 78. Ficam revogados, o Parágrafo Único e seus Incisos, 
I e Alíneas “a” e “b”, II e Alíneas “a”, “b” e “c”, III, IV, V e 
Alíneas “a”, “b” e “c”, VI e Alíneas “a”, “b” e “c”; do Art. 152 
da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 79. O Capítulo I, do Título V, da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do 
seguinte dispositivo:

Art. 154-A. Os índices e parâmetros urbanísticos são o 
conjunto de normas que regulam o dimensionamento das 
edificações, em relação ao terreno onde serão construí-
das e ao uso a que se destinam, decorrentes, inclusive, 
das características dimensionais, geológicas e de relevo 
do terreno.
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Art. 80. O Art. 155 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 155. (...)

I - (...)

(...)

c) Declividade, proximidade com APP e APA;

d) Proximidade com áreas de risco geológico e hidrológico.

II - (...)

(...)

n) Número máximo de pavimentos (gabarito);

o) Coeficiente de aproveitamento (CA);

p) Potencial construtivo adicional;

q) Subsolo.

Parágrafo único. As alturas máximas e mínimas de ga-
barito e terraço técnico serão definidas pela Lei Munici-
pal n. 1248/91, e suas respectivas alterações (Código de 
Obras do Município).

Art. 81. Ficam revogadas, a Alínea “b” do Inciso I, e as 
Alíneas “e”, “h” e “j”, do Inciso II, do Art. 155 da Lei Com-
plementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 82. Os seguintes dispositivos do Inciso II do Art. 155 
da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 
passam a viger com a seguinte redação:

Art. 155. (...)

(...)

II - (...)

(...)

b) Altura máxima das edificações;

c) Área total útil das edificações (ATU);

(...)

l) Coberturas, do tipo terraço técnico;

Art. 83. Fica revogado o Art. 156 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 84. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 157. Os índices e parâmetros urbanísticos são os 
constantes do ANEXO V, TABELA DE ÍNDICES E PARÂME-
TROS URBANÍSTICOS, desta lei, e são definidos como se 
segue:

I - Coeficiente de aproveitamento (CA) é o fator que, mul-
tiplicado pela área do lote definirá o potencial construtivo 
básico daquele lote, outorgado gratuitamente pelo Poder 
Executivo Municipal;

(...)

IV - A taxa de permeabilidade (TP) é um percentual ex-
presso pela relação entre a área descoberta do lote, sem 
pavimentação impermeável e sem construção no subsolo, 
e a área total do terreno; (...)

VII - A altura máxima da edificação é calculada pela dis-
tância entre o ponto mais elevado da edificação e a cota 
zero definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística - IBGE;

VIII - Afastamento estabelece a distância mínima entre a 
edificação e as divisas do lote, subdividindo-se em:

a) Frontal - estabelece a distância mínima entre a edifi-
cação e a divisa frontal do lote de sua acessão, no alinha-
mento com a via ou logradouro público;

b) Fundos - estabelece a distância mínima entre a edifica-
ção e a divisa dos fundos do lote de sua acessão;

c) Lateral - estabelece a distância mínima entre a edifica-
ção e as divisas laterais do lote de sua acessão;

(...)

XI - O número de vagas para estacionamento ou garagem 
é o quantitativo estabelecido em função da área do em-
preendimento ou da Área Total Útil das Edificações (ATU);

XII - As dimensões do lote subdividem-se em:

a) Testada - é a medida linear, tomada no alinhamento do 
lote;

b) Divisa - é a medida linear do lote com seus confron-
tantes;

c) Área - é a medida, no plano horizontal, resultante do 
cálculo da superfície do lote.

Art. 85. O Art. 157 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 157. (...)

(...)

XIII - A área total útil das edificações (ATU) é definida 
pelo valor resultante da multiplicação do Coeficiente de 
Aproveitamento (CA) estabelecido para o local, pela área 
do lote;

XIV - É a área mínima útil para cada unidade, residencial 
ou comercial, calculada com inclusão das paredes;

XV - O Terraço Técnico é a última laje da edificação, não 
computada no gabarito, sobre o qual será instalada cober-
tura, sendo destinado, exclusivamente, para fins de isola-
mento térmico, podendo receber equipamentos e reserva-
tórios de água;

XVI - Pilotis é o pavimento aberto, destinado à circulação, 
ocupado, apenas, pelos pilares da edificação;

XVII - O subsolo é o pavimento situado abaixo do nível 
da rua, cuja cota de referência será a mais baixa situada 
sobre o alinhamento do lote, devendo o acesso ser fei-
to por rampa ou circulação vertical. Não será considerado 
subsolo o pavimento cujo Pé Direito ultrapassar cinquenta 
por cento da cota de referência;

Art. 86. Ficam revogados os Incisos IX e X, e os §§ 1º e 2º, 
do Art. 156 da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro 
de 2007.
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Art. 87. O Capítulo I, do Título V, da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do 
seguinte dispositivo:

Art. 157-A. As reformas, com acréscimo de área, de edi-
ficações aprovadas antes da vigência desta Lei, deverão 
seguir os parâmetros e índices fixados nesta Lei.

Art. 88. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 158. As edificações deverão obedecer aos limites es-
tabelecidos no ANEXO V, TABELA DE ÍNDICES E PARÂME-
TROS URBANÍSTICOS, desta lei.

Art. 159. A Área Total Útil da Edificação (ATU) será calcu-
lada segundo a fórmula ATU = CA x S, onde CA é o Coe-
ficiente de Aproveitamento e S a área do lote, em metros 
quadrados.

Parágrafo único. Para o cálculo da ATU não serão com-
putados:

(...)

II - As áreas destinadas a lazer e recreação e os comparti-
mentos de serviço do condomínio nas edificações;

III - Os locais para estacionamento ou garagem, que po-
derão ser cobertos ou descobertos;

(...)

V - Até vinte por cento da área total de cada pavimento, 
desde que esse percentual seja destinado a circulação 
horizontal e vertical de uso comum, e que a circulação 
horizontal possua largura máxima de um metro e cinquenta 
centímetros;

VI - Câmara de transformação, reservatórios, casa de 
bombas, casa de máquinas e central de gás;

Art. 89. O Art. 159 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do seguinte 
dispositivo:

Art. 159. (...)

(...)

VII - Terraço técnico.

Art. 90. O Caput do Art. 161 da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte 
redação:

Art. 161. Nas edificações multifamiliares, mistas e comer-
ciais, será permitida a construção de dois pavimentos de 
embasamento, ocupando os afastamentos laterais, sendo 
que, para estes dois pavimentos de embasamento, não 
será necessário a observação das taxas de ocupação.

Art. 91. Fica revogado o Parágrafo Único do Art. 161 da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 92. O Art. 161 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 

dispositivos:

Art. 161. (...)

§ 1º. Os pavimentos, tratados no caput, deverão ser usa-
dos exclusivamente para comércio, vagas de garagem, 
áreas de lazer e recreação e compartimentos de serviço.

§ 2º. No pavimento de transição, entre o embasamento 
e o fuste, poderá ser utilizada a área, edificada sobre os 
afastamentos laterais, desde que descobertas e para uso 
de vagas de garagem, áreas de lazer e recreação e com-
partimentos de serviço.

Art. 93. Os seguintes dispositivos do Art. 162 da Lei Com-
plementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a 
viger com a seguinte redação:

Art. 162. A quantidade de vagas para veículos será exigi-
da na proporção de:

I - (...)

(...)

b) Com área maior que 100 m² por unidade: 02 vagas por 
unidade, podendo 01 ser presa;

II - (...)

a) Com área construída de até três mil metros quadrados: 
01 vaga por unidade, a cada cem metros quadrados;

(...)

§ 1º. As vagas deverão ocupar um retângulo, desenhado 
em planta, medindo dois metros e cinquenta centímetros 
por cinco metros e cinquenta centímetros, no caso de va-
gas frontais. No caso de vagas do tipo baliza, as vagas 
deverão ter dois metros e cinquenta centímetros por seis 
metros.

§ 2º. As vagas, de uma mesma unidade habitacional, po-
derão ser dispostas, entre si, de forma a resultarem em 
vagas presas.

Art. 94. Fica revogada a Alínea “c” do Inciso I do Art. 162 
da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 95. O Art. 162 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 162. (...)

(...)

II - (...)

b) Com área construída maior que três mil metros qua-
drados: 01 vaga por unidade, a cada cinquenta metros 
quadrados;

(...)

§ 3º. Deverão estar previstos e demonstrados em planta, 
sem interferir nas vagas demarcadas, as áreas de mano-
bra e raios de giro, nas áreas destinadas a estacionamento 
e guarda de veículos, sendo a circulação de veículos obri-
gatoriamente independente da circulação de pedestres.

§ 4º. As rampas para veículo deverão atender a inclinação 
máxima de vinte e cinco por cento.
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§ 5º. Em vias locais, as edificações destinadas às ativi-
dades comerciais ou de serviços, classificadas no Grupo 
1, constantes no ANEXO V, TABELA DE ATIVIDADES POR 
TIPOS DE GRUPOS, desta lei, com área de até cem metros 
quadrados, ficarão isentas de vaga de garagem, desde que 
a mesma edificação não abrigue duas ou mais unidades.

Art. 96. Os seguintes dispositivos do Art. 163 da Lei Com-
plementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a 
viger com a seguinte redação:

Art. 163. Será obrigatória a existência de docas (área de 
estacionamento e manobra para carga e descarga de pro-
dutos) em estabelecimentos com ATU superiores a duzen-
tos e vinte e cinco metros quadrados e destinados a:

(...)

IV - Comércio de máquinas e equipamentos;

V - Comércio de material de construção civil em geral;

Art. 97. O Art. 163 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 163. (...)

(...)

IX - Comércio e beneficiamento de rochas ornamentais;

X - Serviços de serralheria, marcenaria e vidraçaria.

Art. 98. O Art. 164 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 164. (...)

(...)

V - Outros materiais que, comprovadamente, absorvam e/
ou percolem água.

§ 1º. Serão considerados, como área permeável, para o 
cálculo da Taxa de Permeabilidade, telhados verdes e jar-
dins sobre laje, desde que atendam aos seguintes critérios 
mínimos:

a) Altura mínima de trinta centímetros de substrato;

b) Apresentação, em projeto, de reservatório para a água 
captada.

§ 2º. A exigência da Taxa de Permeabilidade, até o limite 
de cinquenta por cento, poderá ser substituída por Siste-
ma de Captação de Água Pluvial, mediante apresentação e 
aprovação de projetos técnicos específicos.

Art. 99. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a se-
guinte redação:

Art. 165. As fachadas poderão apresentar, balanceadas 
sobre os afastamentos mínimo frontal, lateral e de fun-
dos, acima do pavimento térreo, saliências destinadas a 
elementos estruturais, quebra-sóis, jardineiras, aparelhos 

de ar condicionado e assemelhados, desde que os mesmos 
não ultrapassem a profundidade de quarenta centímetros, 
se contínuas, ao longo da fachada, e de oitenta centíme-
tros, se descontínuas, não sendo computadas na ATU.

Art. 166. Será tolerada a existência de varandas aber-
tas nas unidades residenciais, acima do pavimento térreo, 
desde que observados, a partir do peitoril dessas varan-
das, o afastamento previsto na tabela constante do ANEXO 
V, TABELA DE ÍNDICES E PARÂMETROS URBANÍSTICOS.

§ 1º. As áreas de varanda aberta não serão computadas 
na ATU, desde que suas áreas não ultrapassem o limite 
de trinta por cento da área do cômodo para o qual tem 
acesso;

Art. 100. O Art. 166 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do seguinte 
dispositivo:

Art. 166. (...)

(...)

§ 3º. Os Arts. 165 e 166 deverão estar em consonância ao 
art. 1301, do Código Civil brasileiro.

Art. 101. O Caput do Art. 167 da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte 
redação:

Art. 167. As edificações poderão apresentar pavimento 
térreo em pilotis aberto e/ou subsolo de uso exclusivo para 
guarda de veículos, não sendo considerado no gabarito da 
edificação, nem contado para efeito da ATU.

Art. 102. Fica revogado o Parágrafo Único do Art. 167 da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 103. O Art. 167 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 167. (...)

(...)

§ 1º. O pavimento aberto em pilotis não será considerado 
no gabarito da edificação desde que seja local edificado de 
uso comum, aberto em, pelo menos, três lados, devendo 
os lados abertos e as projeções dos pavimentos superio-
res ficarem afastados, no mínimo, um metro e meio das 
divisas.

§ 2º. Deverá ser mantido livre, no mínimo, setenta e cinco 
por cento da área de projeção dos pavimentos superiores, 
sendo permitido um fechamento frontal máximo de três 
metros lineares.

§ 3º. O pavimento aberto em pilotis não poderá ser fecha-
do, em tempo algum, de forma a impedir a circulação de 
ar e a incidência de iluminação natural.

Art. 104. Ficam revogados o Art. 168 e seus dispositivos, 
Incisos I, II, III, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007.
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Art. 105. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar 
nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a 
seguinte redação:

Art. 169. O parcelamento do solo, para fins urbanos, sob 
forma de loteamento, desmembramento, remembramento 
ou unificação, será procedido na forma da legislação fede-
ral e estadual de parcelamento do solo, observadas, ainda, 
as disposições desta Lei.

(...)

Art. 177. (...)

I - Não serão permitidos, nos parcelamentos, lotes com 
fundos para o curso d’água do Rio Castelo, exceto quando 
respeitarem a distância mínima da faixa marginal da APP, 
conforme ANEXO III, Mapa 3D, desta lei;

II - Não será permitido parcelamento do solo onde mais 
de trinta e cinco por cento da gleba tiver declividade supe-
rior a trinta por cento, salvo se apresentado projeto com a 
exclusão da parte onde a declividade for superior a trinta 
por cento, conforme art. 3º, III, da Lei n. 6766/79;

Art. 106. O Capítulo III, do Título V, da Lei Complementar 
nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido 
dos seguintes dispositivos:

Art. 178. (...)

§ 1º. Em condições excepcionais, ou seja, para os casos 
de desmembramentos de lotes, registrados junto ao Car-
tório do Registro geral de Imóveis, nos quais estejam im-
plantadas edificações independentes, cuja existência pos-
sua data igual ou inferior ao ano de dois mil e sete, a qual 
deverá ser comprovada através da inscrição junto ao ca-
dastro imobiliário municipal, admitir-se-ão áreas inferiores 
às previstas no art. 175, desde que tais lotes não façam 
parte de loteamentos aprovados.

§ 2º. Os casos descritos no § 1º serão analisados por Co-
missão permanente, instituída para este fim.

(...)

Art. 180. (...)

(...)

IV - Áreas em zonas de APP e APA, exceto para casos em 
que a área será destinada a área verde.

Art. 107. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar 
nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a 
seguinte redação:

Art. 185. (...)

I - Área total da gleba, acima de dez mil metros quadra-
dos, até vinte mil metros quadrados - dez por cento da 
área a ser desmembrada para espaços livres de uso pú-
blico e/ou equipamentos comunitários, independente do 
tamanho da área a ser desmembrada;

II - Área total da gleba acima de vinte mil metros quadra-
dos - quinze por cento da área a ser desmembrada para 
espaços livres de uso público e/ou equipamentos comuni-
tários, independente do tamanho da área a ser desmem-
brada.

(...)

Art. 187. (...)

I - Planta planialtimétrica da gleba de terreno, assinada 
pelo proprietário ou seu representante legal, e por pro-
fissional legalmente habilitado no Conselho Profissional 
referente, com a respectiva documentação de Responsa-
bilidade Técnica;

(...)

Art. 191. (...)

I - Projetos do loteamento, assinado pelo proprietário ou 
seu representante legal, e por profissional legalmente ha-
bilitado no Conselho Profissional referente, com a respec-
tiva documentação de Responsabilidade Técnica;

(...)

Art. 192. O projeto de loteamento aprovado deverá ser 
executado no prazo constante do cronograma de execu-
ção, sob pena de caducidade de aprovação, observado o 
disposto no art. 197, §§ 2º e 3º, salvo se autorizada, pre-
viamente, a prorrogação, mediante Resolução do Conselho 
do Plano Diretor Municipal.

Art. 193. (...)

(...)

IV - Redes e equipamentos para a coleta e disposição ade-
quada de esgoto sanitário;

V - Obras de pavimentação de todas as vias do loteamen-
to.

(...)

Art. 194. (...)

(...)

§ 2º. (...)

(...)

b) Cinquenta por cento, quando concluída a instalação de 
todos os outros serviços descritos no art. 193.

Art. 108. Fica revogado o Parágrafo Único do Art. 200, da 
Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 109. O Artigo 200 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 200. (...)

§ 1º. As diretrizes urbanísticas municipais, fixadas para a 
área a ser parcelada, valerão pelo prazo máximo de dois 
anos.

§ 2º. As diretrizes urbanísticas municipais, fixadas para a 
área a ser parcelada, valerão pelo prazo máximo de dois 
anos.

Art. 110. O Inciso I do Art. 201 da Lei Complementar nº 
002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a se-
guinte redação:

Art. 201. (...)

I - Projeto do desmembramento, assinado pelo proprie-
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tário ou seu representante legal, e por profissional legal-
mente habilitado no Conselho Profissional referente, com 
a respectiva documentação de Responsabilidade Técnica;

Art. 111. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar 
nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a 
seguinte redação:

Art. 203. Poderão ser aprovados, pelo Executivo Muni-
cipal, condomínios na Macrozona Urbana e na Macrozo-
na Rural, após Resolução do Conselho do Plano Diretor 
Municipal, de acordo com a legislação Federal, Estadual e 
Municipal.

Art. 204. Os condomínios residenciais, localizados na Ma-
crozona Urbana, terão área mínima de vinte mil metros 
quadrados e deverão obedecer aos parâmetros e índices 
fixados no ANEXO V, TABELA DE ÍNDICES E PARÂMETROS 
URBANÍSTICOS, desta lei.

Parágrafo único. Os Condomínios Residenciais, com área 
máxima até o limite de cinquenta mil metros quadrados, 
não carecerão de EIV, conforme art. 151, XIII.

Art. 205. (...)

I - Densidade máxima de ocupação de um lote/unidade 
para cada cinco mil metros quadrados de área bruta total 
da gleba.

(...)

Art. 207. (...)

I - Em terrenos alagadiços ou sujeitos à inundação, salvo 
parecer favorável do órgão de conservação e proteção ao 
meio ambiente e da Defesa Civil;

(...)

III - Em terrenos onde as condições geológicas não acon-
selham a edificação, salvo parecer favorável da Defesa Ci-
vil;

(...)

V - Em unidades de conservação e em áreas de preserva-
ção permanente, definidas em legislação Federal, Estadual 
e Municipal, salvo parecer favorável dos órgãos de conser-
vação e proteção ao meio ambiente;

Art. 112. O Capítulo IV, do Título V, da Lei Complementar 
nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger acrescida 
da Seção I - DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS DE LOTES, 
que será composta pelos seguintes dispositivos:

SEÇÃO I

DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS DE LOTES

Art. 207-A. Fica autorizada e regulamenta a instituição 
de condomínios horizontais de lotes no perímetro urbano 
do Município de Castelo, Estado do Espírito Santo, com 
finalidade residencial, em conformidade com a legislação 
em vigor.

§ 1º. Considera-se condomínio horizontal de lotes o mo-
delo de parcelamento do solo, formado de áreas fechadas 
por muro ou cercas, com acesso controlado, constituído 
por unidades autônomas, na forma de lotes, que consti-

tuem uma fração real da área total do empreendimento, e 
fração ideal sobre as áreas de uso comuns, destinadas a 
vias de acesso, recreação e outros equipamentos comuns 
a todos os condôminos.

§ 2º. As unidades autônomas de lotes de terrenos estão 
dispensadas de edificação prévia, mas poderão receber 
edificação residencial, desde que obedeça aos parâmetros 
previstos nas leis federais, estaduais, municipais, no Plano 
Diretor do Município de Castelo e a convenção de condo-
mínio.

§3º. Os condomínios, de que trata o caput, serão cons-
tituídos em glebas ou lotes de terrenos até os limites di-
mensionais já definidos no art. 204.

§ 4º. O incorporador poderá destinar até trezentos e ses-
senta metros quadrados da área comum para implantação 
de um centro comercial que atenda às necessidades pri-
márias dos condôminos.

Art. 207-B. As obras previstas no art. 8º, da Lei n. 
4591/64, por força do art. 3º, do Decreto-Lei n. 271/67, 
são as obras de infraestrutura do empreendimento e a uni-
dade autônoma será o lote e não a edificação sobre este.

§ 1º. A propriedade do sistema viário e dos equipamen-
tos comunitários não será transferida ao município, per-
manecendo como propriedade dos condôminos, e deverá 
constar de averbação junto à documentação de registro do 
loteamento, sendo vedada a conversão ou destinação do 
sistema viário e dos equipamentos públicos em fins diver-
sos que os estabelecidos.

§ 2º. Fica o condomínio responsável pelos serviços de co-
leta de lixo, limpeza e varrição de vias, manutenção de sua 
pavimentação viária, iluminação de suas áreas comuns, 
manutenção de sua rede de água e esgoto, bem como de 
seus jardins e áreas destinadas ao uso comum, conforme 
o Art. 206.

Art. 207-C. Os requisitos para a configuração do condo-
mínio horizontal de lotes, nos quais não haja prévia cons-
trução de prédio são, cumulativamente:

I - O empreendimento ser projetado nos moldes da Lei n. 
4591/64, com as alterações constantes do Código Civil, 
em que cada lote será considerado como unidade autôno-
ma, a ele atribuindo-se uma fração real de gleba e uma 
fração ideal sobre as áreas e coisas comuns;

II - Haver convenção detalhada de condomínio, conten-
do as limitações edilícias e de uso individual e coletivo do 
solo, elaborada para resguardar a paz jurídica entre os 
condôminos;

III - A área mínima do terreno de cada lote, de uso ex-
clusivo do condômino, não ser inferior ao previsto pelo zo-
neamento do Plano Diretor Municipal;

IV - Por se tratar de ruas internas e sem tráfego de veí-
culos pesados, somado ao fato de cada veículo ter esta-
cionamento próprio, não havendo ligação com o sistema 
viário público, para as ruas do condomínio horizontal de 
lotes será exigido a largura mínima de doze metros, sendo 
oito metros de pista e dois metros para cada passeio late-
ral, devendo o arruamento ser pavimentado com o mate-
rial denominado CBUQ ou bloco intertravado de concreto, 
aprovado pela municipalidade;

V - Todo o perímetro da área do condomínio horizontal 
de lotes poderá ser murado, sendo que o muro deverá 
ter altura mínima de um metro e oitenta centímetros, que 
caracterizará a separação da área utilizada da malha viária 
urbana e o acesso ao condomínio deve ser projetado para 
a via principal do município com recuo adequado para as 
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manobras de acesso dos veículos;

VI - O incorporador deverá executar as obras de portaria, 
área destinada ao zelador, área de lazer e recreação ou 
qualquer outra infraestrutura que possa ser utilizada para 
essas finalidades.

VII - O condomínio horizontal de lotes deve conter área 
de uso comum de vinte por cento do total da área do em-
preendimento, e, ao menos, cinco por cento, do total da 
área do empreendimento, deverá ser destinada para áreas 
verdes e de recreação.

§ 1º. O número de edificações por lote adotará os seguin-
tes preceitos:

I - Os lotes de até trezentos e sessenta metros quadrados 
poderão conter somente uma edificação;

II - Os lotes, superiores a trezentos e sessenta metros 
quadrados até setecentos e quarenta metros quadrados, 
poderão conter até duas edificações;

III - Os lotes, cujas dimensões sejam superiores a sete-
centos e quarenta metros quadrados, poderão conter até 
o máximo de três edificações.

§ 2º. Em todas as hipóteses, mencionadas no § 1º, deve 
ser respeitada a taxa de ocupação prevista no zoneamento 
do Plano Diretor do Município.

§ 3º. No caso do condômino possuir mais de um lote con-
tíguo, este poderá construir uma única residência, abran-
gendo todos os lotes de sua propriedade, significando isso, 
porém, a perda do direito de construção de outra residên-
cia na mesma área.

§ 4º. Não serão permitidos o desmembramento e o fracio-
namento do lote.

§ 5º. As áreas verdes não poderão incidir sobre os lotes 
(unidades autônomas).

Art. 207-D. O projeto do condomínio horizontal de lotes, 
para ser aprovado pela municipalidade, deverá ser sub-
metido à viabilidade das diretrizes estabelecidas pelo mu-
nicípio, por meio da Secretaria Municipal de Obras e da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no que tange aos 
aspectos urbanísticos, ambientais e demais legislação em 
vigor.

Parágrafo único. Para todas as questões técnicas, refe-
rentes ao arruamento, e às obras de infraestrutura, bem 
como a aprovação do projeto de condomínio horizontal de 
lotes, será competente a Secretaria Municipal de Obras.

Art. 207-E. Após aprovação do empreendimento, junto à 
Prefeitura Municipal de Castelo, o empreendedor deverá 
apresentar, ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da 
Comarca, no mínimo, os seguintes documentos:

I - Requerimento, solicitando o registro da instituição con-
dominial;

II - Projeto, devidamente aprovado pela municipalidade, 
contendo a legislação municipal referente, suas modifica-
ções e o seguinte:

a) Memorial descritivo, informando todas as particularida-
des do empreendimento;

b) Planta dos lotes;

c) Planilha de cálculo das áreas;

d) Planilha dos custos da realização da infraestrutura.

III - Convenção do condomínio;

IV - Documentação de responsabilidade técnica do res-

ponsável pelo projeto e execução.

Art. 207-F. Uma vez concluído o empreendimento, com 
a devida aprovação pela Prefeitura, o registro, no ofício 
imobiliário, e a constituição legal do condomínio, os servi-
ços de instalação, manutenção e conservação das vias in-
ternas, recolhimento e destinação final de lixo, pintura de 
meio-fio, rede de energia elétrica e iluminação, e redes de 
água e esgoto, deverão ser executados e custeados pelo 
próprio condomínio.

§ 1º. Compete ao Cartório de Registro Geral de Imóveis 
da comarca abrir matrícula para cada unidade autônoma, 
de forma isolada.

§ 2º. A averbação de construção, realizada em cada lote, 
deverá ser feita na matrícula da respectiva unidade, no 
Cartório do Registro Geral de Imóveis da comarca, prece-
dida de aprovação pelo município dos respectivos projetos, 
sem prejuízo de outros requisitos legais necessários, esta-
belecidos na legislação vigente.

Art. 207-G. Poderá haver a realização de incorporação 
imobiliária para a consecução do condomínio de lotes e, 
neste caso, a documentação a ser exigida pelo ofício imo-
biliário será a constante da Lei Federal nº 4.591/64 e suas 
alterações posteriores.

Art. 207-H. Para efeitos tributários, cada lote, menciona-
do no registro do condomínio horizontal de lotes, consti-
tuirá unidade autônoma, exclusiva e isolada, contribuindo, 
o proprietário, diretamente, com as importâncias relativas 
aos tributos federais, estaduais e municipais, na forma dos 
respectivos lançamentos ou instrumentos de cobrança.

Parágrafo único - São consideradas taxas públicas as que 
incidem sobre o serviço de coleta (remoção, tratamento e 
destinação) de lixo, iluminação pública, de limpeza públi-
ca, taxa de incêndio, taxa de água e esgoto, dentro outras.

Art. 207-I. Os direitos e deveres dos condôminos deverão 
ser estabelecidos em convenção condominial, que conterá 
as normas que vigerão entre os condôminos, bem como 
as limitações edilícias e de uso do solo, relacionadas com 
cada unidade, observadas as legislações vigentes, princi-
palmente o Código Municipal de Obras e Plano Diretor Mu-
nicipal, não podendo a Convenção de Condomínio ser, de 
forma alguma, conflitante com as normas apresentadas.

Art. 113. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar 
nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a 
seguinte redação:

Art. 209. (...)

(...)

§ 5º. Considera-se solo urbano não utilizado todo tipo de 
edificação que esteja comprovadamente desocupada e 
abandonada, há mais de dois anos a partir da promulga-
ção desta lei, ressalvados os casos de imóveis integrantes 
de massa falida.

Art. 210. (...)

§ 1º. (...)

I - Por funcionário do órgão competente do Executivo Mu-
nicipal, ao proprietário do imóvel ou, no caso deste ser 
pessoa jurídica, a quem tenha poderes de administração 
ou representatividade;

(...)

Art. 214. As áreas, passíveis de Outorga Onerosa, são 
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aquelas nas quais o Direito de Construir poderá ser exer-
cido acima do permitido pela aplicação do Coeficiente de 
Aproveitamento Básico até o limite estabelecido com Po-
tencial Construtivo Adicional, fixado no ANEXO V, TABELA 
DE ÍNDICES E PARÂMETROS URBANÍSTICOS, desta Lei.

(...)

Art. 216-B. Para os casos omissos, bem como conflitos 
resultantes de interpretações múltiplas, serão os mesmos 
resolvidos pelo Conselho do Plano Diretor Municipal.

(...)

Art. 220. Os imóveis lindeiros e defrontantes às Zonas 
Especiais de Interesse Turístico-Ambiental, com gabarito 
limitado, podem transferir seu potencial construtivo não 
utilizado para outro imóvel, observando-se o coeficiente 
de aproveitamento máximo permitido na zona para onde 
ele for transferido, de acordo com tabela constante no 
ANEXO V, TABELA DE ÍNDICES E PARÂMETROS URBANÍS-
TICOS, desta Lei.

(...)

Art. 225. A Outorga Onerosa do Direito de Construir, das 
áreas compreendidas no interior dos perímetros das Ope-
rações Urbanas Consorciadas, reger-se-á, exclusivamente, 
pelas disposições de suas Leis Específicas, obedecendo aos 
coeficientes de aproveitamento máximo, fixados no ANE-
XO V, TABELA DE ÍNDICES E PARÂMETROS URBANÍSTI-
COS, desta lei.

(...)

Art. 231. O direito de preferência será exercido nas áreas 
de proteção ambiental (APA), delimitadas no ANEXO III, 
Mapa 3D, desta lei, e nos lotes com área igual ou superior 
a mil metros quadrados.

(...)

Art. 248. O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão 
(SMPG) institui estruturas e processos democráticos e par-
ticipativos, que visam permitir o desenvolvimento de um 
processo contínuo, dinâmico e flexível, de planejamento e 
gestão da política urbana.

Art. 114. Fica revogado o Inciso II do Art. 251 da Lei Com-
plementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 115. O Art. 251 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do seguinte 
dispositivo:

Art. 251. (...)

(...)

V - Comissão de Revisão e Atualização do PDM;

Art. 116. A Seção I, do Capítulo I, do Título VII, da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a 
ser identificada pelo termo “DO CONSELHO DO PLANO DI-
RETOR MUNICIPAL”.

Art. 117. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar 
nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a 
seguinte redação:

Art. 252. O Conselho do Plano Diretor Municipal - CPDM 
é um órgão consultivo e deliberativo, em matéria de na-
tureza urbanística e de política urbana e rural, composto 
por representantes do Poder Público e da Sociedade Civil.

Art. 253. O Conselho do Plano Diretor Municipal será pari-
tário, composto por, no mínimo, dezesseis membros titula-
res, com sua composição especificada por seu Regimento 
Interno, obedecendo-se os seguintes critérios:

I - Os representantes advindos das Secretarias Municipais, 
e seus respectivos suplentes, deverão ser indicados pelo 
Secretário Municipal da correlata pasta e a indicação rati-
ficada pelo Prefeito Municipal;

II - Os representantes da Câmara Municipal e seus res-
pectivos suplentes deverão ser indicados pelo Presidente 
da Casa Legislativa;

III - Os demais representantes, bem como os suplentes, 
deverão ser indicados por seus respectivos órgãos e enti-
dades civis, devida e comprovadamente instituídos e le-
galmente reconhecidos, sendo o indicante responsável por 
seu representante, conjuntamente ao CPDM, em relação 
às ações do mesmo perante o Conselho ou em qualquer 
referência a este, principalmente em questões éticas;

(...)

§ 2º. Os Conselheiros deverão ter concluído o Ensino Mé-
dio e serem residentes e domiciliados na cidade de Castelo 
- ES.

Art. 118. Ficam revogadas as Alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, 
“f” e “g”, do Inciso I, as Alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, do 
Inciso III, e os §§ 1º, 3º e 4º, do Art. 253 da Lei Comple-
mentar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 119. A Seção I, do Capítulo I, do Título VII, da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a 
viger acrescida dos seguintes dispositivos:

Art. 253. (...)

(...)

IV - A indicação de Conselheiro só terá validade se feita 
pelo representante legal do órgão/entidade civil ou algum 
membro designado expressamente para tal fim, por meio 
de Ofício direcionado ao CPDM, contendo os dados do in-
dicante e indicado, bem como toda a documentação refe-
rente.

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

Art. 253-A. O mandato dos Conselheiros será de quatro 
anos, sendo que, após este período, para nova ocupação 
da função de Conselheiro, deverá ser respeitado o inter-
valo de um ano, exceto em caso de indisponibilidade de 
indicação, certificada de forma expressa pelo indicante.

Art. 253-B. Para a composição da Mesa Diretora do CPDM, 
na primeira sessão de cada biênio, serão eleitos, dentre os 
Conselheiros devidamente instituídos como candidatos, o 
Presidente, o Vice-Presidente, o Primeiro e o Segundo Se-
cretários, o Primeiro e o Segundo Tesoureiros do Conselho, 
para mandato de dois anos, observando-se as seguintes 
disposições:
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I - Somente os Conselheiros Titulares poderão concorrer 
aos cargos mencionados, não podendo, o Conselheiro Su-
plente, substituir o Titular em situação eletiva.

II - Considerando o procedimento eletivo para compor a 
Mesa Diretora, os cargos mencionados são de natureza 
complementar em relação à designação funcional do Con-
selheiro, para os que trabalham na Prefeitura Municipal de 
Castelo e Câmara Municipal de Castelo, sendo necessá-
ria fundamentação e devido processo administrativo para 
que uma possível situação referente à função profissional 
principal torne inviável a ocupação do cargo pelo eleito e 
ocupante da função correlata.

III - Em caso de destituição total da Mesa Diretora do 
CPDM, deverá ser convocado um novo procedimento ele-
tivo.

Art. 120. Os seguintes dispositivos do Art. 254 da Lei Com-
plementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a 
viger com a seguinte redação:

Art. 254. (...)

(...)

II - Deliberar e emitir Resoluções sobre proposta de alte-
ração da Lei do Plano Diretor Municipal;

III - Acompanhar a execução de planos e projetos de in-
teresse do desenvolvimento urbano;

(...)

XIII - Aprovar e atualizar seu Regimento Interno.

Art. 121. O Art. 254 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do seguinte 
dispositivo:

Art. 254. (...)

(...)

Parágrafo único. O Regimento Interno do CPDM, sempre 
que alterado, conforme disposto em sua estrutura, após 
publicação oficial, mediante Decreto do Executivo Munici-
pal, terá o teor do novo texto automaticamente incorpo-
rado a esta Lei.

Art. 122. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar 
nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a 
seguinte redação:

Art. 256. O Poder Executivo Municipal, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Planejamento, garantirá suporte 
técnico e operacional exclusivo ao Conselho do Plano Dire-
tor Municipal, necessário a seu pleno funcionamento.

(...)

§ 2º. Os membros do Conselho do Plano Diretor Municipal 
poderão receber ajuda de custo, em forma a ser definida 
no Regimento Interno e homologada pelo Executivo Mu-
nicipal, com base na disponibilidade do Fundo do Plano 
Diretor Municipal, que será responsável por tal despesa.

(...)

Art. 257. Para desenvolver os projetos setoriais e/ou ver-

sar sobre estudos técnicos, o Poder Executivo poderá no-
mear um Grupo Técnico de Apoio (GTA), composto por 
profissionais do quadro funcional, com critérios multidisci-
plinares e, no mínimo, três técnicos relevantes para a área 
em análise, que poderão receber apoio ou informações de 
outros profissionais certificados ou instituições reconheci-
das.

Art. 258. (...)

I - Auxiliar na revisão do Plano Diretor Municipal;

II - Auxiliar na revisão dos Códigos de Obras e de Postu-
ras;

(...)

V - Auxiliar na elaboração dos planos exigidos no PDM e 
colaborar na análise e produção de estudos técnicos rela-
cionados;

Art. 123. Ficam revogados os Incisos IV e VI do Art. 258 da 
Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 124. O Art. 258 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 258. (...)

(...)

VII - Analisar e emitir Parecer sobre assuntos técnicos 
condizentes às necessidades municipais, no escopo e pos-
sibilidade de sua composição.

(...)

§ 3º - Da solicitação de composição de um GTA deverá 
constar o assunto a ser analisado, o órgão solicitante e as 
áreas que deverão disponibilizar os profissionais.

Art. 125. Fica revogado o Art. 259 e seu Parágrafo Único, 
da Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 126. Os seguintes dispositivos da Lei Complementar 
nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a viger com a 
seguinte redação:

Art. 260. O Sistema de Informações Municipais, gerencia-
do pela Secretaria Municipal de Planejamento, tem como 
objetivo fornecer informações para o planejamento, o mo-
nitoramento, a implementação e a avaliação da política 
urbana, subsidiando a tomada de decisões ao longo do 
processo.

(...)

§ 2º. Para a consecução dos objetivos do Sistema deverá 
ser definida unidade territorial de planejamento e contro-
le, com participação do Sistema de Georreferenciamento 
Municipal - SISGEM.

(...)

Art. 262. O Fundo do Plano Diretor Municipal é constituído 
pelas seguintes fontes:

Art. 127. O Art. 262 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido do seguinte 
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dispositivo:

Art. 262. (...)

(...)

XII - Receitas provenientes do Programa de Regularização 
de Edificações – PRED (art. 10 da Lei Municipal 3601/15);

Art. 128. O § 1º do Art. 262 da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger com a seguinte 
redação:

Art. 262. (...)

(...)

§ 1º. O Fundo do Plano Diretor Municipal será gerido pelo 
Conselho do Plano Diretor Municipal, que disciplinará seu 
funcionamento em seu Regimento Interno.

Art. 129. O Capítulo I, do Título VII, da Lei Complementar 
nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passa a viger acrescida 
das Seções, V - DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO 
MUNICIPAL e VI - DA COMISSÃO DE REVISÃO E ATUALI-
ZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, que serão com-
postas pelos seguintes dispositivos:

SEÇÃO V

DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO MUNICI-
PAL

Art. 262-A. O Sistema Georreferenciamento Municipal 
- SISGEM, gerenciado pela Secretaria Municipal de Pla-
nejamento, tem como objetivo fornecer informações para 
o planejamento, o monitoramento, a implementação e 
a avaliação da política urbana, subsidiando a tomada de 
decisões ao longo do processo e coordenando todas as 
atividades relacionadas ao desenvolvimento de medidas 
voltadas ao georreferenciamento do território municipal.

§ 1º. O SISGEM deverá conter e manter atualizados da-
dos, informações e indicadores sociais, culturais, econômi-
cos, financeiros, patrimoniais, administrativos, físico-ter-
ritoriais, inclusive cartográficos, ambientais, imobiliários e 
outros de relevante interesse para o Município.

§ 2º. O SISGEM deverá manter um histórico legislativo 
referente à criação de Distritos, Bairros e logradouros mu-
nicipais. Caso não haja legislação referente a algum local 
reconhecido extraoficialmente, o SISGEM, após especificar 
os termos, poderá solicitar a regulamentação devida.

§ 3º. O SISGEM deverá instituir e manter atualizado um 
cadastro técnico multifinalitário, sendo o mesmo um siste-
ma de registro de propriedade imobiliária, feito de forma 
geométrica e descritiva, contendo as propriedades imo-
biliárias corretamente georreferenciadas, possibilitando o 
conhecimento detalhado sobre todos os aspectos levanta-
dos (dimensões dos imóveis, legislação de uso ocupação 
do solo) e avaliação da melhor forma de uso e ocupação 
do espaço.

§ 4º. O Núcleo Operacional do SISGEM funcionará junto à 
Secretaria Municipal de Planejamento, cabendo ao Secre-
tário da Pasta a função de Secretário Gestor do SISGEM.

Art. 262-B. O SISGEM deverá obedecer aos princípios:

I - Da simplificação, economicidade, eficácia, clareza, pre-
cisão e segurança, evitando-se a duplicação de meios e 
instrumentos para fins idênticos;

II - Da democratização, publicação e disponibilização das 
informações, em especial as relativas ao processo de im-
plementação, controle e avaliação do Plano Diretor.

Art. 262-C. O SISGEM é constituído pelos seguintes mem-
bros:

I - Secretário Gestor;

II - Coordenador;

III - Operadores;

§ 1º. Cabe ao Secretário Gestor do SISGEM:

a) A organização e gestão do SISGEM;

b) Solicitar recursos, financeiros e humanos, para viabili-
zar a solução de problemas detectados pelo SISGEM;

c) Oficiar proposta de realização de convênios, a fim de 
viabilizar a otimização do SISGEM;

d) Sugerir, ao Executivo Municipal, a alteração dos compo-
nentes do SISGEM;

§ 2º. A coordenação do SISGEM será realizada pelo Coor-
denador de Tecnologia, nos moldes da Lei Municipal n. 
3614, de 23 de setembro de 2015, e alterações, cabendo 
ainda, ao Coordenador:

a) Avaliar, detalhadamente, os dados gerados, finalizados 
ou recebidos, no que tange à confiabilidade da fonte gera-
dora, antes do uso no SISGEM;

b) A Elaboração das Instruções Normativas – IN, relativas 
ao funcionamento do SISGEM;

c) A Disponibilização e publicação dos dados, gerados pelo 
SISGEM;

d) Recusar-se a inserir dados, no SISGEM, que não este-
jam conformes com as especificações solicitadas e legais;

e) Identificar e propor alternativas de otimização e melho-
ria para o SISGEM;

§ 3º. Cabe aos Operadores do SISGEM:

a) Participar dos Grupos de Trabalhos formados pelo SIS-
GEM;

Art. 262-D. A Coordenação do SISGEM é responsável pela 
formação de grupos de trabalho.

§ 1º. Os Grupos de Trabalhos deverão ser formados por 
meio de Ofício, este contendo o nome dos membros, a 
designação do requerente e o tipo de trabalho solicitado.

§ 2º. Poderão ser solicitados, através de Ofício ao SIS-
GEM, a formação de Grupos de Trabalho para seus fins 
específicos, ou a participação em Grupos já existentes.

§ 3º. O SISGEM poderá definir e solicitar, aos devidos ór-
gãos, funcionários que sejam necessários para a realização 
de algum procedimento ou realizar consultas aos mesmos.

§ 4º. O órgão que solicitar um trabalho condizente com 
sua pasta, deverá, de plano, disponibilizar condições para 
que o Grupo de Trabalho formado possa efetuar o serviço, 
as quais serão definidas pelo Grupo, após análise.

Art. 262-E. Uma vez formado um Grupo de Trabalho, o 
mesmo deverá, em sua primeira reunião, elaborar um re-
latório inicial contendo as especificações do trabalho a ser 
feito, indicação dos participantes do grupo e solicitações 
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de necessidades específicas para o trabalho.

§ 1º. Os trabalhos deverão seguir uma ordem cronológica 
de solicitações para suas realizações; todavia, situações 
emergenciais e de natureza especial, terão relevância di-
ferenciada.

§ 2º. O SISGEM, bem como seus participantes, não pode-
rão ser responsabilizados por solicitações não condizentes 
com os prazos lógicos ou de natureza que impossibilite sua 
realização, bem como trabalhos em que não haja disponi-
bilidade de recursos ou supressão dos mesmos.

Art. 262-F. Após a conclusão e feitura de qualquer traba-
lho, o Grupo de Trabalho responsável deverá elaborar um 
relatório de conclusão que deverá, após criteriosa análise, 
ser ratificado pelo Secretário Gestor.

§ 1º. Elaborado e ratificado o relatório de conclusão, se 
oportuno for, caberá ao coordenador do Grupo de Traba-
lho a inserção dos dados nos bancos de dados municipais, 
bem como o envio e a solicitação de inclusão no Sistema 
Integrado de Bases Geoespaciais do Estado do Espírito 
Santo – GEOBASES.

§ 2º. Os dados produzidos ou obtidos pelo SISGEM so-
mente poderão ser disponibilizados em situações condi-
zentes aos interesses do município.

Art. 262-G. Será solicitado e gerenciado, pelo Coordena-
dor, acesso administrativo ao Sistema Integrado de Bases 
Geoespaciais do Estado do Espírito Santo – GEOBASES, 
para todos os membros do SISGEM.

Parágrafo único. É obrigação dos membros do SISGEM 
zelar por uma política de segurança e responsabilidade, 
em relação a dados e acessos a sistemas relativos aos 
mesmos.

SEÇÃO VI

DA COMISSÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Art. 262-H. A Comissão de revisão e atualização do PDM 
deverá, num propósito de otimização contínua do desenvol-
vimento urbano do município, desenvolver os procedimen-
tos preliminares e preparatórios, dentre eles, diagnósticos, 
levantamentos, coleta de dados, propostas preliminares, 
genéricas e específicas e demais práticas afins, visando à 
revisão e estudos concernentes ao Plano Diretor Municipal, 
conforme preconizado na Lei n. 10257/2001 (Estatuto da 
Cidade).

§ 1º. A composição desta Comissão será designada, 
anualmente, por Decreto do Executivo Municipal.

§ 2º. A Comissão de Revisão do Plano Diretor Municipal 
poderá ser remunerada, mediante Decreto regulamenta-
tório do Executivo Municipal.

§ 3º. Devido à constante necessidade de atualização e 
reformulação do PDM, a Comissão em tela terá caráter 
permanente.

Art. 262-I. Compete à Comissão, além do já exposto no 
art. 262-H, realizar diligências, reunir-se com associações, 
entidades civis e afins, requisitar informações ante repar-
tições e organismos de qualquer natureza, enfim, todo o 
empenho para obtenção do melhor resultado possível.

Art. 262-J. Será criada Câmara Técnica específica para 
dirimir assuntos pertinentes ao PDM, direcionados pela 
Comissão já descrita, composta por três membros, sendo 

os mesmos representantes das Secretarias Municipais de 
Planejamento, Obras e Meio Ambiente, com nomes a se-
rem designados mediante Decreto Municipal.

§ 1º. Poderá a Comissão solicitar estudos, análises, emis-
são de pareceres e apontamentos da Câmara Técnica e 
deliberações do Conselho do Plano Diretor Municipal. Ain-
da, poderão ser utilizados e aproveitados estudos compatí-
veis, previamente realizados por profissionais certificados 
e reconhecidos, desde que tenham uso público e irrestrito 
ou autorizado, ou, ainda, estudos específicos, encomenda-
dos por particulares, vez que estes deverão ser entregues 
à Comissão, com a devida autorização de utilização pública 
gratuita, perene e irrestrita.

§ 2º. A Câmara Técnica, sempre que solicitada, deverá 
manifestar-se, em reposta, num prazo máximo de trinta 
dias, sendo sua decisão sobre a matéria preferencial na 
adoção de ações pela Comissão.

§ 3º. A Câmara Técnica responde, exclusivamente, à Co-
missão já citada, não podendo receber ou direcionar as-
suntos a outros órgãos, senão por meio da Comissão. É 
facultado, à Câmara Técnica, a solicitação de reuniões com 
a Comissão, em datas diversas das habituais, desde que 
informado com antecedência, bem como a participação ir-
restrita nas reuniões ordinárias.

§ 4º. A Câmara Técnica reunir-se-á sempre que algum 
trabalho for solicitado, devendo sua Presidência estipular 
datas e horários para as reuniões, elaborar a documenta-
ção descritiva da reunião e ratificar os Pareceres emitidos.

Art. 262-L. A Comissão reunir-se-á, quinzenalmente, na 
Secretaria de Planejamento - SEMPLAN, em data e horário 
definido pela Presidência, sendo, ao final de cada reunião, 
gerado um relatório, ou Ata, sobre as considerações e de-
cisões primárias adotadas pelos membros.

Parágrafo único. O relatório, ou Ata, mencionados, bem 
como a lista de presença das reuniões deverão, mensal-
mente, ser arquivados pela Secretaria da Comissão, sen-
do cópias enviadas ou entregues aos representantes do 
CPDM, ao Executivo Municipal e ao Ministério Público.

Art. 262-M. Em caso de consolidação de decisão da pre-
sente Comissão, que culmine em proposta de modificação, 
atualização ou adequação do PDM, de forma parcial, após 
análise e corroboro da Procuradoria e Executivo Munici-
pais, deverá ser solicitada a tal alteração no texto legal do 
PDM, verificando-se a possibilidade da audiência pública 
inerente ao processo de alteração da citada Lei ser rea-
lizada em conjunto às reuniões do CPDM, resguardada a 
adequada publicidade para a realização do procedimento.

Parágrafo único. Antes do envio para a Procuradoria e 
Executivo municipais, a proposta deverá ser enviada ao 
Conselho do Plano Diretor Municipal para deliberação. O 
Ministério Público da Comarca de Castelo – ES deverá ser 
oficiado sobre a data e horário da reunião em que a pro-
posta for submetida à deliberação.

Art. 262-N. Todos os dados produzidos, adquiridos, ela-
borados, modificados ou atualizados pela Comissão e pela 
Câmara Técnica serão, compulsoriamente, incorporados à 
base de dados da Prefeitura Municipal de Castelo – ES, 
através do Sistema de Georreferenciamento Municipal - 
SISGEM, tendo os mesmos, a partir de então, permissão 
de uso irrestrito pela mesma.

Parágrafo único. A validação dos dados será feita me-
diante Decreto Municipal.

Art. 262-O. A Prefeitura Municipal de Castelo será res-
ponsável pelo custeio de materiais de expediente e servi-
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ços relacionados, utilizados pela presente Comissão, bem 
como disponibilização de veículos e instrumentos tecnoló-
gicos, previamente solicitados ou agendados, e, em espe-
cial, disponibilização de local apropriado para as Audiên-
cias Públicas, se necessárias, com a devida divulgação.

Art. 130. Os seguintes dispositivos do Art. 268 da Lei Com-
plementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007 passam a 
viger com a seguinte redação:

Art. 268. Integram o Plano Diretor Municipal, de forma 
subsidiária, regulamentatória e complementar, as seguin-
tes Leis e Normas Municipais:

(...)

II - Código de Posturas (Lei Municipal n. 1816, de 25 de 
junho de 1998 e alterações);

III - Código Tributário (Lei Municipal n. 2.357, de 28 de 
dezembro de 2005 e alterações);

Art. 131. O Art. 268 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007 passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 268. (...)

(...)

IV - Programa de Regularização de Edificações – PRED (Lei 
Municipal n. 3601, de 28 de agosto de 2015 e alterações);

V - Regimento Interno do Conselho do Plano Diretor Muni-
cipal (Decreto Municipal n. 14264, de 21 de dezembro de 
2015 e alterações).

Art. 132. Ficam revogados os Incisos I e II e suas respecti-
vas Alíneas, do Art. 269 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007.

Art. 133. O Art. 269 da Lei Complementar nº 002, de 12 
de fevereiro de 2007, passa a viger acrescido dos seguintes 
dispositivos:

Art. 269. (...)

§ 1º. ANEXO I:

I - Mapa 1A – Município de Castelo – ES;

II - Mapa 1B – Macrozona Urbana;

III - Mapa 1C – Zonas Rurais Urbanizadas (ZRU1);

IV - Mapa 1D – Macrozona Rural e Zonas Rurais não Ur-
banizadas (ZRU2).

§ 2º. ANEXO II:

I - Mapa 2A – Zonas Comerciais (ZOR);

II - Mapa 2B – Zonas Industriais (ZIN);

III - Mapa 2C – Zonas de Ocupação Restrita (ZOR);

IV - Mapa 2D – Zonas de Expansão Urbana (ZEU);

V - Mapa 2E – Zonas Residenciais 1 (ZR1);

VI - Mapa 2F – Zonas Residenciais 2 (ZR2);

VII - Mapa 2G – Zonas Residenciais 3 (ZR3);

VIII - Mapa 2H – Zonas Residenciais 4 (ZR4);

IX - Mapa 2I – Zonas Mistas 1 (ZM1);

X - Mapa 2J – Zonas Mistas 2 (ZM2).

§ 3º. ANEXO III:

I - Mapa 3A – Áreas de Risco Geológico;

II - Mapa 3B – Áreas de Risco Hidrológico;

III - Mapa 3C – Zonas Especiais de Interesse Social 
(ZEIS);

IV - Mapa 3D – Área de Proteção Ambiental (APA);

V - Mapa 3E – Zonas Especiais de Interesse Turístico-Am-
biental (ZEITA);

VI - Mapa 3F – Pontos de Interesse Paisagístico-Turístico-
-Ambiental (PIPTA) - Urbanos;

VII - Mapa 3G – Pontos de Interesse Paisagístico-Turísti-
co-Ambiental (PIPTA) - Rurais;

VIII - Mapa 3H – Áreas de Preservação Permanente (APP).

§ 4º. ANEXO IV:

I - Mapa 4A – Agropolo Estrela do Norte;

II - Mapa 4B – Agropolo Fazenda do Centro;

III - Mapa 4C – Agropolo Forno Grande;

IV - Mapa 4D – Agropolo Limoeiro;

V - Mapa 4E – Agropolo Patrimônio do Ouro;

VI - Mapa 4F – Agropolo Pontões;

VII - Mapa 4G – Agropolos.

§ 5º. ANEXO V:

I - Tabela de Índices e Parâmetros Urbanísticos;

II - Tabela de Atividades por Tipos de Grupos.

Art. 134. O Caput do Art. 270 da Lei Complementar nº 002, 
de 12 de fevereiro de 2007, passa a viger com a seguinte 
redação:

Art. 270. O Município, sempre que houver descaracteri-
zação das áreas rurais, por inclusão no perímetro urbano, 
deverá encaminhar ao Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA cópia da norma legal referente, 
solicitando a descaracterização das áreas relacionadas.

Art. 135. A Lei Complementar nº 002, de 12 de fevereiro 
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de 2007, passa a viger acrescida dos seguintes dispositivos:

Art. 270. (...)

§ 1º. Em processos, que careçam de verificação de loca-
lização de área, para fins de desmembramento ou con-
versão de imóvel rural em urbano, deverá ser solicitada, 
à Secretaria Municipal de Planejamento, Declaração, com 
especificações do zoneamento e demais designações rela-
cionadas, para a área em análise.

§ 2º. A Secretaria Municipal de Planejamento, uma vez 
recebida a solicitação de Declaração, providenciará, por 
meio do Sistema de Georreferenciamento Municipal – SIS-
GEM, demonstrativo cartográfico, contendo as seguintes 
informações:

I - Localização, com grade de coordenadas, disposição de 
escala e do Sistema de Referência de Coordenadas, do 
polígono relativo à área sob análise;

II - Identificação de zoneamento urbano e áreas espe-
ciais, relativas à área sob análise;

III - Disposição, relativa à área sob análise, que possibili-
te identificar se a mesma pertence, no todo ou em parte, 
às zonas urbana e rural;

§ 3º. A Secretaria solicitante deverá, juntamente ao pro-
cesso, enviar planta, memorial descritivo ou outro docu-
mento, da mesma natureza, que possibilite a identificação 
da área a ser analisada, com suas respectivas coordena-
das geográficas e metragens, bem como providenciar o 
arquivo digital, em formato DXF ou SHP, que deverá ser 
enviado por e-mail corporativo.

§ 4º. Após as informações, prestadas pelo SISGEM, a Se-
cretaria Municipal de Planejamento emitirá uma Declara-
ção, versando sobre as informações relacionadas à área 
sob análise, contendo o demonstrativo cartográfico, me-
tragens da área, identificação do zoneamento referente e 
demais informações que forem solicitadas.

Art. 271-A. Na ocorrência do Fórum Municipal de De-
senvolvimento Urbano e Rural, deverá o Plano Diretor ser 
avaliado quanto aos resultados da aplicação de suas dire-
trizes, objetivos e instrumentos, procedendo-se às atuali-
zações e adequações que se fizerem necessárias.

Art. 136. Ficam revogados os Artigos 272 e 273 da Lei 
Complementar nº 002, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 137. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 138. Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo, ES, 28 de dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

TP 013 - 2016- ABERTURA DOS ENVELOPES PRO-
POSTA

Publicação Nº 69624

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público que 
referente a Tomada de Preço nº 013/16, cujo objetivo 
é a contratação de empresa especializada na área de 
construção civil, para obra de reforma e ampliação da 
quadra poliesportiva do bairro Volta Redonda, neste 
Município de Castelo – ES, Cont Repasse nº 805006/2014/
ME/CAIXA, diante da reúncia de recurso por parte das 
empresas, fica marcado para o dia 30/12/16 as 8:00hs o 
envelope proposta. Sendo as empresas comunicadas através 
de e-mail.

Castelo-ES, 28/12/2016.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro
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CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA PROFESSOR 
Publicação Nº 69529

 

Região I
Professor P - Orientação

Nº Professor Total de
Pontos

1 LUCINÉA SALES DA SILVA 58,5      

2 MARIA AUXILIADORA DA SILVA ZANARDO 58,5      

3 GILCE HELENA PIANISSOLA ROSSI 58,5      

4 MÁRCIA ELENA GUARNIER VAGAS 58,5      

5 DORAÍNES PINÃO FEJOLI 58,5      

6 RENATA BELLOTTI VARGAS ALMEIDA 58,5      

7 MARCILÉA ZANELATO GALVANI 58,5      

8 CLÁUDIA MÁRCIA FERREIRA MARANGONE 58,5      

9 KARLA ZUMERLE MASIOLI 58,5      

10 GONÇALO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO 58,0      

11 GILZÂNEA ZANETTI 58,0      

12 ANNY LIBARDI VENTURIM 58,0      

13 ROSIMERE ONOFRE CASAGRANDE 58,0      

14 DORLENE ISABEL GUIDINELLE BARBOSA 56,0      

15 SILVIA MAGDA BELISARIO PAIER 56,0      

16 JACQUELINE GERI DALBON 56,0      

17 JULIANA MENDES DA SILVA RIBEIRO 56,0      

18 MARILZA BASSINI 55,5      

19 JOSELI DA SILVA BAIOCO 55,5      

20 SHIRLEY SANTOS PEREIRA 55,5      

21 ANDRESSA SELVA 55,5      

22 KELLER SALVADOR VIGANOR 55,0      

23 INÊS AMBROSIM 52,5      

24 ELAINE COLODETE 52,5      

25 CARLA TOSTA POGGIAN 52,0      

26 MÁRIO JÚNIOR SANAZÁRIO PETERLE 49,5      

27 LIGIANE APARECIDA MANÇO COGO 49,5      

28 IVONE FREITAS DA SILVA 49,0      

29 LETÍCIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAES 48,5      

30 GISELE LOPES SPAVIER DE OLIVEIRA 48,0      

31 CLÁUDIA ENI CÔGO 47,5      

32 JACQUELINE VITOR MARIANI MAZIOLI 47,0      

33 ZILDA MARIA DE VARGAS DALVI 46,0      

34 MARILUSE ALLEDI DE SOUZA 46,0      

35 CINTHYA GAVA BORGES 45,5      

36 AGOSTINHO ZANÚNCIO 45,0      

37 YMARA ASSINI MENDES 45,0      

38 JUSSARA FIORIO CARETA BELISARIO 45,0      

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA
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39 MARGARETH APARECIDA BENTO 44,5      

40 KÁTIA HELENA BURGUEZ DE SOUZA 44,0      

41 GISELLY DA SILVA SANTOS 43,0      

42 ANA CÉLIA APARECIDA CAETANO 42,5      

43 SUELI COLETI LOPES 42,5      

44 ELAINE NALESSO PEDERZINI 41,0      

45 MONIQUE DE MENEZES SILVA CONCEIÇÃO 41,0      

46 DINICARLA SECCHIN SOUZA 41,0      

47 MARAISA DE CÁSSIA DA COSTA 40,5      

48 GLÁUCIA APARECIDA DORIGO 40,0      

49 TATIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 40,0      

50 CAMILA PESSIN CAVERZAN 40,0      

51 CÁTIA ROSÂNGELA SOARES DA COSTA BORTOLI 39,5      

52 MÔNICA DE AZEVEDO LIMA MOREIRA 39,5      

53 SYLVIA MACHADO PASSAMANI ALTOÉ 39,5      

54 VÂNIA GONÇALVES KHEDE DA SILVA 39,5      

55 MAYRENA SILVA FIORESE DE ALMEIDA 39,5      

56 VANESSA DE LACERDA MANGIFESTE 39,5      

57 MARTA DE OLIVEIRA 39,0      

58 LUCILEIDE BONICENHA DAVEL MARIANI 38,5      

59 MÁRCIA CRISTINA MATOS LOUZADA 37,5      

60 MARIA ESTELA VITORAZZI NUNES 37,0      

61 MARIA DA PENHA GARCIA POPE 37,0      

62 ANTÔNIA DE SOUZA SANTOS 36,5      

63 MÉRCIA IVÉTE CHEDINHO 36,5      

64 LINDINALVA SANTOLIN MARCHEZI STOFEL 35,5      

65 MARCÍLIA CÂNDIDA DOS REIS 35,5      

66 REGINA CÉLIA DA SILVA 35,5      

67 MARLÚCIA ALVES DA SILVA DA CRUZ 35,0      

68 MICHELE BARBOSA MANHONI 35,0      

69 LUANA DESTEFANI FIM ZANON 35,0      

70 LETÍCIA AVANCI BRUNELLI COLODETTI 35,0      

71 TATIANA GOMES DE OLIVEIRA 34,5      

72 RUTH DE OLIVEIRA 34,5      

73 MARIA ILDA DO AMARAL 34,5      

74 MARIA DO CARMO MIAO BEZERRA 34,5      

75 MÔNICA ZAGOTO ANDRIÃO LOZÓRIO 34,5      

76 ROSANE APARECIDA PALÁCIOS ELEUTÉRIO 34,5      

77 ROSÂNGELA CARARO GUIZARDI 34,5      

78 MARIA LÚCIA MOREIRA CARLETE 34,5      

79 LUCIENE DA COSTA 34,5      

80 CLEIDE BISPO OLIVEIRA NICOLINI 34,5      

81 ANA LÚCIA SGRANCIO OLINDA 34,5      

82 SILVANA ZARDO SOUZA CAMPANHA 34,5      

83 REGINALDA CÔGO 34,5      

84 LUCINÉIA AMBROSIM 34,5      

85 MARINÊS PINTO COELHO VINHA 34,5      

86 WALQUIRIA GOMES GRATIVAL ANDREZA 34,5      

87 PATRÍCIA MIÃO CASAGRANDE 34,5      

88 GRAZIELA CARETA BRUNO 34,5      

89 FLÁVIA SOFIATI MADEIRA 34,5      

90 ELISANDRA MARQUES FERREIRA FRAUCHES 34,5      

91 ALINE PINTO DA SILVA 34,5      

92 ALIZ CARETTA SALVADOR CELLIN 34,5      

93 ALESSANDRA CÔCO MARINATO 34,5      
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94 DAVI DE MORAES 34,5      

95 NAIRA RODRIGUES AMARAL 34,5      

96 CYNTHIA PRAVATO DRIUSSO MARQUES 34,5      

97 ALEX PEDRUZI DOS SANTOS 34,5      

98 MARCIANA DE MORAES RAIMUNDO DE ANGELO 34,5      

99 QUEDIANE AMBROSIM BRUNELLI 34,5      

100 MARALISSA VENTORIM 34,5      

101 MARISTELA BATISTA FACINI 34,5      

102 ALINE GUARNIER MATIELO VINCO 34,5      

103 VIVIANE SOARES FIORIDO 34,5      

104 FERNANDA CHRISTO 34,5      

105 MARCIA CEZATI PINTO 34,5      

106 ALINE LEMOS MESQUITA VERÍSSIMO 34,0      

107 ANA PAULA DESTEFANI VIGANOR 34,0      

108 MARIA MONSERRAT PEIXOTO FAITANIN 34,0      

109 CLENILZA MASSAFRA PEREIRA 34,0      

110 MARIA INES CORADINI LOPES 34,0      

111 SANDRA CORTEZINI CARREIRO BELISARI 34,0      

112 LUCIANA FELIPE FRAGOSO 34,0      

113 ANDRESSA VICENTINI 34,0      

114 INGRID MADEIRA VIEIRA 34,0      

115 PATRÍCIA DA SILVA NALI 33,5      

116 DAILCE VIGANÔR FIORINI 33,5      

117 CLAUDIA FURTADO DE MELO MARINATO 33,5      

118 GEVANESSA CORA 33,5      

119 MARIA DE LOURDES CARRILHO 32,5      

120 FERNANDA RAMOS SEQUIM BOEQUE 32,5      

121 RAFAELA PARIZ FAÉ ARRUDA 32,0      

122 CARMEM LÚCIA PARADELLA 32,0      

123 MARIA IZABEL VENTURIM 32,0      

124 MARIA DA PENHA SANTOS MOTA 32,0      

125 MARIA DA PENHA GUILHERME 32,0      

126 EVÂNGELA CRISTINA DA COSTA SOUZA 32,0      

127 ROSÂNGELA ARCOBELI BERGI DALVI 32,0      

128 MÁRCIA VALÉRIA LOUZADA PEIXOTO 32,0      

129 ANTÔNIO MARCOS MOREIRA 32,0      

130 ARLETE APARECIDA CALEGARI TOZI 32,0      

131 CARLA LUANDA WOLFF 32,0      

132 ALDA DA PENHA PUPIM LEAL 32,0      

133 VERÔNICA ALBUQUERQUE WANGUESTEL 32,0      

134 VERA LÚCIA FAZOLO CALIMAN VARGAS 32,0      

135 LIZANDRA DOS SANTOS PEREIRA 32,0      

136 ROSANGELA BATISTA 32,0      

137 RUTENÉA BRAVIM GAVA 32,0      

138 ROSIMERI CARARO 32,0      

139 TAMARA BRASOLINO GARCIA 32,0      

140 VIVIANE APARECIDA DE LACERDA MANGIFESTE 32,0      

141 ISAC PIOVEZAN CARETA 32,0      

142 GEOVANA LOPES FAITANIN 32,0      

143 JULIANA ROSA ONOFRE 32,0      

144 LEILIANE FERRARE RAMOS 32,0      

145 LÍVIA ZACCHI ZARDO 32,0      

146 ANDRESSA COCO LOZÓRIO 32,0      

147 ADALGISA BUENO ELLER LUZÓRIO 32,0      

148 PRISCILA DA SILVA NUNES 32,0      
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149 SAMANTHA RODRIGUES DA SILVA FALCHETTO 32,0      

150 ELAINE PIN FIGUEIRA 32,0      

151 SUYANA AMBROSIM TESSINARO 32,0      

152 TAYLA PÍCOLI SIMONATO 32,0      

153 MARCIA DAVEL FIORESE 32,0      

154 BRUNA MAURO SANSON ZÓBOLI 32,0      

155 JULIANA PIZZOL 32,0      

156 KAROLINA DALVI SASSO 32,0      

157 MIRELLE GONÇALVES PEREIRA 32,0      

158 JULIETE RISSI 32,0      

159 ANAILDA PARTELLI 32,0      

160 MARILIA DAS DORES GAVA MARINATO 31,5      

161 ROSANGELA MINTO SIMÕES 31,5      

162 ROSANGELA ALMEIDA DE MOURA GAVA 31,5      

163 ANA MARIA SANTANA DE OLIVEIRA FABRI 31,5      

164 ELIANE SALVADOR CALLEGARIO 31,5      

165 CRISTIANA FROSSARD BUENO 31,5      

166 VIVIANI ONOFRE 31,5      

167 ERICA FERREIRA CASTRO NARDUCCI 31,5      

168 CRISTIANE MATTOS BARROSO 31,5      

169 ROSANE APARECIDA DOS SANTOS ROCHA 31,5      

170 ANA PAULA COSTALONGA SILVEIRA 31,5      

171 DAGMARA BERNABÉ SCUSATO 31,5      

172 MARILENE DA SILVA LEITE 31,5      

173 IZABELI DE NADAI FABRES PIN 31,5      

174 DIOZE BRUNIS PEIZINO 31,5      

175 JULIANA KETRIN DA SILVA DAMASCENO PIMENTEL 31,5      

176 RENATA BUENO ENTRINGER FACCIN 31,5      

177 CARINA DESTEFANI PAQUINI LIMA 31,5      

178 VALÉRIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 31,5      

179 REGIANE GIORI NALLI 31,5      

180 ELIANE VIEIRA FRAGOSO DA SILVA 31,5      

181 BRUNA LEMOS DA SILVA VIANA 31,5      

182 VIVIANE CRISTINA DE ASSIS VALÉO 31,5      

183 EMILIANA DA SILVA PIANISSOLA 31,5      

184 ELAINE CRISTINA DA COSTA FREITAS 31,5      

185 JULIANA FERREIRA CARETA 31,5
186 GABRIELA ZANELATO ASSIS 31,5      

187 LIÂNGELA GOMES DA SILVA 31,5      

188 CAMILA MELLO LAMBRANHO 31,5      

189 TAMIRES BRANDOLIM LIMA 31,5      

190 ADRIANA DE SOUZA ALVES 31,5      

191 RAFAELA FERREIRA RANGEL 31,5      

192 ANDRIELLI GAVA FACCINI PUZIOL 31,5      

193 JACIMARA SANDRE LOPES 31,5      

194 LIDIELE RAMOS MEROTO 31,5      

195 VANESSA BRIOLI DIIRR 31,5      

196 LETÍCIA DA SILVA RAIMUNDO 31,5      

197 KETHREN RAMOS DE AGUIAR LIMA LOBATO 31,5      

198 MATEUS EDUARDO CARNEIRO ALVES 31,5      

199 ELAINE MARIA LIBARDI VENTURIM 31,0      

200 CÁSSIA LOURDES PARADELLA 31,0      

201 ELIANE BATISTA DA SILVA LOPES 31,0      

202 CINTIA ROBERTA DA CUNHA 31,0      

203 IVONETE DOS SANTOS FINOITE 31,0      



29/12/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 667

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 85

204 ROSIANE APARECIDA MARIANI BRAVIM 31,0      

205 TATIANA MOSCHINI FAÉ 31,0      

206 CÁSSIA CAMPANHA GUIZARDI 31,0      

207 RAQUEL GRANCER STEIN 31,0      

208 DANIELA COLODETTE BARBOSA 31,0      

209 GRAZIELE FERREIRA GIMENES 31,0      

210 ROMILDA ALVES RODRIGUES DIAS 30,5      

211 POLIANA CORREA SILVA 30,5      

212 ANDRÉIA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO 30,5      

213 DHAIANE ZANOLLI FALQUETO 30,5      

214 INGRID GOMES BORGES PLASTER 30,5      

215 ELIANE FIM SPAVIER 30,5      

216 BRUNA ALTOÉ DA SELVA 30,5      

217 SABRINA TIAGO SABINO 30,5      

218 ELISÂNGELA MARIA CORADINI COLODETI 30,0      

219 GRACIANA SILVA DE OLIVEIRA 30,0      

220 MALU SAYDEM QUIROZ TAVARES DA SILVA 30,0      

221 LUCIANE DE OLIVEIRA SILVA 22,0      

222 KARLA FERREIRA DE PINHO CHAVES 21,5      

223 JULIA GRACIELA ZUCOLOTO NICOLLI 21,5      

224 ELINAURA DA SILVA FARIA 21,5      

225 SUYANARA PANETTO SILVA 21,5      

226 CRISTINA BUENO GUIMARÃES 21,5      

227 SOLIMAR STUH 21,5      

228 SCHARLETTI DE ALMEIDA PASTE 21,0      

229 VANDERLÉIA PEREIRA DE SOUZA 20,5      

230 MARIA CECÍLIA ALVES 20,0      

231 MARIA CECÍLIA PEREIRA PENA 20,0      

232 KARLA BURGUEZ BARCELO 20,0      

233 LUIZ FELIPE PAIVA NERY 20,0      

234 ALINE NOGUEIRA DA SILVA JACONE 20,0      
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Região II
Professor P - Orientação

Nº Professor Total de
Pontos

1 SANDRA DA SILVA 56,0      

2 FLAVIANE TOSTA DE ALMENIDA PETTER 43,0      

3 EUNICE RUBERT DE SOUZA 42,5      

4 MAKELLY EDUARDA ZAMBOM EBANI 39,5      

5 DÉBORA DOS SANTOS OLIVEIRA KUSTER 39,0      

6 ALINE FARIAS SPADETO 39,0      

7 SELMA DE CÁSSIA BELON JUBINI 38,0      

8 CLAUDIANA RAMOS TEIXEIRA KUSTER 36,5      

9 GEANE APARECIDA FIGUEIREDO KUSTER 35,5      

10 GESSYANE AMORIM AMARAL 34,5      

11 TACIANA BRAMBILA BERNABÉ 34,5      

12 FRANCIANE APARECIDA DUARTE MARTINS 34,5      

13 FLÁVIA DE FÁTIMA BELLON BERLEZE 34,5      

14 PATRÍCIA CUSTÓDIO FURLAN PIN 34,5      

15 DIANE FAVERO SANTOS 34,5      

16 MARIA JOSÉ MACHADO 34,0      

17 SANDRA SPADETO TRABACH 34,0      

18 CELIANE TAINÁ BELON 34,0      

19 MARIA DA PENHA SOARES FERREIRA 32,0      

20 VALDIRENE BARBOSA DE ASSIS 32,0      

21 ANDRÉIA CONSTANTINO CUSTÓDIO 32,0      

22 ROSANE APARECIDA DA SILVA DADALTO 32,0      

23 FRANCIELI DA PENHA BELLON BERLEZE DUTRA 32,0      

24 FERNANDA APARECIDA B. BERLEZE KUSTRER 31,5      

25 GLEICI FERREIRA TIENGO DADALTO 31,5      

26 JÚLIA DUARTE MARTINS 30,0      

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA
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Região I
Professor P - Supervisão

Nº Professor Total de
Pontos

1 LUCINÉA SALES DA SILVA 58,5      

2 MARIA AUXILIADORA DA SILVA ZANARDO 58,5      

3 GILCE HELENA PIANISSOLA ROSSI 58,5      

4 LUCIENE DA COSTA 58,5      

5 MÁRCIA ELENA GUARNIER VAGAS 58,5      

6 DORAÍNES PINÃO FEJOLI 58,5      

7 RENATA BELLOTTI VARGAS ALMEIDA 58,5      

8 MARCILÉA ZANELATO GALVANI 58,5      

9 CLÁUDIA MÁRCIA FERREIRA MARANGONE 58,5      

10 KARLA ZUMERLE MASIOLI 58,5      

11 GONÇALO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO 58,0      

12 GILZÂNEA ZANETTI 58,0      

13 ANNY LIBARDI VENTURIM 58,0      

14 ROSIMERE ONOFRE CASAGRANDE 58,0      

15 DORLENE ISABEL GUIDINELLE BARBOSA 56,0      

16 SILVIA MAGDA BELISARIO PAIER 56,0      

17 JACQUELINE GERI DALBON 56,0      

18 JULIANA MENDES DA SILVA RIBEIRO 56,0      

19 MARILZA BASSINI 55,5      

20 JOSELI DA SILVA BAIOCO 55,5      

21 SHIRLEY SANTOS PEREIRA 55,5      

22 ANDRESSA SELVA 55,5      

23 KELLER SALVADOR VIGANOR 55,0      

24 INÊS AMBROSIM 52,5      

25 ELAINE COLODETE 52,5      

26 CARLA TOSTA POGGIAN 52,0      

27 SUELI COLETI LOPES 51,0      

28 MÁRIO JÚNIOR SANAZÁRIO PETERLE 49,5      

29 LIGIANE APARECIDA MANÇO COGO 49,5      

30 IVONE FREITAS DA SILVA 49,0      

31 LETÍCIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAES 48,5      

32 GISELE LOPES SPAVIER DE OLIVEIRA 48,0      

33 CLÁUDIA ENI CÔGO 47,5      

34 JACQUELINE VITOR MARIANI MAZIOLI 47,0      

35 ZILDA MARIA DE VARGAS DALVI 46,0      

36 MARILUSE ALLEDI DE SOUZA 46,0      

37 CINTHYA GAVA BORGES 45,5      

38 AGOSTINHO ZANÚNCIO 45,0      

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA
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39 YMARA ASSINI MENDES 45,0      

40 JUSSARA FIORIO CARETA BELISARIO 45,0      

41 MARGARETH APARECIDA BENTO 44,5      

42 KÁTIA HELENA BURGUEZ DE SOUZA 44,0      

43 GISELLY DA SILVA SANTOS 43,0      

44 ANA CÉLIA APARECIDA CAETANO 42,5      

45 ELAINE NALESSO PEDERZINI 41,0      

46 MONIQUE DE MENEZES SILVA CONCEIÇÃO 41,0      

47 DINICARLA SECCHIN SOUZA 41,0      

48 MARAISA DE CÁSSIA DA COSTA 40,5      

49 GLÁUCIA APARECIDA DORIGO 40,0      

50 TATIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 40,0      

51 CAMILA PESSIN CAVERZAN 40,0      

52 CÁTIA ROSÂNGELA SOARES DA COSTA BORTOLI 39,5      

53 MÔNICA DE AZEVEDO LIMA MOREIRA 39,5      

54 SYLVIA MACHADO PASSAMANI ALTOÉ 39,5      

55 VÂNIA GONÇALVES KHEDE DA SILVA 39,5      

56 MAYRENA SILVA FIORESE DE ALMEIDA 39,5      

57 VANESSA DE LACERDA MANGIFESTE 39,5      

58 MARTA DE OLIVEIRA 39,0      

59 LUCILEIDE BONICENHA DAVEL MARIANI 38,5      

60 MÁRCIA CRISTINA MATOS LOUZADA 37,5      

61 MARIA DA PENHA GARCIA POPE 37,0      

62 ANTÔNIA DE SOUZA SANTOS 36,5      

63 MÉRCIA IVÉTE CHEDINHO 36,5      

64 LINDINALVA SANTOLIN MARCHEZI STOFEL 35,5      

65 MARCÍLIA CÂNDIDA DOS REIS 35,5      

66 REGINA CÉLIA DA SILVA 35,5      

67 CÁSSIA LOURDES PARADELLA 35,0      

68 MARLÚCIA ALVES DA SILVA DA CRUZ 35,0      

69 MICHELE BARBOSA MANHONI 35,0      

70 LUANA DESTEFANI FIM ZANON 35,0      

71 LETÍCIA AVANCI BRUNELLI COLODETTI 35,0      

72 TATIANA GOMES DE OLIVEIRA 34,5      

73 RUTH DE OLIVEIRA 34,5      

74 MARIA ILDA DO AMARAL 34,5      

75 MARIA DO CARMO MIAO BEZERRA 34,5      

76 MÔNICA ZAGOTO ANDRIÃO LOZÓRIO 34,5      

77 ROSANE APARECIDA PALÁCIOS ELEUTÉRIO 34,5      

78 ROSÂNGELA CARARO GUIZARDI 34,5      

79 MARIA LÚCIA MOREIRA CARLETE 34,5      

80 CLEIDE BISPO OLIVEIRA NICOLINI 34,5      

81 ANA LÚCIA SGRANCIO OLINDA 34,5      

82 SILVANA ZARDO SOUZA CAMPANHA 34,5      

83 REGINALDA CÔGO 34,5      

84 LUCINÉIA AMBROSIM 34,5      

85 MARINÊS PINTO COELHO VINHA 34,5      

86 WALQUIRIA GOMES GRATIVAL ANDREZA 34,5      

87 PATRÍCIA MIÃO CASAGRANDE 34,5      

88 GRAZIELA CARETA BRUNO 34,5      

89 FLÁVIA SOFIATI MADEIRA 34,5      

90 ELISANDRA MARQUES FERREIRA FRAUCHES 34,5      

91 ALINE PINTO DA SILVA 34,5      

92 ALIZ CARETTA SALVADOR CELLIN 34,5      

93 ALESSANDRA CÔCO MARINATO 34,5      



29/12/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 667

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 89

94 DAVI DE MORAES 34,5      

95 NAIRA RODRIGUES AMARAL 34,5      

96 CYNTHIA PRAVATO DRIUSSO MARQUES 34,5      

97 ALEX PEDRUZI DOS SANTOS 34,5      

98 MARCIANA DE MORAES RAIMUNDO DE ANGELO 34,5      

99 QUEDIANE AMBROSIM BRUNELLI 34,5      

100 MARALISSA VENTORIM 34,5      

101 MARISTELA BATISTA FACINI 34,5      

102 ALINE GUARNIER MATIELO VINCO 34,5      

103 VIVIANE SOARES FIORIDO 34,5      

104 FERNANDA CHRISTO 34,5      

105 MARCIA CEZATI PINTO 34,5      

106 ALINE LEMOS MESQUITA VERÍSSIMO 34,0      

107 ANA PAULA DESTEFANI VIGANOR 34,0      

108 MARIA MONSERRAT PEIXOTO FAITANIN 34,0      

109 CLENILZA MASSAFRA PEREIRA 34,0      

110 MARIA INES CORADINI LOPES 34,0      

111 SANDRA CORTEZINI CARREIRO BELISARI 34,0      

112 LUCIANA FELIPE FRAGOSO 34,0      

113 ANDRESSA VICENTINI 34,0      

114 INGRID MADEIRA VIEIRA 34,0      

115 PATRÍCIA DA SILVA NALI 33,5      

116 DAILCE VIGANÔR FIORINI 33,5      

117 CLAUDIA FURTADO DE MELO MARINATO 33,5      

118 GEVANESSA CORA 33,5      

119 MARIA DE LOURDES CARRILHO 32,5      

120 FERNANDA RAMOS SEQUIM BOEQUE 32,5      

121 RAFAELA PARIZ FAÉ ARRUDA 32,0      

122 MARIA ESTELA VITORAZZI NUNES 32,0      

123 CARMEM LÚCIA PARADELLA 32,0      

124 MARIA IZABEL VENTURIM 32,0      

125 MARIA DA PENHA SANTOS MOTA 32,0      

126 MARIA DA PENHA GUILHERME 32,0      

127 EVÂNGELA CRISTINA DA COSTA SOUZA 32,0      

128 ROSÂNGELA ARCOBELI BERGI DALVI 32,0      

129 MÁRCIA VALÉRIA LOUZADA PEIXOTO 32,0      

130 ANTÔNIO MARCOS MOREIRA 32,0      

131 ARLETE APARECIDA CALEGARI TOZI 32,0      

132 CARLA LUANDA WOLFF 32,0      

133 ALDA DA PENHA PUPIM LEAL 32,0      

134 VERÔNICA ALBUQUERQUE WANGUESTEL 32,0      

135 VERA LÚCIA FAZOLO CALIMAN VARGAS 32,0      

136 LIZANDRA DOS SANTOS PEREIRA 32,0      

137 ROSANGELA BATISTA 32,0      

138 RUTENÉA BRAVIM GAVA 32,0      

139 ROSIMERI CARARO 32,0      

140 TAMARA BRASOLINO GARCIA 32,0      

141 VIVIANE APARECIDA DE LACERDA MANGIFESTE 32,0      

142 ISAC PIOVEZAN CARETA 32,0      

143 GEOVANA LOPES FAITANIN 32,0      

144 JULIANA ROSA ONOFRE 32,0      

145 LEILIANE FERRARE RAMOS 32,0      

146 LÍVIA ZACCHI ZARDO 32,0      

147 ANDRESSA COCO LOZÓRIO 32,0      

148 ADALGISA BUENO ELLER LUZÓRIO 32,0      
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149 PRISCILA DA SILVA NUNES 32,0      

150 SAMANTHA RODRIGUES DA SILVA FALCHETTO 32,0      

151 ELAINE PIN FIGUEIRA 32,0      

152 SUYANA AMBROSIM TESSINARO 32,0      

153 TAYLA PÍCOLI SIMONATO 32,0      

154 MARCIA DAVEL FIORESE 32,0      

155 BRUNA MAURO SANSON ZÓBOLI 32,0      

156 JULIANA PIZZOL 32,0      

157 KAROLINA DALVI SASSO 32,0      

158 MIRELLE GONÇALVES PEREIRA 32,0      

159 JULIETE RISSI 32,0      

160 ANAILDA PARTELLI 32,0      

161 MARILIA DAS DORES GAVA MARINATO 31,5      

162 ROSANGELA MINTO SIMÕES 31,5      

163 ROSANGELA ALMEIDA DE MOURA GAVA 31,5      

164 ANA MARIA SANTANA DE OLIVEIRA FABRI 31,5      

165 ELIANE SALVADOR CALLEGARIO 31,5      

166 CRISTIANA FROSSARD BUENO 31,5      

167 VIVIANI ONOFRE 31,5      

168 ERICA FERREIRA CASTRO NARDUCCI 31,5      

169 CRISTIANE MATTOS BARROSO 31,5      

170 ROSANE APARECIDA DOS SANTOS ROCHA 31,5      

171 ANA PAULA COSTALONGA SILVEIRA 31,5      

172 DAGMARA BERNABÉ SCUSATO 31,5      

173 MARILENE DA SILVA LEITE 31,5      

174 IZABELI DE NADAI FABRES PIN 31,5      

175 DIOZE BRUNIS PEIZINO 31,5      

176 JULIANA KETRIN DA SILVA DAMASCENO PIMENTEL 31,5      

177 RENATA BUENO ENTRINGER FACCIN 31,5      

178 CARINA DESTEFANI PAQUINI LIMA 31,5      

179 VALÉRIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 31,5      

180 REGIANE GIORI NALLI 31,5      

181 ELIANE VIEIRA FRAGOSO DA SILVA 31,5      

182 BRUNA LEMOS DA SILVA VIANA 31,5      

183 VIVIANE CRISTINA DE ASSIS VALÉO 31,5      

184 EMILIANA DA SILVA PIANISSOLA 31,5      

185 ELAINE CRISTINA DA COSTA FREITAS 31,5      

186 JULIANA FERREIRA CARETA 31,5      

187 GABRIELA ZANELATO ASSIS 31,5      

188 LIÂNGELA GOMES DA SILVA 31,5      

189 CAMILA MELLO LAMBRANHO 31,5      

190 TAMIRES BRANDOLIM LIMA 31,5      

191 ADRIANA DE SOUZA ALVES 31,5      

192 RAFAELA FERREIRA RANGEL 31,5      

193 ANDRIELLI GAVA FACCINI PUZIOL 31,5      

194 JACIMARA SANDRE LOPES 31,5      

195 LIDIELE RAMOS MEROTO 31,5      

196 VANESSA BRIOLI DIIRR 31,5      

197 LETÍCIA DA SILVA RAIMUNDO 31,5      

198 KETHREN RAMOS DE AGUIAR LIMA LOBATO 31,5      

199 MATEUS EDUARDO CARNEIRO ALVES 31,5      

200 ELAINE MARIA LIBARDI VENTURIM 31,0      

201 ELIANE BATISTA DA SILVA LOPES 31,0      

202 CINTIA ROBERTA DA CUNHA 31,0      

203 IVONETE DOS SANTOS FINOITE 31,0      
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204 ROSIANE APARECIDA MARIANI BRAVIM 31,0      

205 TATIANA MOSCHINI FAÉ 31,0      

206 CÁSSIA CAMPANHA GUIZARDI 31,0      

207 RAQUEL GRANCER STEIN 31,0      

208 DANIELA COLODETTE BARBOSA 31,0      

209 GRAZIELE FERREIRA GIMENES 31,0      

210 ROMILDA ALVES RODRIGUES DIAS 30,5      

211 POLIANA CORREA SILVA 30,5      

212 ANDRÉIA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO 30,5      

213 DHAIANE ZANOLLI FALQUETO 30,5      

214 INGRID GOMES BORGES PLASTER 30,5      

215 ELIANE FIM SPAVIER 30,5      

216 BRUNA ALTOÉ DA SELVA 30,5      

217 SABRINA TIAGO SABINO 30,5      

218 ELISÂNGELA MARIA CORADINI COLODETI 30,0      

219 GRACIANA SILVA DE OLIVEIRA 30,0      

220 MALU SAYDEM QUIROZ TAVARES DA SILVA 30,0      

221 LUCIANE DE OLIVEIRA SILVA 22,0      

222 KARLA FERREIRA DE PINHO CHAVES 21,5      

223 JULIA GRACIELA ZUCOLOTO NICOLLI 21,5      

224 ELINAURA DA SILVA FARIA 21,5      

225 SUYANARA PANETTO SILVA 21,5      

226 CRISTINA BUENO GUIMARÃES 21,5      

227 SOLIMAR STUH 21,5      

228 SCHARLETTI DE ALMEIDA PASTE 21,0      

229 VANDERLÉIA PEREIRA DE SOUZA 20,5      

230 MARIA CECÍLIA ALVES 20,0      

231 MARIA CECÍLIA PEREIRA PENA 20,0      

232 KARLA BURGUEZ BARCELO 20,0      

233 LUIZ FELIPE PAIVA NERY 20,0      

234 ALINE NOGUEIRA DA SILVA JACONE 20,0      



29/12/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 667

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 92

Região II
Professor P - Supervisão

Nº Professor Total de
Pontos

1 FLAVIANE TOSTA DE ALMENIDA PETTER 43,0      

2 EUNICE RUBERT DE SOUZA 42,5      

3 MAKELLY EDUARDA ZAMBOM EBANI 39,5      

4 DÉBORA DOS SANTOS OLIVEIRA KUSTER 39,0      

5 ALINE FARIAS SPADETO 39,0      

6 SELMA DE CÁSSIA BELON JUBINI 38,0      

7 CLAUDIANA RAMOS TEIXEIRA KUSTER 36,5      

8 GEANE APARECIDA FIGUEIREDO KUSTER 35,5      

9 GESSYANE AMORIM AMARAL 34,5      

10 TACIANA BRAMBILA BERNABÉ 34,5      

11 FRANCIANE APARECIDA DUARTE MARTINS 34,5      

12 FLÁVIA DE FÁTIMA BELLON BERLEZE 34,5      

13 PATRÍCIA CUSTÓDIO FURLAN PIN 34,5      

14 DIANE FAVERO SANTOS 34,5      

15 MARIA JOSÉ MACHADO 34,0      

16 SANDRA SPADETO TRABACH 34,0      

17 CELIANE TAINÁ BELON 34,0      

18 MARIA DA PENHA SOARES FERREIRA 32,0      

19 VALDIRENE BARBOSA DE ASSIS 32,0      

20 SANDRA DA SILVA 32,0      

21 ANDRÉIA CONSTANTINO CUSTÓDIO 32,0      

22 ROSANE APARECIDA DA SILVA DADALTO 32,0      

23 FRANCIELI DA PENHA BELLON BERLEZE DUTRA 32,0      

24 FERNANDA APARECIDA B. BERLEZE KUSTRER 31,5      

25 GLEICI FERREIRA TIENGO DADALTO 31,5      

26 JÚLIA DUARTE MARTINS 30,0      

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA
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CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA PROFESSOR 
Publicação Nº 69527

 

Nº Total de 
Pontos

1 SAMYRA LEAL PEREIRA MENDONÇA SARDENBERG 65,5       

2 MARCELLE BONADIMAN DE ARAÚJO SOUZA 64,5       

3 RITA DE CÁSSIA BOTACIN 51,0       

4 GLEICE DE SOUZA PINTO SANTOS 42,0       

5 LUCIENE MOREIRA 42,0       

6 LUCINEIA TIMÓTEO DA SILVA SEVERINO 42,0       

7 TANIA MARIA DA SILVA 42,0       

8 NÚBIA COSTA CARVALHO 41,5       

9 ALESSANDRA CÔCO MARINATO 40,5       

10 SHIRLEY SANTOS PEREIRA 32,0       

11 EUNICE RUBET DE SOUZA 32,0       

12 CARINA DESTEFANI PAQUINI LIMA 31,0       

13 REGIANE GIORI NALLI 28,5       

14 MARAISA DE CÁSSIA DA COSTA 28,0       

15 SARA CRISTINA MACHADO VIANA 26,0       

16 DORLENE ISABEL GUIDINELLE BARBOSA 25,0       

17 EDMAR BRANDÃO NEVES 24,0       

18 LARA PERINA SANTOS 21,5       

19 ADA MARTINS 21,0       

LIBRAS

Classificação - DEFINITIVA

Professor Intérprete de Língua Brasileira de Sinais 

Processo Seletivo 2016/2017

Professores
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CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA PROFESSOR 
Publicação Nº 69535

 

Nº Professor Total de
Pontos

1 RAQUEL DARE 74,0      

2 DAVI DE MORAES 58,5      

3 ALINE GUARNIER MATIELO VINCO 58,5      

4 ANDERSON SALES AQUINO 58,0      

5 EVÂNGELA CRISTINA DA COSTA SOUZA 56,0      

6 DULCINEIA MARIA DE OLIVEIRA 56,0      

7 MÁRCIA VALÉRIA LOUZADA PEIXOTO 56,0      

8 CELI DA COSTA GONÇALVES 56,0      

9 CANDIDA CASAGRANDE MARCOLAN LIMA 56,0      

10 SANDRA LÚCIA VIEIRA DE CARVALHO 55,5      

11 FABIANO GOMES DAMARTINE 55,5      

12 REGINALDO CASAGRANDE 55,5      

13 ROGER TORQUATO QUADROS GONÇALVES DE CARVALHO 54,5      

14 EDER SOUZA VALENTIM 48,5      

15 DANIELE HENRIQUE PEIXOTO 44,5      

16 NEDSON LUIZ SILVA LOPES 43,5      

17 LINDINALVA SANTOLIN MARCHEZI STOFEL 43,5      

18 CARMEM LÚCIA PARADELLA 43,0      

19 MARINÊS PINTO COELHO VINHA 42,0      

20 MARGARETH APARECIDA BENTO 40,0      

21 ARLETE APARECIDA CALEGARI TOZI 35,5      

22 EBER CAMARGO CAMPANHA 34,5      

23 ANA LÚCIA SGRANCIO OLINDA 34,5      

24 ARIANA VALADARES COSTA 34,5      

25 CÁTIA JENAINA BELISARI MATIELO ALTOÉ 32,0      

26 VANESSA FERREIRA SEABRA MATAVELLI 32,0      

27 KATIELINA VAZZOLER PASSARELA 32,0      

28 MICHELE CARVALHO GOBBI 32,0      

29 MÔNICA ZAGOTO ANDRIÃO LOZÓRIO 30,0      

30 PAULA ELIANA GOMES DA SILVA 26,5      

31 MIRIAN ANACLETO 21,0      

32 INGRED FILETE FACCINNI 20,5      

33 LILIAN IARA NUNES MORAES PINTO 20,0      

34 LUANA GAVA OLIVEIRA 20,0      

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região I
Professor E

Habilitado - Geografia - Plena
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Nº Professor Total de
Pontos

1 MARIA CÉLIA ZACCHI SCOLFORO 51,0      

2 MARTA DE OLIVEIRA 27,5      

Habilitado - Geografia - Curta

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região I
Professor E

Nº Professor Total de
Pontos

1 GÉSSICA FELICIANO FRAGOSO V 10,0            

2 JULIETE RISSI IV 20,0            

3 MARIA JOICE ELLEN RIBEIRO DO NASCIMENTO IV 8,0              

Cadastro Reserva Cursando

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região I
Professor E

Habilitado - Geografia

Pe
río

do
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Nº Professor Total de
Pontos

1 FLAVIANE TOSTA DE ALMENIDA PETTER 58,5      

2 DILSON LOPES DA SILVA FILHO 55,0      

3 FRANCIANE APARECIDA DUARTE MARTINS 54,5      

4 MARIA DA PENHA SOARES FERREIRA 32,0      

5 FRANCIELI DA PENHA BELLON BERLEZE DUTRA 32,0      

6 CRISLAYNE TRISTÃO DE SOUSA 32,0      

Habilitado - Geografia - Plena

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região II
Professor E
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CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA PROFESSOR 
Publicação Nº 69537

 

Nº Professor Total de
Pontos

1 CLAUDINÉSIA DE AZEVEDO BARBOSA 58,5      

2 LUCIANA CARVALHO DOS REIS 58,5      

3 MARA RÚBIA GUSSON VITTORAZZI 58,5      

4 ALINE PINTO DA SILVA 58,5      

5 GUSTAVO FUZZER TOZZI 58,5      

6 VANESSA DE LACERDA MANGIFESTE 58,5      

7 LUCIENE SANTOS OLIVEIRA PIGATTI 56,0      

8 ELZA LAZARO DE AMARAL 56,0      

9 FERNANDA RAMOS SEQUIM BOEQUE 56,0      

10 KARINA BATISTA DÁRIO DA ROCHA 56,0      

11 ARLÂNIA BISSOLI LIMA 55,5      

12 BÁRBARA DA SILVA BARBOSA COLETA 55,5      

13 LETÍCIA DA SILVA LEMOS 55,0      

14 LUCIANA DE FREITAS LIÉVANA 54,0      

15 MARIA APARECIDA AZEVEDO CAMPANIN 51,5      

16 JULIANA ROSA ONOFRE 41,0      

17 MIRELLE GONÇALVES PEREIRA 39,0      

18 ENZA FIORINI ZUIM 38,5      

19 LEONE MOURA DE SOUZA 37,5      

20 JONES PEREIRA DE OLIVEIRA 37,0      

21 EMÍLIA MARIA JOSÉ DE MELLO MAGNAGO 34,5      

22 IVETE MEDEIROS LESSA VIEIRA 34,5      

23 SABRINA MUNIZ MARDEGAN 33,5      

24 MARIA DA PENHA GUILHERME 32,0      

25 GEISA CARETA COGO ALTOÉ 32,0      

26 OSMAR CARVALHO DA SILVA 31,5      

27 LYVIANNE BARBOSA LAMARÃO 27,5      

28 RONIELY COUSAQUIVITI 27,5      

29 ILAINE VIEIRA FINOITE 22,0      

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região I
Professor E

Plena
Habilitado - Língua Estrangeira (Inglês)
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Nº Professor Total de
Pontos

1 IVA ROQUE DUKVEN VI 19,5      

Cadastro Reserva - Cursando

Pe
río

do

Habilitado - Língua Estrangeira (Inglês)

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região I
Professor E

Nº Professor Total de
Pontos

1 ROBERTA DONOFRE DA CRUZ 20,0      

Não Habilitado Fora da Àrea
Habilitado - Língua Estrangeira (Inglês)

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região I
Professor E
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Nº Professor Total de
Pontos

1 DIANE FAVERO SANTOS 49,0      

2 MARCIA CEZATI PINTO 34,5      

Plena
Habilitado - Língua Estrangeira (Inglês)

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região II
Professor E
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CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA PROFESSOR 
Publicação Nº 69526

 

Nº Professor - A.E.E. Total de 
Pontos

1 MARIA MONSERRAT PEIXOTO FAITANIN 61,0         
2 LIGIANE APARECIDA MANCO COGO 61,0         
3 CARMEM LÚCIA PARADELLA 60,0         
4 ANA CÉLIA APARECIDA CAETANO 60,0         
5 RITA DE CÁSSIA BOTACIN 60,0         
6 ANA PAULA CÂNDIDO LOZÓRIO 60,0         
7 MARCELLE BONADIMAN DE ARAÚJO SOUZA 60,0         
8 ROSANA DOS REIS DA SILVA 60,0         
9 VIVIANE SOARES FIORIDO 60,0         

10 MARIA INÊS CORADINI LOPES 59,5         
11 MAGNA PAIER LOPES 59,5         
12 SANTA DE LOURDES COLA CARVALHO 59,0         
13 IUTIELI APARECEDA MARQUES DE AGUIAR 59,0         
14 MÉRCIA IVÉTE CHEDINHO 58,5         
15 ELISANDRA MARQUES FERREIRA 58,5         
16 LUCILEIDE BONICENHA DAVEL MARIANI 58,5         
17 MARCÍLIA CÂNDIDA DOS REIS CARETTA 58,5         
18 MARLY BATISTA DIAS 57,5         
19 EVA ELENA DE ARAÚJO NICOLI 57,5         
20 LINDINALVA SANTOLIN MARCHEZI STOFEL 56,0         
21 FERNANDA SELVA GOMES 56,0         
22 ALEILZA PAGIO BÔRTOLO 55,5         
23 LUZICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA 54,5         
24 MARLENE SEBASTIANA MAZOCO 53,5         
25 MONIQUE TEIXEIRA DE CAMPOS RODRIGUES 53,5         
26 CIBELE CORRÊA MANSO RIGONINI 53,0         
27 ANTONIO DINIZ VENTORIM 51,0         
28 LEILIANE FERRARI RAMOS 50,5         
29 ANA LUCIA SGRÂNCIO OLINDA 50,0         
30 CARINA AVELAR BRAVIM 49,5         
31 MICHELE BARBOSA MANHONI 49,5         
32 LUCINEIA TIMÓTEO DA SILVA SEVERINO 49,0         
33 VÂNIA GONÇALVES KHEDE DA SILVA 48,5         
34 TATIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 48,5         
35 YMARA ASSINI MENDES 48,5         
36 NAIRA RODRIGUES AMARAL 48,5         
37 VANÊSSA FERREIRA 48,5         
38 MARCIANA DE MORAES RAIMUNDO 48,5         
39 CAMILA PESSIN CAVERZAN 48,5         
40 ELIANE SALVADOR CALLEGARIO 48,0         
41 GLEICE DE SOUZA PINTO SANTOS 47,5         

PROCESSO SELETIVO 2016/2017
PROFESSOR DE A.E.E.
Classificação - DEFINITIVA
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42 ROSÂNGELA ARCOBELI BERGI DALVI 47,5         
43 LUCIENE LOPES CEZAR MISTURA 47,5         
44 SUYANA AMBROZIN TESSINARO 47,5         
45 MARAISA DE CASSIA DA COSTA 47,0         
46 REGIANE GIORI NALLI 47,0         
47 ANA PAULA DESTEFANI VIGANOR 46,0         
48 MARCIA CONSTANTINO GONÇALVES 46,0         
49 DAILCE VIGANÔR FIORINI 45,5         
50 SILVANA ZARDO SOUZA CAMPANHA 45,5         
51 DIOZE BRUNIS PEIZINO 45,5         
52 ALESSANDRA CÔCO MARINATO 44,5         
53 KELLY SANTOS SILVA MINTO 44,0         
54 VIVIAN FERREIRA DA SILVA 41,5         
55 LUMA DOS ANJOS CÔGO 41,5         
56 DAGMARA BERNABÉ SCUSATO 40,5         
57 FRANCILENE LOPES DOS SANTOS ZANELATO 40,5         
58 TAMARA DE ARAUJO OLIVEIRA 40,5         
59 GEANINE LORENÇONI FACINI 39,5         
60 CLENILZA MASSAFRA PEREIRA 39,0         
61 NÚBIA COSTA CARVALHO 38,5         
62 MARIA DA PENHA GARCIA POPE 38,5         
63 LUCIENE MARIA CREVELARI PONCIO 37,5         
64 KAROLINA DALVI SASSO 36,5         
65 MARIANA MARTINS VIANA 36,5         
66 EMILIANA DA SILVA PIANISSOLA FERREIRA 36,5         
67 LUCIENE MOREIRA 36,0         
68 ANDRESSA VICENTINI 35,5         
69 GEVANESA CORA 35,5         
70 ANA MARIA SANTANA DE OLIVEIRA FABRI 35,5         
71 MATEUS EDUARDO CARNEIRO ALVES 34,5         
72 LUCIANA CAVALINI RIBEIRO DE ASSIS 34,5         
73 FABIANA BUENO 33,5         
74 ERIVELTON CUNHA 31,5         
75 VANESSA BRIOLI DIIRR 30,5         
76 JAQUELINE CORDEIRO COSTA 30,5         
77 EUNICE RUBET DE SOUZA 30,0         
78 VALÉRIA CARDOZO 30,0         
79 ROMILDA ALVES RODRIGUES DIAS 30,0         
80 IVONE FREITAS DA SILVA 29,5         
81 LIÂNGELA GOMES DA SILVA 29,5         
82 SILVANA CARETTA MAIA 29,5         
83 ELAINE NALESSO PEDERZINI 29,0         
84 SANDRA CORTEZINI CARREIRO BELISARI 28,5         
85 WEVELY GUSSAO CASTELLAN 28,0         
86 RAIANE AMORIM MENINI DONA 27,5         
87 NILCEA MUNIZ 27,5         
88 BRUNA LEMOS DA SILVA VIANA 27,0         
89 ELISABETE MARTINS BARBOSA MARQUES 26,5         
90 SHIRLEY SANTOS PEREIRA 26,0         
91 CARINA DESTEFANI PAQUINI LIMA 26,0         
92 RENATA BUENO ENTRINGER FACCIN 26,0         
93 RUTH DE MORAES 25,0         
94 MARIA AUXILIADORA DA SILVA ZANARDO 24,5         
95 CINTIA ROBERTA CUNHA 24,0         
96 LUCIANA FELIPE FRAGOSO 24,0         
97 ISAC PIOVEZAN CARETA 23,5         
98 RUTH DE OLIVEIRA 23,5         
99 LIVIA ZACCHI ZARDO RAMOS 23,5         
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100 ROSANE RIBEIRO DE SOUZA 23,0         
101 ROSILÉIA CÂNDIDO DE OLIVEIRA ZUMERLE 23,0         
102 ADRIANA DE SOUZA ALVES 23,0         
103 CRISTINA BUENO GUIMARÃES 23,0         
104 MARCELLE FARDIM ANDREOM 23,0         
105 CAROLINA RODRIGUES MESQUITA 23,0         
106 JULIETE MAURA PÁGIO 23,0         
107 MARILIA DAS DORES GAVA MARINATO 23,0         
108 JOICE DE OLIVEIRA DONNA 22,0         
109 LINDA LIZ DO NASCIMENTO LECONTE 21,5         
110 ROSIANE APARECIDA MARIANE BRAVIM 21,5         
111 FABIANA LIMA FRANCO VICENTINI 20,5         
112 ADRIANA CAVERZAN ZANETTI 20,5         
113 VANESSA DELESPOSTE NICOLI 20,5         
114 DENISE MAGALHÃES DE LIMA RAMOS 20,5         
115 CIRLENE DOS SANTOS BRUNELI 20,0         
116 ALCIONE SUPELETTO VICENTINI 20,0         
117 MARA APARECIDA DO COUTO COSTA 20,0         



29/12/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 667

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 103

CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA PROFESSOR 
Publicação Nº 69534

 

Nº Professor Total de
Pontos

1 MARCO AURELIO NUNES DE SALLES 58,5      

2 GERALDO SÉRGIO BRUNELI CARETTA 58,5      

3 ALEX PEDRUZI DOS SANTOS 58,5      

4 DAYVID CARLOS PIOVEZAN TOZATO 58,5      

5 PAULO SÉRGIO QUARESMA CAMPANHARO 58,5      

6 FERNANDA CLIPES 58,5      

7 ELIANDERSON SEVERIANO FACCIN 58,5      

8 JUSSARA FIORIO CARETA BELISARIO 58,5      

9 MARALISSA VENTORIM 58,5      

10 MARCOS ROBERTO DE JESUS 58,0      

11 DAYVISSON CÉSAR PIOVEZAN TOZATO 58,0      

12 ALINE VENTORIN AVANCI 58,0      

13 DANIELLY GOMES CALIMAN 56,0      

14 ADRIANO CATTABRIGA FREIRE 56,0      

15 MÁRCIA SCHIAVO 56,0      

16 ALEX GUARNIER MATIELO 56,0      

17 RAFAEL WALLACE SILVA CUNHA 55,5      

18 CAMILA TURETTA DE OLIVEIRA 55,5      

19 KÁTIA HELENA GUARNIER DA SILVA 55,5      

20 BRUNA DAL’RIO BARCELOS DA SILVA 48,5      

21 INAÊ SANTOS LOPES 48,0      

22 FRANCISCO TADEU MOTHÉ RIBEIRO 46,0      

23 AMADEU JULHO VENTURIM MANHONE 44,0      

24 BARBARA VETORACI VETTORAZZI 43,0      

25 CARINA AVELAR BRAVIM 38,5      

26 SYLVIO LUIZ ZACCHI VENTORIM 37,5      

27 MARGARETE PIANISSOLA BRAVIM 36,0      

28 BRUNO GONÇALVES MINTO 35,5      

29 STEFERSON JULIO REIS DA SILVA 35,5      

30 ALEXANDRA DANÚBIA OLIVEIRA BISSA 34,5      

31 RÔMULO BARCELOS PÍCOLI 34,0      

32 JÚLIO CÉZAR FERNANDES FERREIRA 33,5      

33 JULIETE RISSI 32,0      

34 JÉSSICA CARLA RIBEIRO DE ANDRADE 31,0      

35 MARCUS PAULO SANTOS MOTA 30,5      

36 ANAYARA MOREIRA DOS SANTOS 30,5      

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região I
Professor E

Habilitado - Educação Física - Plena
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37 JOSÉ MAGNAGO JUNIOR 30,0      

38 RUTIELI BENINCA DA SILVA MARTINS 28,0      

39 LUAN GAVA MARTINS 22,5      

40 BRUNO SALES DA SILVA 22,5      

41 MICHELLE CRISTINA DA SILVA COSTA 20,0      

42 MATEUS CELIN CALEGARIO 20,0      

43 SABRINA DE OLIVEIRA E SILVA 20,0      

Nº Professor Total de
Pontos

1 LEDIANE APARECIDA PEREIRA MARTINS IV 10,0      

2 EVERLAN AREAS MACHADO IV 8,0        

3 YAGO PIOVEZAN BRUNELI IV 8,0        

Pe
río

do

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Habilitado - Educação Física
Cad. Reserva Cursando

Região I
Professor E
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Nº Professor Total de
Pontos

1 DIEGO CALIMAN BRIOSCHI 58,0      

2 JUNIOR CESAR CASSANDRI 54,0      

Habilitado - Educação Física - Plena

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região II
Professor E
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CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA PROFESSOR 
Publicação Nº 69530

 

Nº Professor Total de
Pontos

1 LIVIA SANTOLIN BORGES 75,0      

2 IVETE MEDEIROS LESSA VIEIRA 58,5      

3 ALIZ CARETTA SALVADOR CELLIN 58,5      

4 DENISE SCUSATO AMBROSIM 58,5      

5 VIVIANE SOARES FIORIDO 58,5      

6 ROSIANE PIN FIGUEIRA 51,0      

7 SHAYRA AMADEU RODRIGUES BATISTA 48,5      

8 TANIA MARIA CASSILHA FIORINI 47,5      

9 DANIELLA DE CASTRO RODRIGUES 46,5      

10 MÉRCIA IVÉTE CHEDINHO 45,0      

11 MARCELA GUIZARDI TIENGO 44,5      

12 CRISTIANE CAMARGO CAMPANHA TOZZI 44,5      

13 KÁTIA HELENA BURGUEZ DE SOUZA 44,0      

14 LORENA GUIMARAES STAFANATO 44,0      

15 FLÁVIA FERREIRA PERATO 42,5      

16 QUEDIANE AMBROSIM BRUNELLI 42,0      

17 JACQUELINE GERI DALBON 41,5      

18 PRICILA TONETO CATTABRIGA 41,0      

19 ANA KATIA BURGUEZ DE SOUZA 40,5      

20 SILVIA MAGDA BELISARIO PAIER 40,0      

21 FERNANDA SELVA GOMES 37,0      

22 MARCIA DAVEL FIORESE 36,5      

23 INÊS AMBROSIM 34,5      

24 RENATA BELLOTTI VARGAS ALMEIDA 34,5      

25 CLÁUDIA MÁRCIA FERREIRA MARANGONE 34,5      

26 TATIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 34,5      

27 REGINA CÉLIA DA SILVA 34,5      

28 DAYVID CARLOS PIOVEZAN TOZATO 34,5      

29 ARIANA VALADARES COSTA 34,5      

30 VALQUÍRIA BONICENHA DESTEFANI 33,5      

31 IVONE FREITAS DA SILVA 32,0      

32 ARLETE APARECIDA CALEGARI TOZI 32,0      

33 NÚBIA COSTA CARVALHO 32,0      

34 EVA ELENA DE ARAÚJO 32,0      

35 MARCOS DA SILVA AZEVEDO 32,0      

36 ALINE SANTOLIN ROMANELI 32,0      

37 DIOZE BRUNIS PEIZINO 31,5      

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região I
Professor E

Habilitação em Arte
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Nº Professor Total de
Pontos

1 MICHEL PARIZ FAÉ 50,5      

2 MÁRIO JÚNIOR SANAZÁRIO PETERLE 45,5      

3 ISAC PIOVEZAN CARETA 42,0      

4 ANA PAULA MARTINS ONOFRE 41,5      

5 SILVIA MAGDA BELISARIO PAIER 40,0      

6 FERNANDA RAMOS SEQUIM BOEQUE 39,0      

7 VICTOR DE ANGELO 38,5      

8 ALINE LEMOS MESQUITA VERÍSSIMO 36,5      

9 MARIA SUELEN TEIXEIRA DA SILVA COSTA 35,5      

10 LUCILEIDE BONICENHA DAVEL MARIANI 35,5      

11 MARA RÚBIA GUSSON VITTORAZZI 34,5      

12 GRAZIELA CARETA BRUNO 34,5      

13 ARIANA VALADARES COSTA 34,5      

14 WEVELY GUSSAO CASTELLAN 34,0      

15 DAGMARA BERNABÉ SCUSATO 33,0      

16 VALÉRIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 32,5      

17 REGINA CÉLIA BALARDINO PASTE 31,5      

18 DIOZE BRUNIS PEIZINO 31,5      

19 CINTHYA GAVA BORGES 31,5      

20 BRUNA LEMOS DA SILVA VIANA 31,5      

21 JÉSSICA GARDIOLI OLIVEIRA SCANTAMBURLO 31,5      

22 DERLI MARY CHAVES NASCIMENTO 31,0      

23 RAQUEL GRANCER STEIN 31,0      

24 NATHÁLIA DIAS MACIEL CAMPOS 30,5      

Habilitação - Pós-Graduação em Arte

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região I
Professor E
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Nº Professor Total de
Pontos

1 CARINA DESTEFANI PAQUINI LIMA 34,0      

2 MARLENE SEBASTIANA MAZOCO 30,0      

Habilitação - Arte - Curso 400 horas

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região I
Professor E

Nº Professor Total de
Pontos

1 MARIA DA PENHA SOARES FERREIRA 52,0      

2 ANGELA VALERIA ZAMBOM MORAIS 34,5      

Habilitação em Arte

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região II
Professor E
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Nº Professor Total de
Pontos

3 CHARLLUZYA MAXIMO CASSARO FIORIO IV 8,0        

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região II
Professor E

Cadastro de Reserva Cursando
Habilitação em Arte

Pe
río

do

Nº Professor Total de
Pontos

1 KELLY SOUZA KAIKE 41,5      

2 MARCIA CEZATI PINTO 38,5      

3 EUNICE RUBERT DE SOUZA 34,5      

4 DIANE FAVERO SANTOS 34,5      

5 LIÂNGELA GOMES DA SILVA 32,0      

6 CRISLAYNE TRISTÃO DE SOUSA 32,0      

Habilitação - Pós-Graduação em Arte

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região II
Professor E
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CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA PROFESSOR 
Publicação Nº 69528

 

Nº Professor Total de
Pontos

1 ELIANA CALIMAN 58,5      

2 DALVA ARLENE CALEGARIO 58,5      

3 ELIETE CAMPANA DIAS MOREIRA 58,5      

4 ROSÂNGELA FERNANDES FERREIRA 58,5      

5 MÉRCIA IVÉTE CHEDINHO 58,5      

6 MARIA DAS GRAÇAS BASSINI FIORESE ZANCANELA 58,5      

7 MARIA LUCIA VINCO 58,5      

8 SANTA DE FÁTIMA AGUIAR 58,5      

9 ZILDA MARIA DE VARGAS DALVI 58,5      

10 ROSIMERE FERNANDES FERREIRA 58,5      

11 MARILUSE ALLEDI DE SOUZA 58,5      

12 VENINA DAVEL SECCHIN 58,5      

13 SANDRA MARIA BARBOZA 58,5      

14 ELIANE MARA DO NASCIMENTO 58,5      

15 VALÉRIA TOMAZ NICOLI 58,5      

16 MARGARETE PIANISSOLA BRAVIM 58,5      

17 ELIZABETE AUGUSTO PINTO 58,5      

18 MARIA ISABEL MARDEGAN DOS SANTOS 58,5      

19 MÔNICA ZAGOTO ANDRIÃO LOZÓRIO 58,5      

20 ROSANE APARECIDA PALÁCIOS ELEUTÉRIO 58,5      

21 CRISTINA MÁRCIA BICALHO BELGE 58,5      

22 LUSIANA MACHADO DA FONSECA 58,5      

23 ROSÂNGELA CARARO GUIZARDI 58,5      

24 INÊS LUZÓRIO MARQUES DE OLIVEIRA 58,5      

25 MARINETE MONTEIRO LARGURA 58,5      

26 EMÍLIA MARIA JOSÉ DE MELLO MAGNAGO 58,5      

27 MARTA DE OLIVEIRA 58,5      

28 MARIA LÚCIA MOREIRA CARLETE 58,5      

29 SILVANA SECCHIN ZUIM 58,5      

30 MÁRCIA CRISTINA MATOS LOUZADA 58,5      

31 CLEIDE BISPO OLIVEIRA NICOLINI 58,5      

32 INÊS AMBROSIM 58,5      

33 FERNANDA CARARI SECCHIN 58,5      

34 CÁTIA ROSÂNGELA SOARES DA COSTA BORTOLI 58,5      

35 MARILIA DALCIN LEMOS FREITAS 58,5      

36 ANA LÚCIA SGRANCIO OLINDA 58,5      

37 REGINALDA CÔGO 58,5      

38 MARCILENE BENTO DA SILVA FIORESE 58,5      

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região I
Professor M
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39 LUCINÉIA AMBROSIM 58,5      

40 MÔNICA DE AZEVEDO LIMA MOREIRA 58,5      

41 MARINÊS PINTO COELHO VINHA 58,5      

42 VANUZA FERREIRA VARGAS 58,5      

43 FLÁVIA DA SILVA NUNES 58,5      

44 CLAUDNÉA DALFIOR COSSETI GAVA 58,5      

45 VERA LÚCIA FERREIRA PEREIRA 58,5      

46 RENATA BELLOTTI VARGAS ALMEIDA 58,5      

47 WALQUIRIA GOMES GRATIVAL ANDREZA 58,5      

48 ALÉCIA DESTÉFANI 58,5      

49 GLÁUCIA APARECIDA DORIGO 58,5      

50 PATRÍCIA MIÃO CASAGRANDE 58,5      

51 CLÁUDIA MÁRCIA FERREIRA MARANGONE 58,5      

52 ANA PAULA CÂNDIDO LOZÓRIO 58,5      

53 GLÁUCIA PASSABÃO 58,5      

54 GRAZIELA CARETA BRUNO 58,5      

55 FLÁVIA SOFIATI MADEIRA 58,5      

56 ELISANDRA MARQUES FERREIRA FRAUCHES 58,5      

57 VÂNIA GONÇALVES KHEDE DA SILVA 58,5      

58 VIVIANE CAMPOREZ VIGANOR 58,5      

59 SUELI COLETI LOPES 58,5      

60 TATIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 58,5      

61 LUCILEIDE BONICENHA DAVEL MARIANI 58,5      

62 YMARA ASSINI MENDES 58,5      

63 NAIRA RODRIGUES AMARAL 58,5      

64 KARLA ZUMERLE MASIOLI 58,5      

65 MARGARETH APARECIDA BENTO 58,5      

66 MARCÍLIA CÂNDIDA DOS REIS 58,5      

67 CYNTHIA PRAVATO DRIUSSO MARQUES 58,5      

68 VANÊSSA FERREIRA 58,5      

69 JACQUELINE VITOR MARIANI MAZIOLI 58,5      

70 MAYRENA SILVA FIORESE DE ALMEIDA 58,5      

71 REGINA CÉLIA DA SILVA 58,5      

72 JAQUELINE MARTINS COLETA DA SILVA 58,5      

73 MARCIANA DE MORAES RAIMUNDO DE ANGELO 58,5      

74 CAMILA PESSIN CAVERZAN 58,5      

75 LIGIANE APARECIDA MANÇO COGO 58,5      

76 VANESSA DE LACERDA MANGIFESTE 58,5      

77 QUEDIANE AMBROSIM BRUNELLI 58,5      

78 MARISTELA BATISTA FACINI 58,5      

79 NATÁLIA QUERES BARBOSA BORGES 58,5      

80 ALINE GUARNIER MATIELO VINCO 58,5      

81 VIVIANE SOARES FIORIDO 58,5      

82 MARIA MONSERRAT PEIXOTO FAITANIN 58,0      

83 MARIA INES CORADINI LOPES 58,0      

84 LISANDRA SILVA CAMARGO CAMPANHA 58,0      

85 VANÊSSA MARTINS 58,0      

86 INGRID MADEIRA VIEIRA 58,0      

87 MAGNA PAIER LOPES 58,0      

88 MÁRIO JÚNIOR SANAZÁRIO PETERLE 58,0      

89 SANTA DE LOURDES COLA CARVALHO 56,0      

90 NEUSA MARIA GUARNIER 56,0      

91 MARIA IZABEL VENTURIM 56,0      

92 MARIA APARECIDA NOVAIS DOS SANTOS 56,0      

93 ANA CÉLIA APARECIDA CAETANO 56,0      
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94 ANA MARIA DA SILVA SANTOS 56,0      

95 CILENE LUZÓRIO SCOLFORO 56,0      

96 MARIA CÂNDIDA SILVA DE AZEVEDO 56,0      

97 ROSÂNGELA ARCOBELI BERGI DALVI 56,0      

98 CLÁUDIA MARIA SCOLFORO DE AGOSTIN 56,0      

99 MARLY BATISTA DIAS 56,0      

100 VAGNA ROSÂNGELA ZAQUI PINÃO 56,0      

101 IVANETE TASSINARE CARETTA 56,0      

102 RITA NEVES FERREIRA 56,0      

103 CLAUDIONORA MARIA GONÇALVES FONSECA 56,0      

104 MIRIAN CIPRIANO NEVES 56,0      

105 ETELVINA FREITAS LOUZADA SUPELETTO 56,0      

106 ROSÂNGELA ANDRADE DIAS RAMOS 56,0      

107 ADRIANA MENDONÇA BARBOZA CARARO 56,0      

108 CARLA LUANDA WOLFF 56,0      

109 LUCIGLEI TASSINARI UNGARATO 56,0      

110 ALDA DA PENHA PUPIM LEAL 56,0      

111 GEÓRGINA JESUS BELO TEIXEIRA 56,0      

112 LUCIANO PEDRO DE SOUZA 56,0      

113 LIZANDRA DOS SANTOS PEREIRA 56,0      

114 SILVANA MARETTO 56,0      

115 ANA PAULA DESTEFANI VIGANOR 56,0      

116 CRISTIANE DA SILVA BALTAR SOBREIRA 56,0      

117 FLÁVIA FERREIRA PERATO 56,0      

118 SIDNEIA MINIGUITI ULIANA 56,0      

119 RUTENÉA BRAVIM GAVA 56,0      

120 LUCIMARA MADEIRA CHAGAS SECCHIN 56,0      

121 KATIELINA VAZZOLER PASSARELA 56,0      

122 ROSELI DA SILVA RIBEIRO 56,0      

123 MONIQUE DE MENEZES SILVA CONCEIÇÃO 56,0      

124 VIVIANE APARECIDA DE LACERDA MANGIFESTE 56,0      

125 GEISA CARETA COGO ALTOÉ 56,0      

126 GEOVANA LOPES FAITANIN 56,0      

127 VALQUÍRIA GUARNIER DAVEL SELVA 56,0      

128 MARCELA GUIZARDI TIENGO 56,0      

129 LUCIENE LOPES CEZAR MISTURA 56,0      

130 ELAINE PELLANDA DE LUCA 56,0      

131 EVA ELENA DE ARAÚJO 56,0      

132 ANA PAULA DE SOUZA SOUZA 56,0      

133 MARIA DE LULDES DAVILA FERREIRA VIRGÍNIO 56,0      

134 FERNANDA SELVA GOMES 56,0      

135 MICHELE SOUZA CORTES LOVATO 56,0      

136 DANIELLE STEIN CANCIAN 56,0      

137 SAMANTHA RODRIGUES DA SILVA FALCHETTO 56,0      

138 MÁRCIA CONSTANTINO GONÇALVES 56,0      

139 SUYANA AMBROSIM TESSINARO 56,0      

140 LETÍCIA AVANCI BRUNELLI COLODETTI 56,0      

141 LETÍCIA CASSARO BONICENHA 56,0      

142 JULIANA PIZZOL 56,0      

143 CLÁUDIA DALFIOR PURCINO 56,0      

144 LINDINALVA SANTOLIN MARCHEZI STOFEL 56,0      

145 ELAINE COLODETE 56,0      

146 ROSANGELA ALMEIDA DE MOURA GAVA 55,5      

147 ELIANE DA SILVA CUNHA 55,5      

148 VERÔNICA ALBUQUERQUE WANGUESTEL 55,5      



29/12/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 667

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 113

149 ALINE LEMOS MESQUITA VERÍSSIMO 55,5      

150 ALEXANDRA DANÚBIA OLIVEIRA BISSA 55,5      

151 ROSANE APARECIDA DOS SANTOS ROCHA 55,5      

152 RAFAELA QUAIOTO 55,5      

153 ALEILZA PAGIO BORTOLE 55,5      

154 MARCELLE BONADIMAN DE ARAUJO SOUZA 55,5      

155 ROZIANE DA SILVA 55,5      

156 JULIANA KETRIN DA SILVA DAMASCENO PIMENTEL 55,5      

157 REGIANE GIORI NALLI 55,5      

158 RAFAELA PARIZ FAÉ ARRUDA 55,5      

159 JULIANA FERREIRA CARETA 55,5      

160 GABRIELA ZANELATO ASSIS 55,5      

161 JANAÍNA GOMES FAZOLO 55,5      

162 TATIANE DA SILVA CABANEZ BARBOSA 55,5      

163 ROSANA DOS REIS DA SILVA 55,5      

164 TAMIRES BRANDOLIM LIMA 55,5      

165 ANDRIELLI GAVA FACCINI PUZIOL 55,5      

166 MICHEL PARIZ FAÉ 55,5      

167 LÍLIAN CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS SILVA 55,5      

168 ALINE SANTOLIN ROMANELI 55,5      

169 SILVANA ZARDO SOUZA CAMPANHA 55,5      

170 MARAISA DE CÁSSIA DA COSTA 55,5      

171 CRISTIANE DIAS DA SILVA LOUZADA 55,0      

172 ELIANE SALVADOR CALLEGARIO 55,0      

173 ELSANIA PEREIRA CORREIA 55,0      

174 ANTÔNIA DE SOUZA SANTOS 55,0      

175 CRISTIANA SALES ORLANDI 54,5      

176 DILCEIA MARTINS AMORIM GUARNIER 54,5      

177 EDINÉA FERNANDES 54,0      

178 CRISTIANE CAMARGO CAMPANHA TOZZI 54,0      

179 ROZANGELA DIAS TORRENTE 53,5      

180 MONIQUE TEIXEIRA DE CAMPOS RODRIGUES 53,5      

181 ANA PAULA MARTINS ONOFRE 53,5      

182 ROSANGELA MINTO SIMÕES 53,0      

183 MARLÚCIA ALVES DA SILVA DA CRUZ 53,0      

184 CIBELE CORRÊA MANSO RIGONINI 53,0      

185 ANGELA CLÁUDIA DA COSTA 52,5      

186 DAILCE VIGANÔR FIORINI 52,5      

187 JOSIANE NASCIMENTO ALVES 52,5      

188 VANESSA FERREIRA SEABRA MATAVELLI 52,5      

189 MARCIA DAVEL FIORESE 52,5      

190 CYNTHIA ASSIS RAMOS AGNHESI 52,0      

191 ROSA MARIA MATIELLO BELISARIO 52,0      

192 MARLENE SEBASTIANA MAZOCO 52,0      

193 DINICARLA SECCHIN SOUZA 52,0      

194 REGIVANA ALVES DA SILVA CALIMAN 52,0      

195 EDILAINE COLODETE 51,5      

196 JOSILAINE DOS SANTOS FERREIRA DESTEFANI 51,5      

197 LUZICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA 51,5      

198 LUMA DOS ANJOS CÔGO 51,0      

199 MARIA GORETH DE ALMEIDA ANDRADE 50,5      

200 JOSIANE MARETO 50,5      

201 PRISCILA DA SILVA NUNES 50,5      

202 MARIA DO CARMO MIAO BEZERRA 50,5      

203 TAMARA DE ARAUJO OLIVEIRA 50,0      
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204 ELAINE PIN FIGUEIRA 49,5      

205 FRANCILENE LOPES DOS SANTOS ZANELATO 49,0      

206 ELAINE CRISTINA DA COSTA FREITAS 49,0      

207 MARLI FAVORETTO PIOVEZAN SALVADOR 49,0      

208 ANNY LIBARDI VENTURIM 49,0      

209 IVONETE DOS SANTOS FINOITE 48,5      

210 MARIA DA PENHA GARCIA POPE 48,5      

211 SYLVIA MACHADO PASSAMANI ALTOÉ 48,5      

212 MARIA DO CARMO VOLPONI SPILARI 48,0      

213 ARLETE APARECIDA CALEGARI TOZI 48,0      

214 SILVIA MAGDA BELISARIO PAIER 48,0      

215 CÁTIA JENAINA BELISARI MATIELO ALTOÉ 48,0      

216 CARINA AVELAR BRAVIM 48,0      

217 CLENILZA MASSAFRA PEREIRA 47,5      

218 MICHELE BARBOSA MANHONI 47,0      

219 GRACIANA SILVA DE OLIVEIRA 46,5      

220 EMILIANA DA SILVA PIANISSOLA 46,5      

221 LEILIANE FERRARE RAMOS 46,5      

222 NILZA MARIA NICOLI FACINI 46,0      

223 MARILZA BASSINI 46,0      

224 ANA LÚCIA RODRIGUES 46,0      

225 CLAUDIA FURTADO DE MELO MARINATO 46,0      

226 ANA MARIA SANTANA DE OLIVEIRA FABRI 45,5      

227 DIOZE BRUNIS PEIZINO 45,5      

228 GILCE HELENA PIANISSOLA ROSSI 45,5      

229 ANDRESSA SELVA 45,5      

230 MARIA DE LOURDES CARRILHO 45,0      

231 KAROLINA DALVI SASSO 45,0      

232 MARIA ILDA DO AMARAL 45,0      

233 MARALISSA VENTORIM 45,0      

234 VIVIANI ONOFRE 44,5      

235 KELLY SANTOS SILVA MINTO 44,5      

236 KÁTIA HELENA BURGUEZ DE SOUZA 44,5      

237 ELCIMAR  COSTA DA SILVA CURTY 44,5      

238 ALINE PADOVANI COLODETTI ZARDO 44,0      

239 LEONE MOURA DE SOUZA 44,0      

240 CRISTIANE ALACRINO TURINI 44,0      

241 ROSIMERE ONOFRE CASAGRANDE 44,0      

242 MARIA APARECIDA PEREIRA DEOLINDO 44,0      

243 CÁSSIA CAMPANHA GUIZARDI 43,5      

244 ALINE FILIPUTTE SANSON 43,0      

245 MARILENE DA SILVA LEITE 43,0      

246 VIVIANE CRISTINA DE ASSIS VALÉO 43,0      

247 KETHREN RAMOS DE AGUIAR LIMA LOBATO 42,5      

248 ADALGISA BUENO ELLER LUZÓRIO 42,0      

249 ALESSANDRA CÔCO MARINATO 42,0      

250 GISELLE MOFATI DA ROCHA 41,5      

251 JACQUELINE ONOFRE CLIPES 41,5      

252 TATIANA GOMES DE OLIVEIRA 41,0      

253 LETÍCIA DA SILVA RAIMUNDO 41,0      

254 ENZA FIORINI ZUIM 41,0      

255 LEONARDO ROCHA DE MORAES 40,5      

256 JUSSARA FIORIO CARETA BELISARIO 40,5      

257 VALÉRIA CARDOZO 40,0      

258 SILVANA CARETTA MAIA 39,5      
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259 CLÁUDIA ENI CÔGO 39,5      

260 GEANINE LORENÇONI FACINI 39,5      

261 AGOSTINHO ZANÚNCIO 39,5      

262 MARCILÉA ZANELATO GALVANI 39,5      

263 LORENA GUIMARAES STAFANATO 39,5      

264 VANESSA BRIOLI DIIRR 39,0      

265 LIÂNGELA GOMES DA SILVA 38,5      

266 SANDRA CORTEZINI CARREIRO BELISARI 38,5      

267 POLIANA PERES DUARTE 38,5      

268 IVONE FREITAS DA SILVA 38,0      

269 LUCIENE DA COSTA 38,0      

270 DEBORA ZARDO MARQUES SASSO 37,5      

271 ROBERTA APARECIDA SILVA 37,5      

272 DAGMARA BERNABÉ SCUSATO 37,5      

273 RAFAELA FERREIRA RANGEL 37,5      

274 MARIA DA PENHA SANTOS MOTA 37,5      

275 LUCIENE MARIA CREVELARI PONCIO 37,5      

276 NILCEA MUNIZ 37,5      

277 DIANA FRANCISCO ROBERTO 37,5      

278 LUZIA BÁRBARA SOPELETTO 37,0      

279 MARIA ESTELA VITORAZZI NUNES 37,0      

280 TANIA MARIA CASSILHA FIORINI 37,0      

281 ELISABETE MARTINS BARBOSA MARQUES 36,5      

282 WEVELY GUSSAO CASTELLAN 36,5      

283 ADRIANA SCHETTINO FONTAN STOFELES 36,0      

284 LÚCIA HELENA CARARI ZANETTI 36,0      

285 CRISTIANE MATTOS BARROSO 36,0      

286 ODINÉIA CASSANGI VIANA 35,5      

287 DHAIANE ZANOLLI FALQUETO 35,5      

288 CRISTIANA FROSSARD BUENO 35,5      

289 RENATA BUENO ENTRINGER FACCIN 35,5      

290 DANIELE HENRIQUE PEIXOTO 35,5      

291 GEVANESSA CORA 35,5      

292 RITA DE CÁSSIA MELLO PRAVATO 35,5      

293 ELISÂNGELA MARIA CORADINI COLODETI 35,0      

294 JOELMA GONÇAVES LOUZADA ABÍLIO 35,0      

295 RUTH DE MORAES 35,0      

296 VALÉRIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 35,0      

297 MARIANA MARTINS VIANA 35,0      

298 VALQUÍRIA BONICENHA DESTEFANI 35,0      

299 DORAÍNES PINÃO FEJOLI 35,0      

300 FERNANDA CHRISTO 35,0      

301 ELAINE NALESSO PEDERZINI 34,5      

302 CAMILA MELLO LAMBRANHO 34,5      

303 LISINETE MACHADO SARTORI 34,5      

304 ADRIANA CAMPANHARO PASSAMANI DOS SANTOS 34,5      

305 ROSANGELA BATISTA 34,5      

306 PRISCILLA CALLEGÁRIO ZACCHI 34,5      

307 PRICILA TONETO CATTABRIGA 34,5      

308 MARIA AUXILIADORA DA SILVA ZANARDO 34,5      

309 DENISE VARGAS AZEVEDO ESTOFELES 34,5      

310 MÁRCIA ELENA GUARNIER VAGAS 34,5      

311 CANDIDA CASAGRANDE MARCOLAN LIMA 34,5      

312 ALIZ CARETTA SALVADOR CELLIN 34,5      

313 DENISE LOUZADA E SILVA 34,5      
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314 LUCIANE DE OLIVEIRA SILVA 34,0      

315 LUCIANA CAVALINI RIBEIRO DE ASSIS 34,0      

316 NÚBIA COSTA CARVALHO 34,0      

317 BRUNA LEMOS DA SILVA VIANA 34,0      

318 FERNANDA RAMOS SEQUIM BOEQUE 34,0      

319 LUCIANA FELIPE FRAGOSO 34,0      

320 ANDRESSA VICENTINI 34,0      

321 SANDRA VIANNA COCO 34,0      

322 LÍVIA ZACCHI ZARDO 33,5      

323 VANDERLÉIA DE OLIVEIRA GONÇALVES SANTOS 33,0      

324 MARILIA DAS DORES GAVA MARINATO 33,0      

325 LUANA DESTEFANI FIM ZANON 33,0      

326 POLIANA CORREA SILVA 32,5      

327 ELAINE MARIA LIBARDI VENTURIM 32,5      

328 RAQUEL GRANCER STEIN 32,5      

329 JÉSSICA GARDIOLI OLIVEIRA SCANTAMBURLO 32,5      

330 JOICE DE OLIVEIRA DONNA 32,0      

331 DANIELA COLODETTE BARBOSA 32,0      

332 RUTH DE OLIVEIRA 32,0      

333 ERICA FERREIRA CASTRO NARDUCCI 32,0      

334 ELIANE VIEIRA FRAGOSO DA SILVA 32,0      

335 MARIA DA PENHA GUILHERME 32,0      

336 MÁRCIA VALÉRIA LOUZADA PEIXOTO 32,0      

337 LUCIENE SANTOS OLIVEIRA PIGATTI 32,0      

338 VERA LÚCIA FAZOLO CALIMAN VARGAS 32,0      

339 ALINE FOSSI RODRIGUES 32,0      

340 ROSIMERI CARARO 32,0      

341 ISAC PIOVEZAN CARETA 32,0      

342 FABIANA BUENO 32,0      

343 CAMILA GAVA MARTINS 32,0      

344 ANA PAULA EBANI MONTEIRO 32,0      

345 TAYLA PÍCOLI SIMONATO 32,0      

346 BRUNA MAURO SANSON ZÓBOLI 32,0      

347 MIRELLE GONÇALVES PEREIRA 32,0      

348 DANIELLA DE CASTRO RODRIGUES 32,0      

349 JULIETE RISSI 32,0      

350 CINTIA ROBERTA DA CUNHA 31,5      

351 ROSANE RIBEIRO DE SOUZA 31,5      

352 LUCIMAR GONÇALVES 31,5      

353 SONIA MARIA SILVA DOS SANTOS 31,5      

354 ELIANA DE SOUZA 31,5      

355 ANA PAULA COSTALONGA SILVEIRA 31,5      

356 IZABELI DE NADAI FABRES PIN 31,5      

357 CINTHYA GAVA BORGES 31,5      

358 FLAVIANA GUIMARÃES CARDOSO DA ROCHA 31,5      

359 RAQUEL DALVI BORGES MARTINS 31,5      

360 PATRÍCIA DA SILVA NALI 31,5      

361 MARIA IRIS AUGUSTO 31,5      

362 ADRIANA DE SOUZA ALVES 31,5      

363 JACIMARA SANDRE LOPES 31,5      

364 LIDIELE RAMOS MEROTO 31,5      

365 MARCELLE FARDIM ANDREON 31,5      

366 CAROLINA APARECIDA LEONARDELI 31,5      

367 JULIANA MARTINS VIANA 31,5      

368 MATEUS EDUARDO CARNEIRO ALVES 31,5      
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369 ADRIANA MARIA FRAGA LEITE DIAS 31,0      

370 JULIETE MAURA PAGIO 31,0      

371 BRUNA ALTOÉ DA SELVA 31,0      

372 ELIANE BATISTA DA SILVA LOPES 31,0      

373 KELLER SALVADOR VIGANOR 31,0      

374 JACQUELINE CORDEIRO COSTA 31,0      

375 LINDA LIZ DO NASCIMENTO LECONDE 31,0      

376 ROSIANE APARECIDA MARIANI BRAVIM 31,0      

377 TATIANA MOSCHINI FAÉ 31,0      

378 MARIA SUELEN TEIXEIRA DA SILVA COSTA 31,0      

379 LETÍCIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAES 31,0      

380 GRAZIELE FERREIRA GIMENES 31,0      

381 ROMILDA ALVES RODRIGUES DIAS 30,5      

382 VANUSA ROSA FALQUETO FRACAROLE 30,5      

383 ANDRÉIA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO 30,5      

384 INGRID GOMES BORGES PLASTER 30,5      

385 ELIANE FIM SPAVIER 30,5      

386 SABRINA TIAGO SABINO 30,5      

387 FABIANA LIMA FRANCO VICENTINI 30,0      

388 ADRIANA CAVERZAN  ZANETTI 30,0      

389 MARISANGELA SUELER BUENO 30,0      

390 VANESSA DELESPOSTE NICOLI 30,0      

391 MALU SAYDEM QUIROZ TAVARES DA SILVA 30,0      

392 GISELE LOPES SPAVIER DE OLIVEIRA 30,0      

393 MARIA DA PENHA RAMIRO VITTORAZZI 28,0      

394 GAÍSA THOBIAS MACHADO BRUNI 27,0      

395 GISELLY DA SILVA SANTOS 25,5      

396 SCHARLETTI DE ALMEIDA PASTE 24,5      

397 RAIANE AMORIM MENINE DONA 24,5      

398 CAROLINE RODRIGUES MESQUITA 23,0      

399 MARIA ANTONIETA ONOFRE MAGESKI 22,5      

400 LUCIMAR NUNES ANDREON 21,5      

401 JUCIMARA DO CARMO GAZONI LOUZADA 21,5      

402 LUCINEA ATHAYDE NEVES MENDONÇA 21,5      

403 KARLA FERREIRA DE PINHO CHAVES 21,5      

404 LEDIANE APARECIDA PEREIRA MARTINS 21,5      

405 JULIA GRACIELA ZUCOLOTO NICOLLI 21,5      

406 ELINAURA DA SILVA FARIA 21,5      

407 PAULA SILVA DE OLIVEIRA MOTA 21,5      

408 CARINA DESTEFANI PAQUINI LIMA 21,5      

409 ROSILÉIA CÂNDIDO DE OLIVEIRA ZUMERLE 21,5      

410 AUDAIR JUNIO MANHONI 21,5      

411 ELVIS CERQUEIRA DE OLIVEIRA 21,5      

412 SUYANARA PANETTO SILVA 21,5      

413 LUANA CARREIRO PIASSI 21,5      

414 PAMELA MARTINS DOS SANTOS 21,5      

415 ANDRIELE DALVI MOREIRA 21,5      

416 SOLIMAR STUH 21,5      

417 LEIDE DAIANA SANTIAGO DE SOUZA 21,0      

418 FLORINDA MOROZINI MACHADO 21,0      

419 ANGELA DA SILVA FIRMO 21,0      

420 DENISE MAGALHÃES DE LIMA RAMOS 20,5      

421 GILMAR VIRGINIO 20,5      

422 FABÍOLA PINHO PACHECO 20,5      

423 KARLA BURGUEZ BARCELO 20,5      
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424 VANDERLÉIA PEREIRA DE SOUZA 20,5      

425 ROZILÉIA DIAS TORRENTE DA SILVA 20,5      

426 CIRLENE DOS SANTOS BRUNELI 20,0      

427 MARIA CECÍLIA ALVES 20,0      

428 MARIA CECÍLIA PEREIRA PENA 20,0      

429 ALCIONE SUPELETTO VICENTINI 20,0      

430 LUIZ FELIPE PAIVA NERY 20,0      

431 MARA APARECIDA DO COUTO COSTA 20,0      

432 ALINE NOGUEIRA DA SILVA JACONE 20,0      

433 RUTH DESTEFANI 20,0      
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Nº Professor Total de
Pontos

1 FABIANA COELHO TEISTA ALVES VIII 17,5      

2 BRUNA CAMPANHA DE ARAUJO VI 19,0      

3 ADA MARTINS VI 16,0      

4 STÉFANIE GUIDINELLE BARBOSA VI 14,0      

5 SINTIA DE AZEVEDO LIMA VI 13,5      

6 RENATA PONCIO GUIZARDI VI 13,0      

7 SUELEN SILVA PINHEIRO VI 13,0      

8 ALINY PANCOTTO FREITAS VI 12,5      

9 MARILZA DA CONCEIÇÃO VI 12,0      

10 LEANDRA OLIVEIRA DA SILVA VI 12,0      

11 ALINE DA SILVA DIAS VI 12,0      

12 GISELE PEREIRA SERAPHIM VI 12,0      

13 YASMIN DE VARGAS FIORINI VI 12,0      

14 LUCIANE LEMOS SCOLFORO V 24,5      

15 ERIKA DANIEL RANGEL V 14,5      

16 CLAUDINÉIA LIMA DE OLIVEIRA CECOTTI V 13,0      

17 ANA PAULA AMBROSIM LIMA V 12,5      

18 MARIA LUIZA SEMONI V 12,0      

19 ALESSANDRA CONSTANTINO DOS SANTOS V 12,0      

20 DENISE CORRÊA DE ALMEIDA PERES V 11,0      

21 VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO COSTA V 11,0      

22 CYBELI BARBOSA GALVÃO V 10,0      

23 TAMIRES SANTIAGO V 10,0      

24 KARINA GOMES DE SOUZA V 10,0      

25 BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA V 10,0      

26 FABRÍCIA PEREIRA DE SOUZA V 10,0      

27 IVONE FERREIRA GOMES IV 9,5        

28 MICHELE PEREIRA SOUTO IV 9,0        

29 CLEUDENICE ALVES MARTINS IV 8,0        

30 SILVANE DOS SANTOS ELEOTÉIO IV 8,0        

31 ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA CAMPOS IV 8,0        

32 RAFAELA DE OLIVEIRA MOREIRA IV 8,0        

Cadastro Reserva - Cursando

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região I
Professor M

Pe
río

do
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Nº Professor Total de
Pontos

1 ANGELA VALERIA ZAMBOM MORAIS 58,5      

2 GEANE APARECIDA FIGUEIREDO KUSTER 58,5      

3 GESSYANE AMORIM AMARAL 58,5      

4 FLAVIANE TOSTA DE ALMENIDA PETTER 58,5      

5 TACIANA BRAMBILA BERNABÉ 58,5      

6 ALINE FARIAS SPADETO 58,5      

7 MAKELLY EDUARDA ZAMBOM EBANI 58,5      

8 MARIA JOSÉ MACHADO 58,0      

9 SANDRA SPADETO TRABACH 58,0      

10 ELISANDRA LUZIA PREMOLI ALVES 56,0      

11 VALDIRENE BARBOSA DE ASSIS 56,0      

12 NEIDILAURA FABRE DE MELO SPADETO 56,0      

13 ANDRÉIA CONSTANTINO CUSTÓDIO 56,0      

14 GRAZIANE APARECIDA TIENGO 56,0      

15 CLÉBIA DE SOUZA CARVALHO 56,0      

16 ROSANE APARECIDA DA SILVA DADALTO 56,0      

17 FRANCIELI DA PENHA BELLON BERLEZE DUTRA 56,0      

18 KELLY SOUZA KAIKE 56,0      

19 ANAILDA PARTELLI 56,0      

20 REGINA CÉLIA BALARDINO PASTE 55,5      

21 LISDETE PEREIRA DE AGUIAR 55,5      

22 ALCIONE DE FÁTIMA SANTOS 55,5      

23 GENAINA COELHO DA SILVA 55,5      

24 SANDRA RIBEIRO BADARÓ 55,5      

25 PATRÍCIA FERREIRA 55,0      

26 JOELMA FÁTIMA FIGUEIREDO BRAMBILA 54,5      

27 CRISLAYNE TRISTÃO DE SOUSA 53,0      

28 CLEIDIANE FERREIRA TIENGO 50,0      

29 FRANCIANE APARECIDA DUARTE MARTINS 49,0      

30 FLÁVIA DE FÁTIMA BELLON BERLEZE 46,5      

31 ANA ELENA DE SOUZA 43,0      

32 CELIANE TAINÁ BELON 42,0      

33 EUNICE RUBERT DE SOUZA 38,5      

34 MARCIA CEZATI PINTO 38,0      

35 PATRÍCIA CUSTÓDIO FURLAN PIN 38,0      

36 MARIA DA PENHA SOARES FERREIRA 36,0      

37 CLAUDIANA RAMOS TEIXEIRA KUSTER 35,5      

38 PRISCILA MAPELI ANDREÃO 35,0      

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região II
Professor M
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39 SELMA DE CÁSSIA BELON JUBINI 34,5      

40 DIANE FAVERO SANTOS 34,5      

41 LUCÉLIA DAS DORES MARQUES 33,0      

42 ELIANA VIANNA 32,0      

43 FERNANDA APARECIDA B. BERLEZE KUSTRER 31,5      

44 GLEICI FERREIRA TIENGO DADALTO 31,5      

45 DÉBORA DOS SANTOS OLIVEIRA KUSTER 31,5      

46 DANIELE ZUCOLOTO ULIANA 31,5      

47 MARIA VIEIRA BRITO 31,0      

48 SILVIA FERREIRA DIAS 31,0      

49 JÚLIA DUARTE MARTINS 30,0      
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CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA PROFESSOR 
Publicação Nº 69536

 

Nº Professor Total de
Pontos

1 EBER CAMARGO CAMPANHA 58,5      

2 SILVANA SECCHIN ZUIM 58,5      

3 CLEIDE BISPO OLIVEIRA NICOLINI 58,5      

4 JOANA D’ARC FERNANDES FERREIRA DALBEM 58,5      

5 CELSO ROGÉRIO BENINCÁ NALI 58,5      

6 CRISTIANE CAMARGO CAMPANHA TOZZI 58,5      

7 MARAISA DE CÁSSIA DA COSTA 58,5      

8 ALESSANDRA SELVA SANTOS 58,5      

9 INGRID DE SOUZA BENTO DE OLIVEIRA 58,5      

10 REGINALDO MARIANO 58,0      

11 KARLA ZUMERLE MASIOLI 58,0      

12 MARIA CRISTINA SOARES DA COSTA 56,0      

13 EVÂNGELA CRISTINA DA COSTA SOUZA 56,0      

14 MARIA CÉLIA ZACCHI SCOLFORO 56,0      

15 MARLÚCIA SCHIAVO 56,0      

16 LUZICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA 56,0      

17 DINICARLA SECCHIN SOUZA 56,0      

18 CELI DA COSTA GONÇALVES 56,0      

19 GEORGIA CAMPANHARO 55,5      

20 MARIA DAS GRAÇAS CALIMAN BATALHA 55,5      

21 JACQUELINE OSÓRIO MOTA DO PRADO 55,0      

22 MARIANA DE GOUVÊA HUWER 55,0      

23 LILIANE ROSA NOGUEIRA 54,0      

24 TANIA MARIA DA SILVA 52,5      

25 EDER SOUZA VALENTIM 51,5      

26 RENATA BUENO ENTRINGER FACCIN 50,5      

27 CAMILA DOMINGOS DOS ANJOS 50,0      

28 MARTA DE OLIVEIRA 49,0      

29 RUTENÉA BRAVIM GAVA 48,5      

30 JOEDSON GUIMARÃES DE SOUZA 46,5      

31 CRISTINA MÁRCIA BICALHO BELGE 45,0      

32 GLÁUCIA PASSABÃO 45,0      

33 VALÉRIA CARDOZO 42,0      

34 VIVIANE APARECIDA DE LACERDA MANGIFESTE 41,0      

35 RODRIGO DE BRUIM MATOS 37,0      

36 MÁRCIA VALÉRIA LOUZADA PEIXOTO 37,0      

37 SANDRA LÚCIA VIEIRA DE CARVALHO 36,5      

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região I
Professor E

Habilitado - História - Plena



29/12/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 667

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 123

38 LUCINÉIA MARIA DA SILVA 36,0      

39 ANA PAULA EBANI MONTEIRO 35,5      

40 SYLVIA MACHADO PASSAMANI ALTOÉ 34,5      

41 LUCILEIDE BONICENHA DAVEL MARIANI 34,5      

42 YMARA ASSINI MENDES 34,5      

43 ROSIMERI CARARO 32,0      

44 MARCOS DA SILVA AZEVEDO 32,0      

45 FLÁVIO MEIRA FACO 31,0      

46 ANA PAULA DE SOUZA 21,5      

47 DIEGO MARIANI ROMANEL 21,0      

48 RAYANE MARA CASSARO DE CARVALHO 21,0      

49 THALES BREMENKAMP SOUZA 20,0      

Nº Professor Total de
Pontos

1 MARILIA DAS DORES GAVA MARINATO 29,5      

Habilitado - História - Curta

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região II
Professor E
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Nº Professor Total de
Pontos

1 THIAGO CEVOLANE V 11,5      

2 GRAZIELE FERREIRA GIMENES IV 20,0      

3 NÍCOLAS CALIMAN DE OLIVEIRA IV 8,0        

Pe
río

d
o

Cadastro Reserva Cursando

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região I
Professor E

Habilitado - História

Nº Professor Total de
Pontos

1 FRANCIANE APARECIDA DUARTE MARTINS 52,5      

2 ELIANA VIANNA 32,0      

3 DILSON LOPES DA SILVA FILHO 31,0      

Habilitado - História - Plena

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região II
Professor E
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CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA PROFESSOR 
Publicação Nº 69538

 

Nº Professor Total de
Pontos

1 ELIZABETE AUGUSTO PINTO 58,5      

2 MARIA DO CARMO MIAO BEZERRA 58,5      

3 MARIA APARECIDA AZEVEDO CAMPANIN 58,5      

4 LUCIANA CARVALHO DOS REIS 58,5      

5 ANA PAULA MARTINS ONOFRE 58,5      

6 CYNTHIA PRAVATO DRIUSSO MARQUES 58,5      

7 VANESSA DE LACERDA MANGIFESTE 58,5      

8 NATÁLIA QUERES BARBOSA BORGES 56,5      

9 MARIA DO CARMO VOLPONI SPILARI 56,0      

10 ELZA LAZARO DE AMARAL 56,0      

11 CLAUDIA FURTADO DE MELO MARINATO 56,0      

12 FERNANDA RAMOS SEQUIM BOEQUE 56,0      

13 VERA LÚCIA FAZOLO CALIMAN VARGAS 56,0      

14 TAMARA BRASOLINO GARCIA 56,0      

15 LAUDIANE PIN FIGUEIRA 56,0      

16 ISAC PIOVEZAN CARETA 56,0      

17 REGIVANA ALVES DA SILVA CALIMAN 56,0      

18 JULIANA ROSA ONOFRE 56,0      

19 JACQUELINE ONOFRE CLIPES 56,0      

20 CLAUDINÉSIA DE AZEVEDO BARBOSA 56,0      

21 TATIANE ADAMI SILVA MARINATO 55,5      

22 BÁRBARA DA SILVA BARBOSA COLETA 55,5      

23 MARIA LÚCIA MOREIRA CARLETE 55,0      

24 ANA PAULA GOMES NEGRI 54,0      

25 MÔNICA VALÉRIA DA SILVA PADOVANI 54,0      

26 KARINA BATISTA DÁRIO DA ROCHA 51,5      

27 LIGIANE APARECIDA MANÇO COGO 51,0      

28 ALINE FOSSI RODRIGUES 50,5      

29 LUCIENE SANTOS OLIVEIRA PIGATTI 50,0      

30 MARLENE SEBASTIANA MAZOCO 50,0      

31 ENZA FIORINI ZUIM 49,0      

32 MARA RÚBIA GUSSON VITTORAZZI 49,0      

33 ÉVERTON ABREU NEVES 48,5      

34 LUANA DESTEFANI FIM ZANON 48,5      

35 LETÍCIA DA SILVA LEMOS 47,5      

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região I
Professor E

Habilitado - Língua Portuguesa
Plena
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36 MARCOS ANTÔNIO BENTO DA SILVA 46,0      

37 GEÓRGINA JESUS BELO TEIXEIRA 44,0      

38 ARLÂNIA BISSOLI LIMA 43,5      

39 LEONE MOURA DE SOUZA 41,5      

40 ANGÉLICA CAETANO ROSA 41,5      

41 NATÁLIA ABALADA TRAVÁGLIA RODRIGUES 41,0      

42 SUYANA AMBROSIM TESSINARO 41,0      

43 EMÍLIA MARIA JOSÉ DE MELLO MAGNAGO 39,0      

44 PRISCILA DA SILVA NUNES 37,0      

45 MARIA LUCIA VINCO 36,5      

46 DAILCE VIGANÔR FIORINI 36,0      

47 MARILUSE ALLEDI DE SOUZA 35,5      

48 SAMYRA LEAL PEREIRA MENDONÇA SARDEMBERRG 34,5      

49 REGINALDA CÔGO 34,5      

50 GLÁUCIA APARECIDA DORIGO 34,5      

51 ALESSANDRA CÔCO MARINATO 34,5      

52 MARCIANA DE MORAES RAIMUNDO DE ANGELO 34,5      

53 SAMANTHA RODRIGUES DA SILVA FALCHETTO 33,5      

54 LETÍCIA CASSARO BONICENHA 33,5      

55 ALINE PADOVANI COLODETTI ZARDO 33,0      

56 RONALD ONHAS GROLLA 33,0      

57 ANA PAULA DESTEFANI VIGANOR 32,5      

58 NATHÁLIA DIAS MACIEL CAMPOS 32,0      

59 MARIA DA PENHA GUILHERME 32,0      

60 SOLANGE COELHO CAMPANHA 32,0      

61 ROSELI DA SILVA RIBEIRO 32,0      

62 CRISTIANE ALACRINO TURINI 32,0      

63 MÁRCIA CONSTANTINO GONÇALVES 32,0      

64 LETÍCIA AVANCI BRUNELLI COLODETTI 32,0      

65 KAROLINA DALVI SASSO 32,0      

66 OLIVIA DUCA MENDES 32,0      

67 JONES PEREIRA DE OLIVEIRA 31,5      

68 NATÁLIA VENTURIN BRAVIN 31,5      

69 HOSANA ABREU LOUZADA 27,5      

70 RONIELY COUSAQUIVITI 23,5      

71 MARIA FERNANDA DALVI MAGNAGO 21,0      

72 DANIELLE GONÇALVES PEREIRA 21,0      

73 AILSON CÉSAR LOVATO 20,5      

74 ILAINE VIEIRA FINOITE 20,0      
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Nº Professor Total de
Pontos

1 WEVELY GUSSAO CASTELLAN VI 26,5      

2 ADRIANA CARDOSO VI 13,0      

3 APOLIANA SANT’ANNA JERÔNIMO VI 13,0      

4 JOSÉ DEUZENIR DOS REIS V 10,0      

5 THALIA RODRIGUES BRAGA IV 8,0        

Cadastro Reserva - Cursando

Pe
río

do

Habilitado - Língua Portuguesa

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região I
Professor E

Nº Professor Total de
Pontos

1 MARIANA ALVES DE OLIVEIRA 20,0      

Não Habilitado - Fora da Área
Língua Portuguesa

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região I
Professor E
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Nº Professor Total de
Pontos

1 TACIANA BRAMBILA BERNABÉ 55,0      

2 MARCIA CEZATI PINTO 46,5      

3 SELMA DE CÁSSIA BELON JUBINI 34,5      

4 EUNICE RUBERT DE SOUZA 34,5      

5 DIANE FAVERO SANTOS 34,5      

6 FERNANDA APARECIDA FRANDOLOSO GOMES 32,0      

Plena
Habilitado - Língua Portuguesa

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região II
Professor E
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CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA PROFESSOR 
Publicação Nº 69531

 

Nº Professor Total de
Pontos

1 FERNANDA VENTORIM PACHECO 101,0    

2 NEUMA DE OLIVEIRA PAGOTTO 88,5      

3 MARIA ILDA DO AMARAL 58,5      

4 AGOSTINHO ZANÚNCIO 58,5      

5 MARCILÉA ZANELATO GALVANI 58,5      

6 MÔNICA PAGIO DE ANGELO 58,5      

7 ALIZ CARETTA SALVADOR CELLIN 58,5      

8 VIVIANE CAMPOREZ VIGANOR 58,5      

9 DENISE SCUSATO AMBROSIM 58,5      

10 GRACIANA CASAGRANDE 58,5      

11 CAMILA PESSIN CAVERZAN 58,5      

12 VICTOR DE ANGELO 58,0      

13 SORAYA AMARAL BORGES 56,0      

14 ANDRÉA PAULA PASSAMANI 56,0      

15 MAURIENE SCHIAVO 56,0      

16 GISELLE MOFATI DA ROCHA 56,0      

17 RENATA DE ALMEIDA OLIVEIRA 56,0      

18 MICHELE CARVALHO GOBBI 56,0      

19 ELAINE PIN FIGUEIRA 56,0      

20 EMILIANA PANCOTO 55,5      

21 DENIZE GOMES DUARTE 55,0      

22 ADELBERTO ANDREÃO COAIOTO 53,5      

23 ADALGISA BUENO ELLER LUZÓRIO 53,0      

24 JAQUELINE APARECIDA FERRARI NICOLI 52,5      

25 ANA PAULA GOMES NEGRI 51,5      

26 FRANCIELLE DE SOUZA GUIMARÃES 51,0      

27 OJANA TITO BRAVIN 50,0      

28 ARIANA VALADARES COSTA 49,5      

29 JACSON CARLOS FIORINI 49,0      

30 MAURÍCIO PASSABÃO 46,5      

31 SHIRLEY VIANNA COSTA 43,0      

32 JHULLE DELA COSTA GUARNIER 43,0      

33 VANESSA CASSA CABANEZ SOARES 42,0      

34 ANTÔNIO MARCOS MOREIRA 42,0      

35 DANILO VÍTOR FRINHANI SOARES 42,0      

36 CLAYTON VICTORINO DOS SANTOS 40,5      

37 FERNANDA CHRISTO 39,0      

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região I
Professor E

Habilitado - Ciências - Plena
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38 ANDERSON VILASTICO FERREIRA 38,5      

39 HELOÍSA OLIVEIRA VALDINO ROSA 33,5      

40 LÍCIA MARETO VARGAS 32,0      

41 LEILIANE FERRARE RAMOS 32,0      

42 DANIELLE STEIN CANCIAN 32,0      

43 LÍLIAN CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS SILVA 32,0      

44 JULIANA PIZZOL 32,0      

45 BRUNA REIS BONADIMAN 31,5      

46 CLÁUDIA RAMOS SEQUIM ZANUNCIO 30,0      

47 JUCIMARA DO CARMO GAZONI LOUZADA 21,5      

48 SÍLVIA STAHORZKY PACHECO 20,5      

49 ANA PAULA ALVES 20,5      

50 DAIANE BARBOSA CESCONETTO 20,5      

51 LARISSA GARCIA QUEIROZ 20,0      

52 WALDEIR DOS SANTOS ELEOTÉRIO 20,0      

53 CAMILA DE SOUSA RIVIERI 20,0      

54 JÉSSICA DELESPOSTE DESTEFANI 20,0      

55 INGRED FILETE FACCINNI 20,0      

Nº Professor Total de
Pontos

1 LUCINÉIA AMBROSIM 29,5      

Habilitado - Ciências - Curta

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região I
Professor E
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Nº Professor Total de
Pontos

1 VANUSA ROSA FALQUETO FRACAROLE VI 23,0      

2 TATYANNA PAIVA SCARDUA VI 13,5      

3 PATRÍCIA BRAGA LUIZ IV 9,0        

4 RAQUEL VALANI IV 8,0        

5 LEONARDO FERREIRA FIA IV 8,0        

Pe
río

do

Cadastro Reserva Cursando

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região I
Professor E

Habilitado - Ciências

Nº Professor Total de
Pontos

1 JONATHAN DE ARAUJO ZANELATO 56,0      

2 VITOR FIOROTI CABRAL 55,5      

3 PATRÍCIA CUSTÓDIO FURLAN PIN 50,5      

Habilitado - Ciências - Plena

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região II
Professor E
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Nº Professor Total de
Pontos

1 CELIANE TAINÁ BELON V 19,5      

Cadastro Reserva Cursando

Pe
río

do

Habilitado - Ciências

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região II
Professor E
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CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA PROFESSOR 
Publicação Nº 69539

 

Nº Professor Total de
Pontos

1 ROSÂNGELA FERNANDES FERREIRA 58,5      

2 EDINÉA FERNANDES 58,5      

3 FABIANA GIORI COSSETI FURLAN 58,5      

4 CÍNTIA COSTA SOAVE 58,5      

5 POLIANA PERES DUARTE 58,5      

6 DENISE LOUZADA E SILVA 58,5      

7 IRIS CONSOLI DE ARAUJO 58,0      

8 LUCIANE MAGNAGO 56,0      

9 DENISE LORENCETTI DA CUNHA OLIVEIRA 56,0      

10 ANTÔNIO MARCOS MOREIRA 56,0      

11 ROSIMERE OLIVEIRA NALLI CALIMAN 56,0      

12 CASSIANO RICARDO ZOPPÉ MARDEGAN 56,0      

13 ETELVINA FREITAS LOUZADA SUPELETTO 56,0      

14 CLÁUDIA ENI CÔGO 56,0      

15 ISAIAS FERREIRA DA COSTA 56,0      

16 ANA PAULA FARIAS DA SILVA 56,0      

17 PRISCILLA CALLEGÁRIO ZACCHI 56,0      

18 ANDRESSA COCO LOZÓRIO 56,0      

19 FABIANA BUENO 56,0      

20 TAYLA PÍCOLI SIMONATO 56,0      

21 BRUNA MAURO SANSON ZÓBOLI 56,0      

22 MARILACK AUGUSTA BASTOS 55,5      

23 ADRIANA MARIA FERREIRA 55,5      

24 TALITA MASSAD CARARI MALVESTIO 55,5      

25 MARIA CÂNDIDA SILVA DE AZEVEDO 55,5      

26 LUZIANI PEREIRA 55,0      

27 JAQUELINE SANAZARIO COLI 54,5      

28 PATRÍCIA MIÃO CASAGRANDE 53,5      

29 MARIA DA PENHA SANTOS MOTA 49,0      

30 IVONE MARIA DE S. DELESPOSTE DESTEFANI 47,5      

31 ALAN MARQUES FARIAS 44,5      

32 AGOSTINHO ZANÚNCIO 44,0      

33 DIEGO GOMES LOBATO 42,5      

34 DÉBORA VIANNA FERREIRA 42,0      

35 ELISANDRA MARQUES FERREIRA FRAUCHES 42,0      

36 DERLI MARY CHAVES NASCIMENTO 40,5      

37 MARISTELA BATISTA FACINI 40,0      

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região I
Professor E

Habilitado - Matemática - Plena



29/12/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 667

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 134

38 MÔNICA DE AZEVEDO LIMA MOREIRA 39,5      

39 WILMER PEREIRA ONOFRIO 39,0      

40 LÍVIA ZACCHI ZARDO 38,0      

41 CAMILA GAVA MARTINS 37,0      

42 MONIQUE DE MENEZES SILVA CONCEIÇÃO 35,0      

43 LUCINÉIA AMBROSIM 34,5      

44 VÂNIA GONÇALVES KHEDE DA SILVA 34,5      

45 MAYRENA SILVA FIORESE DE ALMEIDA 34,5      

46 DANIELLE STEIN CANCIAN 34,0      

47 MICHELE SOUZA CORTES LOVATO 33,5      

48 MICHELE BARBOSA MANHONI 32,0      

49 ANA KATIA BURGUEZ DE SOUZA 32,0      

50 JULIANO MINTO ANDRADE 31,0      

51 JONADALVA MARIA FERREIRA 30,5      

52 HÉLIO CARLOS COSTA 28,0      

53 RAPHAELA PALÁCIOS ELEUTÉRIO 24,0      

54 DANIELLE ABREU DE ASSIS 20,5      

55 TACIANA RAMOS DUARTE CATABRIGA 20,0      

56 LAÍS DE SOUZA MONTEIRO 20,0      

Nº Professor Total de
Pontos

1 ELIETE FIM AMBRÓSIO MACHADO 43,5      

2 ERIKA DANIEL RANGEL 24,0      

3 ALEXANDRE PIN ALVES 21,0      

4 GILVAN CAMPANHA RIBEIRO 20,0      

Não Habilitado - Matemática

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região I
Professor E
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Nº Professor Total de
Pontos

1 ALESSANDRO MARCOS LOPES DE SOUSA 58,0      

2 FLÁVIA DE FÁTIMA BELLON BERLEZE 34,5      

Habilitado - Matemática - Plena

PROCESSO SELETIVO - DT 2016/2017

Classificação - DEFINITIVA

Região II
Professor E

Colatina

Prefeitura

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO PP 095/2016
Publicação Nº 69623

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público o EXTRATO DO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº. 
95/2016, cujo objeto da presente licitação é contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços grá-
ficos. As empresas vencedoras da fase de Lances foram 
GRÁFICA CENTRAL LTDA no lote 1 no valor total de R$ 
2.950,00e GRÁFICA COMERCIAL LTDA no lote 2 no valor 
total de R$ 3.276,00.

Colatina-ES, 28 de Dezembro de 2016.

Thiago Valentim Stelzer

Secretário Municipal de Administração

AVISO DE DESERTO DA PUBLICAÇÃO DE EDITAL PP 
123-2016

Publicação Nº 69553

EXTRATO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 123/2016

O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público que restou DE-
SERTO o Pregão Presencial em epígrafe, cujo objeto é 
aquisição de insumos, ferramentas e materiais agrícolas 
e de construção.

Colatina, 28 de dezembro de 2016.

JOYCE BOLZANI RABELO

Pregoeira Municipal

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PP 129-2016
Publicação Nº 69554

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 129/2016

O Município de Colatina-ES torna público que às 09h30min 
do dia 11/01/2017, fará a abertura do Pregão Presencial 
nº 129/2016, cujo objeto é: formalização de Registro de 
Preços para a contratação de empresa especializada para 
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o fornecimento de materiais gráficos.

Edital pelo site:

“http://www.colatina.es.gov.br”.

JOYCE BOLZANI RABELO

Pregoeira Municipal

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PP 130-2016
Publicação Nº 69555

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 130/2016

O Município de Colatina-ES torna público que às 09h30min 
do dia 12/01/2017, fará a abertura do Pregão Presencial 
nº 130/2016, cujo objeto é: formalização de Registro de 
Preços para a contratação de empresa especializada para 
a confecção de impressos, panfletos, folders temáticos, 
crahas e afins.

Edital pelo site:

“http://www.colatina.es.gov.br”.

JOYCE BOLZANI RABELO

Pregoeira Municipal

DECRETO 19.414/2016
Publicação Nº 69658

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 19.414 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre concessão de afastamento remunera-
do para realização de curso de Mestrado, nos termos 
da Lei nº 6.355/2016 – Estatuto do Magistério Públi-
co do Município de Colatina:

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
disposto no artigo 27 da Lei nº 6.355, de 13 de setembro 
de 2016, e de acordo com o processo administrativo nº 
025063 de 25 de outubro de 2016, Decreta:

Artigo 1º – Fica concedido o afastamento remunerado 
para realização de curso de Mestrado para a servidora AR-
LEIDA LEMKE TESCH, matrícula 37.481, no período de 
06 de fevereiro de 2017 a 28 de fevereiro de 2018.

Parágrafo Único - A servidora deverá retornar as ativida-
des profissionais no prazo de até cinco dias após a data da 
defesa da dissertação, mesmo que conclua o curso antes 
do prazo previsto no caput deste artigo.

Artigo 2º - A servidora deverá comunicar formalmente a 
Secretaria Municipal de Educação, com antecedência míni-
ma de 30 (trinta) dias, a data da defesa da dissertação. E 
ao reassumir as suas funções deverá apresentar, no prazo 
de até 30 (trinta) dias, toda a documentação exigida no 
artigo 27 § 3º inciso II da Lei nº 6355/2016, podendo este 
prazo ser prorrogado em casos excepcionais, devidamente 
comprovados.

Artigo 3º – Fica vedada a concessão de exoneração a 
pedido ou de licença sem vencimento antes de decorrido o 
período igual mais metade do tempo que a servidora ficar 
licenciada, ressalvada a hipótese prevista no artigo 29 da 
Lei 6355/2016.

Artigo 4º - Este ato entra em vigor na presente data, fi-
cando revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 27 de de-
zembro de 2016.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina em 27 de dezembro de 2016.

Secretário Municipal de Gabinete

DECRETO 19.415/2016
Publicação Nº 69659

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 19.415 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre concessão de afastamento remunera-
do para realização de curso de Mestrado, nos termos 
da Lei nº 6.355/2016 – Estatuto do Magistério Públi-
co do Município de Colatina:

http://www.colatina.es.gov.br
http://www.colatina.es.gov.br
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O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
disposto no artigo 27 da Lei nº 6.355, de 13 de setembro 
de 2016, e de acordo com o processo administrativo nº 
022.202 de 22 de setembro de 2016, Decreta:

Artigo 1º – Fica concedido o afastamento remunerado 
para realização de curso de Mestrado para a servidora 
RUSLANE MARCELINO DE MELLO CAMPOS NOVAIS, 
matrícula 334715, no período de 06 de fevereiro de 
2017 a 31 de agosto de 2018.

Parágrafo Único - A servidora deverá retornar as ativida-
des profissionais no prazo de até cinco dias após a data da 
defesa da dissertação, mesmo que conclua o curso antes 
do prazo previsto no caput deste artigo.

Artigo 2º - A servidora deverá comunicar formalmente a 
Secretaria Municipal de Educação, com antecedência míni-
ma de 30 (trinta) dias, a data da defesa da dissertação. E 
ao reassumir as suas funções deverá apresentar, no prazo 
de até 30 (trinta) dias, toda a documentação exigida no 
artigo 27 § 3º inciso II da Lei nº 6355/2016, podendo este 
prazo ser prorrogado em casos excepcionais, devidamente 
comprovados.

Artigo 3º – Fica vedada a concessão de exoneração a 
pedido ou de licença sem vencimento antes de decorrido o 
período igual mais metade do tempo que a servidora ficar 
licenciada, ressalvada a hipótese prevista no artigo 29 da 
Lei 6355/2016.

Artigo 4º - Este ato entra em vigor na presente data, fi-
cando revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 27 de de-
zembro de 2016.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina em 27 de dezembro de 2016.

Secretário Municipal de Gabinete

DECRETO 19.416/2016
Publicação Nº 69660

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 19.416 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre concessão de afastamento remunera-
do para realização de curso de Mestrado, nos termos 
da Lei nº 6.355/2016 – Estatuto do Magistério Públi-
co do Município de Colatina :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
disposto no artigo 27 da Lei nº 6.355, de 13 de setembro 
de 2016, e de acordo com o processo administrativo nº 
023.090 de 04 de outubro de 2016, Decreta:

Artigo 1º – Fica concedido o afastamento remunerado 
para realização de curso de Mestrado para a servidora MI-
RELLY KATIENE E SILVA BOONE, somente na matrícula 
333824, no período de 06 de fevereiro de 2017 a 31 de 
agosto de 2017.

Parágrafo Único - A servidora deverá retornar as ativida-
des profissionais no prazo de até cinco dias após a data da 
defesa da dissertação, mesmo que conclua o curso antes 
do prazo previsto no caput deste artigo.

Artigo 2º - A servidora deverá comunicar formalmente a 
Secretaria Municipal de Educação, com antecedência míni-
ma de 30 (trinta) dias, a data da defesa da dissertação. E 
ao reassumir as suas funções deverá apresentar, no prazo 
de até 30 (trinta) dias, toda a documentação exigida no 
artigo 27 § 3º inciso II da Lei nº 6355/2016, podendo este 
prazo ser prorrogado em casos excepcionais, devidamente 
comprovados.

Artigo 3º – Fica vedada a concessão de exoneração a 
pedido ou de licença sem vencimento antes de decorrido o 
período igual mais metade do tempo que a servidora ficar 
licenciada, ressalvada a hipótese prevista no artigo 29 da 
Lei 6355/2016.

Artigo 4º - Este ato entra em vigor na presente data, fi-
cando revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 27 de de-
zembro de 2016.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina em 27 de dezembro de 2016.

Secretário Municipal de Gabinete
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DECRETO 19.417/2016
Publicação Nº 69777

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 19.417 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre concessão de afastamento remunera-
do para realização de curso Doutorado, nos termos 
da Lei nº 6.355/2016 – Estatuto do Magistério Públi-
co do Município de Colatina:

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
disposto no artigo 27 da Lei nº 6.355, de 13 de setembro 
de 2016, e de acordo com o processo administrativo nº 
023.148 de 04 de outubro de 2016, Decreta:

Artigo 1º – Fica concedido o afastamento remunerado 
para realização de curso Doutorado para a servidora CIN-
THIA MARA CECATO DA SILVA, matrícula 53.767, no 
período de 06 de fevereiro de 2017 a 31 de outubro 
de 2017.

Parágrafo Único - A servidora deverá retornar as ativida-
des profissionais no prazo de até cinco dias após a data da 
defesa da dissertação, mesmo que conclua o curso antes 
do prazo previsto no caput deste artigo.

Artigo 2º - A servidora deverá comunicar formalmente a 
Secretaria Municipal de Educação, com antecedência míni-
ma de 30 (trinta) dias, a data da defesa da dissertação. E 
ao reassumir as suas funções deverá apresentar, no prazo 
de até 30 (trinta) dias, toda a documentação exigida no 
artigo 27 § 3º inciso II da Lei nº 6355/2016, podendo este 
prazo ser prorrogado em casos excepcionais, devidamente 
comprovados.

Artigo 3º – Fica vedada a concessão de exoneração a 
pedido ou de licença sem vencimento antes de decorrido o 
período igual mais metade do tempo que a servidora ficar 
licenciada, ressalvada a hipótese prevista no artigo 29 da 
Lei 6355/2016.

Artigo 4º - Este ato entra em vigor na presente data, fi-
cando revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 27 de de-
zembro de 2016.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina em 27 de dezembro de 2016.

Secretário Municipal de Gabinete

DECRETO 19.418/2016
Publicação Nº 69661

DECRETO Nº 19.418, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016

Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei n.º 6.373, de 27 de dezembro de 2016 :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta a 
Lei n.º 6.373, de 27 de dezembro de 2016, Decreta:

Artigo 1° - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de no valor de R$ 1.547.000,00 (hum milhão, quinhentos 
e quarenta e sete mil reais) em favor da Prefeitura Municipal de Colatina, para reforço das dotações orçamentárias con-
signadas nos elementos e subelementos abaixo relacionados:

75.01.15.452.0017.2.192 – Manutenção e Reestruturação dos Sistemas de Iluminação Pública
Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso Valor (R$)

3.3.90.39.0000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 580 1.602.0000.001 512.000,00

75.01.15.451.0017.1.060 – Obras, conservação e reparação da infraestrutura urbana
Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso Valor (R$)

3.3.90.39.0000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 561 1.999.0000.001 245.000,00
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75.01.15.451.0017.1.061 – Obras, conservação e reparação da infraestrutura dos Distritos
Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso Valor (R$)

4.4.90.51.0000 – Obras e Instalações 565 1.999.0000.001 82.000,00

75.01.15.451.0017.1.060 – Obras, conservação e reparação da infraestrutura urbana
Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso Valor (R$)

4.4.90.51.0000 – Obras e Instalações 563 1.999.0000.001 86.000,00

75.01.17.512.0018.1.066 – Execução do programa de desenvolvimento urbano e saneamento ambiental
Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso Valor (R$)

4.4.90.51.0000 – Obras e Instalações 584 1.999.0000.001 66.000,00

75.01.15.451.0017.2.191 – Construção e revitalização das praças nos Distritos e Comunidades
Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso Valor (R$)

4.4.90.51.0000 – Obras e Instalações 578 1.999.0000.001 20.000,00

35.02.15.451.0017.1.060 – Obras, construção e reparação da infraestrutura urbana
Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso Valor (R$)

4.4.90.51.0000 – Obras e Instalações 142 1.999.0000.001 36.000,00

10.01.28.846.0005.0.003 – Cumprimento de Sentenças e Precatórios Judiciais do Executivo Municipal

Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso Valor (R$)

3.3.90.91.0000 – Sentenças Judiciais 33 1.000.0000.001 500.000,00

Artigo 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo 1º, os recursos ocorrerão por conta de Excesso de Arrecadação no 
valor de R$ 1.047.000,00 (hum milhão, quarenta e sete mil reais) e por conta da anulação na dotação orçamentária 
consignada no elemento de despesa a seguir discriminado:

10.01.28.846.0005.0.003 – Cumprimento de Sentenças e Precatórios Judiciais do Executivo Municipal

Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso Valor (R$)

3.1.90.91.0000 – Sentenças Judiciais 34 1.000.0000.001 500.000,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 27 de dezembro de 2016.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 27 de dezembro de 2016.

Secretário Municipal de Gabinete.

DECRETO 19.419/2016
Publicação Nº 69662

DECRETO Nº 19.419, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

Institui a Comissão de Elaboração da Prestação de Contas Anual de 2016 – CE-PCA, estabelece metodologia 
para o controle interno da execução do processo e do envio de dados ao Tribunal de Contas do Estado do Es-
pírito Santo :

O Prefeito Municipal de Colatina, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 99, inciso IV da Lei Orgânica do Municí-
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pio, promulgado em 05 de abril de 1990,

Considerando as disposições expressas nos artigos 74 e 31 e parágrafos da Constituição da República de 1988;

Considerando a responsabilidade fiscal e transparência em tempo real exigida do Gestor Público nos termos da Lei Com-
plementar nº101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) alterada pela Lei Complementar 131/2009;

Considerando o direito de acesso à informação e a transparência do Gestor Público nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011;

Considerando que, segundo a Constituição da República de 1988, art. 70, parágrafo único, prestará contas qualquer pes-
soa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos ou pelos quais responda o Município, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária;

Considerando o regulamento sobre a Composição e Envio da Prestação de Contas Anual do Prefeito, emitido pelo Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo, Instrução Normativa nº 34/2015 e alterações, Resolução TC ES 261/2013 e Reso-
lução TC ES 285/2015; RESOLVE:

Artigo 1º - Fica instituída a Comissão de Elaboração da Prestação de Contas Anual, denominada CE-PCA.

Artigo 2º - A CE-PCA será composta por 21 (vinte e um) membros, sendo 7 (sete) titulares de secretarias municipais da 
área meio e 14 (quatorze) servidores da área técnica.

Artigo 3º - A Comissão de Prestação de Contas CE-PCA será formada com os seguintes membros:

I – Como membros titulares de Unidades Administrativas:

a) Cilézia Andreatta Shwartz - Secretaria Municipal de Finanças;

b) Thiago Valentim Stelzer - Secretaria Municipal de Administração;

c) Giovanna Maria Serafini Gomes - Secretaria Municipal de Controle Interno;

d) Andrea Chiesquini - Secretaria Municipal de Gabinete;

e) Jorge Pereira- Secretaria Municipal de Recursos Humanos;

f) Maria Auxiliadora Torezani de Oliveira - Secretaria Municipal de Educação;

g) Débora Gatti Carvalho - Secretaria Municipal de Saúde.

II – Como membros da Equipe Técnica:

a) Lorena Carla Oliveira Húngara de Lima - Secretaria Municipal de Finanças – Setor de Contabilidade;

b) Paula Maciel Quintaneiro - Secretaria Municipal de Finanças – Setor de Dívida Ativa;

c) Nádia Regina Roldi Passamani - Secretaria Municipal de Finanças – Setor de Tributação;

d) Ariane Martinelli - Secretaria Municipal de Finanças – Setor de Tesouraria;

e) Aparecida de Cássia Cazelli Bosi - Secretaria Municipal de Finanças – Setor de Tesouraria FM Saúde;

f) Célia Regina Garozi de Oliveira - Secretaria Municipal de Finanças – Setor de Contabilidade FM Saúde;

g) Cristiane do Carmo Castro - Secretaria Municipal de Gabinete;

h) Francieli Prando Finco - Secretaria Municipal de Controle Interno;

i) Elias Eder Gasperassi - Secretaria Municipal de Recursos Humanos;

j) José da Silva - Secretaria Municipal de Administração – Setor de Almoxarifado;

k) Damião Silva Barros - Secretaria Municipal de Administração – Setor de Patrimônio;
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l) Presidente do Conselho de Fiscalização do FUNDEB;

m) Maria Margarete Zacché - Presidente do Conselho Municipal de Saúde.

n) Mychele Murad Moraes – Secretaria Municipal de Saúde – Superintendência Administrativa;

Parágrafo Único – Em caso de novas nomeações para os cargos ou setores listados acima, fica o nomeado responsável 
pela Prestação de Contas.

Artigo 4º - O Presidente da Comissão será o titular da Secretaria Municipal de Planejamento

Artigo 5º - Os membros titulares de secretarias municipais coordenarão na sua área de atuação os trabalhos de elabo-
ração da prestação de contas na forma do disposto na Instrução Normativa nº 34/2015 do Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo e alterações.

Artigo 6º - A equipe técnica da Comissão CE-PCA será responsável, na sua área de atuação, pela elaboração da prestação 
de contas no formato digital devidamente assinados digitalmente e pelo encaminhamento das informações à Secretaria/
Setor indicado no anexo A deste Decreto por meio de processo protocolizado nos prazos estabelecidos, devendo contar no 
processo a análise de conformidade

§ 1º - Além dos documentos elencados no Anexo 01 A e no Anexo 01 B da IN 34/2015 e alterações, serão necessários 
relatórios complementares a serem apresentados à Superintendência Contábil, da Secretaria Municipal de Finanças, 
conforme Anexo B deste Decreto, nos prazos estabelecidos.

Artigo 7º - Fica a Secretaria Municipal de Planejamento responsável pelo agrupamento das informações e pelo envio da 
Prestação de Contas Anual ao TCE/ES, no prazo estabelecido no art. 19, inciso IV da IN SCI 05/2013.

§ 1º - As demonstrações orçamentárias e contábeis refletirão a padronização e as inovações contidas na Instrução Nor-
mativa nº 34/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e alterações, e no Manual de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público – MCASP.

Artigo 8° - Os documentos relacionados no Anexo A devem ser gravados de forma legível em mídia ótica não regravável 
(CD-R ou DVD-R - Digital Versatile Disc Recordable) obedecendo as especificações, conforme IN 35/2015 TCEES:

a) gravada de forma legível em mídia não regravável (CD-R ou DVD-R), com sessão de gravação fechada de modo a não 
permitir a inclusão de novos dados, em quantas mídias forem necessárias para comportar a totalidade dos arquivos, todas 
devidamente assinadas na forma do inciso II do artigo 2º desta Instrução Normativa;

b) gravada no formato PDF/A (Portable Document Format ABNT NBR ISO 19005);

c) assinada com certificação digital válida e reconhecida pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 
As assinaturas devem estar incorporadas ao próprio arquivo PDF, não sendo admitido o recebimento de assinaturas em 
arquivos próprios;

d) que permita a realização de pesquisas em seu conteúdo textual;

e) preferencialmente, nas cores preto e branco;

f) com resolução máxima de 300 dpi;

g) com tamanho máximo de 300 KB por página;

h) com tamanho máximo de 10MB por arquivo.

§ 1º - Os documentos PDF devem passar pela verificação de conformidade aos requisitos estabelecidos na IN 35/2015 
descritos acima. A referida análise deverá ser feita diretamente no site do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
e o comprovante deve ser impresso e apensado ao processo que encaminhará a mídia à Secretaria Municipal de Gabinete.

§ 2º - Além dos formatos PDF/A, exigível para todos os documentos que integram os anexos referidos no “caput” desse 
arquivo, deverão ser gravados os documentos específicos nos formatos XLS (Microsoft Excel) ou ODS (Open Document 
Spreadsheet – formato para planilhas do padrão Format for Office Applications - NBR ISSO/IEC 26300:2008), conforme 
disposto no anexo A.

Artigo 8° - A Comissão CE-PCA cumprirá as seguintes metas:

I - Até 20 de fevereiro de 2016: Conclusão da primeira versão da prestação de contas anual.

II - Até 03 de março de 2016: Revisão dos trabalhos e emissão da versão final da prestação de contas anual e encami-
nhamento à Secretaria Municipal de Controle Interno
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III - Até 14 de março de 2016: Emissão do Relatório do Controle Interno, RCI, sobre as Contas de Governo.

IV - Até 15 de março: Envio do Relatório de Controle Interno para o Pronunciamento do Prefeito.

V - Até 24 de março: Emissão do Pronunciamento do Prefeito e demais documentos da Secretaria Municipal de Gabinete, 
elencadas no anexo A deste Decreto para finalização da PCA.

VI - Até 28 de março: Envio dos dados da Prestação de Contas ao TCE/ES na forma estabelecida na Instrução normativa 
TCE/ES Nº 34/2015 e alterações.

Artigo 9º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 27 de dezembro de 2016.

 

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 27 de dezembro de 2016.

Secretário Municipal de Gabinete.



29/12/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 667

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 143

ANEXO A – Documentos conforme IN TCEES 40/2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Nome do Arquivo 
Digital

N° Anexo 
TCEES

N° Item Anexo 
TCEES/NOME Formato

de Arquivo
Órgão/Secretaria/Setor 

Destino
Data Limite

Secretaria Municipal de Finanças - Contabilidade
A-BALORC 01A BALORC XML

Secretaria Municipal de 
Planejamento

Secretaria Municipal de 
Planejamento

20/02/2016

20/02/2016

A-BALFIN 01A BALFIN XML
A-BALPAT 01A BALPAT XML
A-DEMVAP 01A DEMVAP XML
A-DEMDIF 01A 07 DEMDIF PDF
A-DEMDFL 01A DEMDFL PDF
A-DEMFCA 01A DEMFCA PDF
A-DEMPLI 01A DEMPLI PDF
A-BALVER 01A BALVER PDF
A-BALEXO 01A BALEXO PDF
A-BALEXE 01A BALEXE PDF
A-RAPCAN 01A RAPCAN PDF

A-LIQEDU 01A LIQEDU PDF e XLS/
ODT

A-RELPRE 01A RELPRE XML
A-DEMRAP 01A DEMRAP XML
A-DEMRCL 01A DEMRCL PDF
A-RRERDP 01A RRERDP PDF
A-RRERNO 01A RRERNO PDF
A-RRERPR 01A RRERPR PDF

A-RRERAP 01A RRERAP PDF e XLS/
ODT

A-RREMDE 01A RREMDE PDF
A-REOCR 01A RREOCR PDF
A-RRERPP 01A RRERPP PDF
A-RRERAA 01A RRERAA PDF
A-RRESAU 01A 33 RRESAU PDF
A-RREPPP 01A RREPPP PDF
A-RGFDPE 01A RGFDPE PDF
A-RGFDCL 01A RGFDCL PDF
A-RGFGCV 01A RGFGCV PDF
A-RGFOCR 01A RGFOCR PDF
A-RGFDCX 01A RGFDCX PDF
A-DOCSPCA 01A DOCSPCA XML
B-BALORC 01B BALORC XML
B-BALFIN 01B BALFIN XML
B-BALPAT 01B BALPAT XML
B-DEMVAP 01B DEMVAP XML
B-DEMDIF 01B DEMDIF PDF
B-DEMDFL 01B DEMDFL PDF
B-DEMFCA 01B DEMFCA PDF
B-BALVER 01B BALVER PDF
B-BALEXO 01B BALEXO PDF
B-DEMRAP 01B DEMRAP XML
B-DEMCPA 01B DEMCPA PDF

B-DEMCSE 01B DEMCSE PDF

B-DOCSPCA 01B DOCSPCA XML
Secretaria Municipal de Finanças – Dívida Ativa

B-DEMDAT 01B DEMDAT XML Contabilidade

e

Secretaria Municipal de 
Planejamento

01/02/2016
B-DEMDATA 01B DEMDATA PDF

Secretaria Municipal de Finanças – Tesouraria



29/12/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 667

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 144

A-EXTBAN 01A EXTBAN PDF
Secretaria Municipal de 

Planejamento 20/02/2016
A-TVDISP 01A TVDISP XML
B-EXTBAN 01B EXTBAN PDF
B-TVDISP 01B TVDISP XML

Secretaria Municipal de Finanças – Tributação

B-DEMREN 01B DEMREN PDF Secretaria Municipal de 
Planejamento 20/02/2016

Secretaria Municipal de Recursos Humanos
B-FOLRPP 01B FOLRPP XML

Secretaria Municipal de 
Planejamento 20/02/2016B-FOLRGP 01B FOLRGP XML

B-FICPAG 01B FICPAG PDF
Conselho do FUNDEB - Secretaria Municipal de EducaçãoSecretaria Municipal de Planejamento

A-PCFUND 01A PCFUND PDF Secretaria Municipal de 
Planejamento 20/02/2016

B-CONFUN 01B CONFUN PDF
Tesouraria - Secretaria Municipal de Saúde

A-EXTBAN 01A 17 EXTBAN PDF Secretaria Municipal de 
Planejamento 20/02/16

Contabilidade - Secretaria Municipal de Saúde
A-DEMSAU 01A DEMSAU PDF

Secretaria Municipal de 
Planejamento 20/02/16

A-RAPCAN 01A RAPCAN PDF

A-LIQSAU 01A LIQSAU PDF e XLS/
ODT

A-PCFSAU 01A PCFSAU PDF
Conselho Municipal de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde

B-CONSAU 01B CONSAU PDF Secretaria Municipal de 
Planejamento 20/02/16

Secretaria Municipal de Planejamento

A-DEMCAD 01A DEMCAD XML Secretaria Municipal de 
Planejamento 20/02/16

Secretaria Municipal de Administração - Patrimônio
B-INVMOV 01B INVMOV XML

Contabilidade

e Secretaria Municipal de 
Planejamento

01/02/2016

B-TERMOV 01B TERMOV PDF

B-RESMOV 01B RESMOV PDF e XLS/
ODT

B-DEMBMV 01B DEMBMV PDF e XLS/
ODT

B-INVIMO 01B INVIMO XML
B-TERIMO 01B TERIMO PDF

B-RESIMO 01B RESIMO PDF e XLS/
ODT

B-DEMBIM 01B DEMBIM PDF e XLS/
ODT

B-INVINT 01B INVINT XML
B-TERINT 01B TERINT PDF

Secretaria Municipal de Administração - Almoxarifado
B-INVALM 01B INVALM XML

Contabilidade

e Secretaria Municipal de 
Planejamento 01/02/2016

B-TERALM 01B TERALM PDF

B-RESAMC 01B RESAMC PDF e XLS/
ODT

B-DEMAMC 01B DEMAMC PDF e XLS/
ODT

B-RESAMP 01B RESAMP PDF e XLS/
ODT

B-DEMAMP 01B DEMAMP PDF e XLS/
ODT

Secretaria Municipal de Controle Interno
A-RELSCI 01A RELSCI PDF

Secretaria Municipal de 
Planejamento 14/03/2016A-RELOCI 01A RELOCI PDF

B-RELUCI 01B RELUCI PDF

Secretaria Municipal de Gabinete
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A-ROLGES 01A ROLGES PDF

Secretaria Municipal de 
Planejamento 24/03/2016

A-RELGES 01A RELGES PDF
A-LEIDES 01A LEIDES PDF
A-PROEXE 01A PROEXE PDF
A-DECAMOR 01A DECAMOR PDF
A-DECINAT 01A DECINAT PDF
B-ROLRES 01A ROLRES PDF
B-RELGES 01B RELGES PDF
B-COMINV 01B COMINV PDF
B-FIXSUB 01B FIXSUB PDF
B-DELREP 01B DELREP PDF
B-DELCEDI 01B DELCEDI PDF
B-DECINAT 01B DECINAT PDF

 Secretaria Municipal de Planejamento 
TODOS ARQUIVOS DOS ANEXOS 01A E 01B TCEES 28/03/16

LEI 6.372/2016
Publicação Nº 69642

LEI Nº 6.372, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016 .

Autoriza o Poder Executivo Municipal promover o 
assentamento de famílias, provenientes de áreas de 
risco e dá outras providências :

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

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal au-
torizado a promover o assentamento das famílias atingi-
das pelas chuvas que provocaram desastres no Município 
de Colatina no período 2013/2014 as quais tiveram suas 
unidades habitacionais/lotes/terrenos demolidas ou inter-
ditados, em área de propriedade do Poder Público destina-
da a Programa Habitacional.

Artigo 2º - Os imóveis (lotes) que serão utilizados para 
atendimento as famílias de que trata o artigo 1º estão lo-
calizados nos loteamentos de propriedade do Município, 
situados nos bairros “Ayrton Senna”; “Vista Linda” e “Rob-
son Eli Torezani”, todos empreendimentos voltados a pro-
gramas habitacionais para população de baixa renda.

Artigo 3º - O benefício de assentamento previsto nesta 
lei será concedido às famílias que atendam os seguintes 
requisitos:

I - que, comprovadamente, sejam proprietários ou pos-
seiros dos imóveis demolidos/interditados no Município de 
Colatina;

II - apresentem Laudo de Análise Técnica elaborado pelos 
Engenheiros do Órgão de Defesa Civil Municipal;

III - não seja possuidor de outro imóvel.

IV - que não tenha sido beneficiário de nenhum outro fi-
nanciamento relativo ao Programa Habitacional.

Artigo 4º - A investidura na posse do imóvel pela famí-
lia beneficiária será outorgada mediante a celebração do 
contrato de Concessão de Direito de Uso Gratuito, dele 
constando:

I - Prazo da concessão de 05 (cinco) anos;

II - proibição de venda, doação, locação ou de qualquer 
outra forma de transferência do imóvel.

III - finalidade de uso do imóvel.

§ 1º - A Administração Municipal definirá as famílias que 
atendem os requisitos previstos nesta lei, nomeando-as 
através de relação as que serão beneficiárias no assenta-
mento.

§ 2º - A Prefeitura relacionará os imóveis disponíveis para 
o programa e promoverá o sorteio para definir a ocupação 
dos mesmos, entre as famílias previamente selecionadas.

§ 3º - Descumprida qualquer condição prevista no contra-
to pelo cessionário, o termo será rescindido, sem a obri-
gatoriedade do Município de indenizar a edificação e/ou 
benfeitorias executadas pelo cessionário.

Artigo 5º - Findo o prazo de 05 (cinco) anos, decidirá so-
bre a outorga definitiva do domínio/propriedade do imóvel 
ao cessionário, por meio de escritura pública de alienação 
gratuita.

Artigo 6º - O Chefe do Poder Executivo regulamentará os 
casos omissos, através de decreto, no prazo de 90 (no-
venta) dias.
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Artigo 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 27 de de-
zembro de 2016.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 27 de dezembro de 2016.

Secretário Municipal de Gabinete.

LEI 6.373/2016
Publicação Nº 69645

LEI Nº 6.373, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016 .

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar :

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

Artigo 1° - Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.547.000,00 (hum milhão, quinhentos e quarenta e sete 
mil reais) em favor da Prefeitura Municipal de Colatina, para reforço das dotações orçamentárias consignadas nos elemen-
tos e subelementos abaixo relacionados:

75.01.15.452.0017.2.192 – Manutenção e Reestruturação dos Sistemas de Iluminação Pública
Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso Valor (R$)

3.3.90.39.0000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 580 1.602.0000.001 512.000,00

75.01.15.451.0017.1.060 – Obras, conservação e reparação da infraestrutura urbana
Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso Valor (R$)

3.3.90.39.0000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 561 1.999.0000.001 245.000,00

75.01.15.451.0017.1.061 – Obras, conservação e reparação da infraestrutura dos Distritos
Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso Valor (R$)

4.4.90.51.0000 – Obras e Instalações 565 1.999.0000.001 82.000,00

75.01.15.451.0017.1.060 – Obras, conservação e reparação da infraestrutura urbana
Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso Valor (R$)

4.4.90.51.0000 – Obras e Instalações 563 1.999.0000.001 86.000,00

75.01.17.512.0018.1.066 – Execução do programa de desenvolvimento urbano e saneamento ambiental
Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso Valor (R$)

4.4.90.51.0000 – Obras e Instalações 584 1.999.0000.001 66.000,00

75.01.15.451.0017.2.191 – Construção e revitalização das praças nos Distritos e Comunidades
Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso Valor (R$)

4.4.90.51.0000 – Obras e Instalações 578 1.999.0000.001 20.000,00

35.02.15.451.0017.1.060 – Obras, construção e reparação da infraestrutura urbana
Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso Valor (R$)

4.4.90.51.0000 – Obras e Instalações 142 1.999.0000.001 36.000,00

10.01.28.846.0005.0.003 – Cumprimento de Sentenças e Precatórios Judiciais do Executivo Municipal
Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso Valor (R$)

3.3.90.91.0000 – Sentenças Judiciais 33 1.000.0000.001 500.000,00

Artigo 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo 1º, os recursos ocorrerão por conta de Excesso de Arrecadação no 
valor de R$ 1.047.000,00 (hum milhão, quarenta e sete mil reais) e por conta da anulação na dotação orçamentária 
consignada no elemento de despesa a seguir discriminado:
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10.01.28.846.0005.0.003 – Cumprimento de Sentenças e Precatórios Judiciais do Executivo Municipal
Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso Valor (R$)

3.1.90.91.0000 – Sentenças Judiciais 34 1.000.0000.001 500.000,00

Artigo 3º - A presente lei passa a vigorar na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

LEI 6.374/2016
Publicação Nº 69775

LEI Nº 6.374, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016 .

Revoga a Lei nº 6.320, de 13 de junho de 2016 e au-
toriza o Poder Executivo Municipal ceder uma área 
de terreno urbano, a título gratuito, ao INSTITUTO 
TERRA :

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

Artigo 1º - Fica revogada a Lei Municipal nº 6.320, de 13 
de junho de 2016, que “Autoriza o Poder Executivo Munici-
pal ceder uma área de terreno urbano, a título gratuito, ao 
Estado do Espírito Santo”.

Artigo 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 
firmar com o Instituto terra, associação civil de direito pri-
vado, sem fins lucrativos e de fins não econômicos, inscri-
to no CNPJ sob nº 02.776.897/0001-75, contrato de ces-
são de uso, a título gratuito, de uma área de terras com 
143.797,18 m², de propriedade do Município de Colatina, 
localizada no Córrego Santa Fé, neste Município, onde está 
implantado o Horto Florestal do Município.

Parágrafo Único - A área concedida pela presente lei 
destinar-se-á a implantação de um viveiro para produ-
ção de mudas de plantas nativas da Mata Atlântica para o 
programa de recuperação das nascentes da bacia do Rio 
Doce, em parceria com a Fundação RENOVA.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, ficando revogadas as disposições em contrário, 
especialmente as contidas na Lei nº 6.320, de 13 de junho 
de 2016.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 27 de de-
zembro de 2016.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 27 de dezembro de 2016.

Secretário Municipal de Gabinete.

CONTRATO CESSÃO DE USO QUE ENTRE SI FAZEM 
PARTE O MUNICÍPIO DE COLATINA-ES E O INSTITU-
TO TERRA :

O MUNICÍPIO DE COLATINA, pessoa jurídica de direi-
to público interno, com sede à Avenida Ângelo Giuberti, 
343, bairro Esplanada, Colatina-ES, inscrito no CGC/MF 
sob nº 27.165.729/0001-74, neste ato representado por 
seu Prefeito Municipal LEONARDO DEPTULSKI, brasilei-
ro, casado, portador do CPF nº 658.687.067-49 e da Car-
teira de Identidade sob RG nº 359.377-ES, doravante de-
nominado CEDENTE e o INSTITUTO TERRA, associação 
civil de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não 
econômicos, inscrito no CNPJ sob nº 02.776.897/0001-75, 
com seda na Fazenda Bulcão, s/n, Município de Aimorés, 
neste ato representado por sua Sócia Fundadora Vitalícia e 
Presidente do Conselho Diretor, LÉLIA DELUIZ WANICK 
SALGADO, brasileira, casada, arquiteta, inscrita no CPF 
nº 730.945.447-20, titular da CI nº 157.283 SSP/ES, resi-
dente e domiciliada em Vitória/ES, doravante denominado 
CESSIONÁRIO, por este instrumento e na melhor forma 
de direito firmam o presente Contrato de Cessão de Uso, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é a cessão de uso, a tí-
tulo gratuito, de uma área de terreno medindo 143.797,18 
m², de propriedade do Município de Colatina, localizada no 
Córrego Santa Fé, neste Município, onde está implantado 
o Horto Florestal do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO USO DO OBJETO

2.1. A presente Cessão de Uso destina-se exclusivamente 
para implantação, de um viveiro que produzirá mudas de 
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plantas nativa da Mata Atlântica para o programa de recu-
peração das nascentes da bacia do Rio Doce.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3.1. A presente Cessão de Uso terá sua vigência pelo pra-
zo de 20 (vinte) anos a partir da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogada por Termo Aditivo, se houver in-
teresse das partes.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES

4.1 - DO CEDENTE:

a) - Ceder ao CESSIONÁRIO o bem imóvel descrito na 
cláusula primeira deste convênio, exclusivamente para 
a finalidade descrita na cláusula segunda sem quaisquer 
ônus;

b) - Exigir a devolução do bem objeto do presente contra-
to, caso ocorra inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
aqui estabelecidas;

c) - Supervisionar, monitorar e fiscalizar, periodicamente, 
a utilização do imóvel cedido.

4.2 - DO CESSIONARIO:

a) Dar ao imóvel a destinação estabelecida neste contrato;

b) Manter o imóvel ora cedido, sob sua guarda e vigilância 
ininterrupta, impedindo o acesso e construção de quais-
quer benfeitorias por parte de terceiros não autorizados, 
bem como o controle de seus limites, preservando-os de 
forma a evitar invasões;

c) Zelar pela guarda e conservação do imóvel, só podendo 
realizar benfeitorias necessárias e úteis ao mesmo, des-
de que não esteja em desacordo com a cláusula segunda 
deste contrato;

d) Responsabilizar-se pelos possíveis danos causados a 
pessoas e bens em decorrência da execução deste con-
trato;

e) As benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias e 
quaisquer acessões que forem realizadas no imóvel pelo 
CESSIONÁRIO ou por terceiros, passarão a incorporar 
ao imóvel, sem gerar direito à indenização ou retenção a 
qualquer título;

f) Devolver o imóvel cedido através deste contrato, em 
perfeito estado de conservação, com as benfeitorias nele 
realizadas e em condições de uso imediato, findo o prazo 
conveniado ou ocorrendo a sua rescisão por vontade das 
partes, ou ainda, em razão de descumprimento de quais-
quer de suas cláusulas.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS E 
INDECLINÁVEIS

5.1. O CESSIONÁRIO não poderá locar, ceder ou trans-
ferir, sob qualquer pretexto e a qualquer título, o bem 
concedido, neste CONTRATO DE CESSÃO DE USO, para 
terceiros, ressalvada a hipótese da locação, cessão ou 
transferência ser tecnicamente justificada como medida 
necessária para a administração do viveiro de mudas, sen-
do vedada a utilização do imóvel em atividades estranhas 
aos objetos fixados na cláusula segunda;

5.2. Caso ocorra sinistro envolvendo o bem concedido, to-
das as indenizações e despesas decorrentes deste fato, se-
rão de inteira responsabilidade do CESSIONÁRIO, exceto 
na hipótese de caso fortuito ou força maior, bem como 
fatos a estes comparados que excluam a responsabilidade 
do CESSIONÁRIO.

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

6.1. As cláusulas e condições deste contrato poderão, a 
todo tempo, ser revisadas, desde que respeitadas as dis-
posições da legislação patrimonial destes Entes Federa-
dos vigentes, as demais legislações aplicáveis ao caso e 
os preceitos de direito público, devendo toda alteração ser 
submetida à análise da Procuradoria Geral do Município, 
formalizada através de aditivo ao convênio e publicada no 
Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido:

I - Unilateralmente, caso ocorra inadimplemento de quais-
quer das cláusulas aqui estabelecidas, observado previa-
mente o contraditório, ampla defesa e a proporcionalidade 
e razoabilidade da medida, sem necessidade de notifica-
ção, interpelação ou outra medida judicial ou extrajudicial;

II - Amigavelmente, por acordo entre as partes;

III - Por motivo de força maior ou caso fortuito, devida-
mente comprovado e reconhecido pelas partes signatárias;

IV - Judicialmente.

7.2. No caso de rescisão antecipada do contrato, o CES-
SIONÁRIO terá o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias 
para desocupação do imóvel.

CLÁUSULA OITAVA - DA LEGALIDADE

8.1. O presente Contrato de Cessão de Uso regula-se pe-
las condições aqui contratadas, pelas normas da legislação 
patrimonial deste Ente Federado e demais normas aplicá-
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veis e preceitos de direito público.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1. Fica eleito o Foro de Colatina - Comarca de Colatina, 
para dirimir quaisquer conflitos judiciais oriundos deste 
CONTRATO DE CESSÃO DE USO.

E, por estarem às partes justas e acordadas quanto às 
condições estabelecidas, assinam o presente Contrato de 
Cessão de Uso em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença de 02 (duas) testemunhas, objetivando um só 
fim, para que produza seus efeitos legais.

Colatina, 27 de dezembro de 2016.

LEONARDO DEPTULSKI

PREFEITO MUNICIPAL DE COLATINA

CEDENTE

LÉLIA DELUIZ WANICK SALGADO

PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITU-
TO TERRA

CESSIONÁRIO

LEI 6.375/2016
Publicação Nº 69648

LEI Nº 6.375, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016 .

Dispõe sobre a reestruturação do Serviço Colatinen-
se de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental – SA-
NEAR e dá outras providências :

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado 
do Espírito Santo, com base na atribuição conferida pelo 
art. 77, § 1°, inciso II, alínea c da Lei Orgânica do Muni-
cípio, Lei n° 3.547, de 05 de abril de 1990, aprovou e Eu 
sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica aprovada a reestruturação institucional 
do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento 
Ambiental, entidade constituída sob a forma de Autarquia 
Municipal, com personalidade jurídica de direito público 
própria, gerência e orçamento autônomos que, doravante, 
passa a se denominar Serviço Colatinense de Sanea-
mento Ambiental-SANEAR.

Parágrafo Único - A autarquia criada por esta lei adotará 
em sua publicidade institucional a marca SANEAR.

Artigo 2º - O Serviço Colatinense de Saneamento Am-
biental – SANEAR tem como finalidade a prestação dos 
serviços públicos de captação, produção, distribuição e 
fornecimento de água potável; coleta, transporte, trata-
mento e disposição final adequados dos esgotos sanitá-

rios; e coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos no 
Município de Colatina.

Parágrafo Único - Os serviços públicos descritos no caput 
são de competência exclusiva do SANEAR.

Artigo 3º - São atribuições do SANEAR no Município, além 
de outros que a lei venha a lhe conferir:

I. Captação, produção, tratamento, distribuição e forneci-
mento de água potável;

II. Coleta, transporte, tratamento e disposição final ade-
quada dos esgotos sanitários;

III. Coleta, transporte, tratamento e disposição adequada 
dos resíduos sólidos urbanos;

IV. Operação e manutenção das instalações e equipamen-
tos utilizados na prestação dos serviços de saneamento 
básico sob sua responsabilidade, de acordo com a legisla-
ção e as normas técnicas vigentes;

V. Prestação dos serviços com níveis de qualidade, quan-
tidade, continuidade e outras condições estabelecidas no 
Regulamento de prestação de serviços, na lei de criação do 
SANEAR e outras legislações pertinentes;

VI. Assessoramento nos aspectos técnicos e administrati-
vos relativos ao saneamento básico nas localidades rurais 
do Município de Colatina, em que não haja rede pública de 
distribuição de água e/ou coleta de esgotamento sanitário 
e/ou coleta de resíduos sólidos;

VII. Formulação de estudos, projetos e execução obras 
para ampliar e/ou recuperar a capacidade dos serviços 
prestados;

VIII. Aprovação, supervisão e avaliação dos projetos/
obras a serem executados por terceiros, dentro dos limites 
de sua área de atuação;

IX. Coordenação das atividades necessárias para a incor-
poração das atividades que serão administradas pelo SA-
NEAR, em caso de obras de saneamento executadas por 
outros órgãos públicos ou privados e que passem a ser 
operadas pelo SANEAR;

X. Comercialização dos serviços prestados, sendo remune-
rado conforme as regras legais vigentes.

Parágrafo Único – o SANEAR poderá realizar quaisquer 
atividades relacionadas à boa execução das suas atribui-
ções mencionadas neste artigo.

Artigo 4º - Os serviços prestados pelo SANEAR serão re-
munerados através de taxas e tarifas, conforme decreto a 
ser emitido pelo Chefe do Executivo Municipal.

Artigo 5º - O quadro de pessoal do SANEAR é composto 
pelos cargos constantes da Lei 5.275/04, sem prejuízo de 
cargos criados e providos anteriormente a essa lei.

Parágrafo Único - Fica autorizada a realização de con-
curso para provimento dos cargos criados e não providos 
do SANEAR.
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Artigo 6º - A Estrutura Organizacional do SANEAR é com-
posta pelos seguintes órgãos, conforme organograma pre-
visto no Anexo A:

I - Diretoria Geral;

II - Diretoria Administrativa e Financeira;

III - Diretoria Comercial;

IV - Diretoria de Operações; e

V - Diretoria de Engenharia.

§ 1° - Os cargos de Diretor Geral e demais Diretores do 
SANEAR somente poderão ser exercidos por profissionais 
com graduação em nível superior.

§ 2º - A Diretoria Geral é composta por um Diretor Geral, 
por uma Comissão de Licitação, por uma Controladoria, 
por uma Procuradoria, por uma Assessoria de Planejamen-
to e Tecnologia e por uma Coordenação de Relações Ex-
ternas.

Artigo 7º - O SANEAR contará com receitas provenientes 
dos seguintes recursos:

I - das tarifas e taxas decorrentes da prestação dos servi-
ços de água, esgoto e resíduos sólidos;

II - da subvenção que lhe for anualmente consignada no 
orçamento municipal;

III - dos auxílios, subvenções e créditos especiais ou adi-
cionais que lhe forem concedidos, inclusive para obras no-
vas, pelos governos federal, estadual e municipal ou por 
bancos de fomento e organismos de cooperação interna-
cional;

IV - de produtos de cauções ou depósitos que reverterem 
aos seus cofres por descumprimento contratual;

V - de doações, legados e outras rendas que, por sua na-
tureza ou finalidade, lhe devam caber;

VI - Outras receitas correntes e de capital.

Artigo 8º - A despesa de pessoal será realizada de acordo 
com a programação estabelecida pelo Município, distribuí-
da pelas funções e cargos do SANEAR.

Artigo 9º - O valor das funções comissionadas e os ven-
cimentos dos Diretores permanecerão inalterados, sendo 
que o Diretor Geral terá a mesma remuneração do extin-
to cargo de Presidente, em conformidade com a Lei nº 
4.978/2004.

Artigo 10 - O Prefeito Municipal poderá dispor sobre os 
casos omissos relativos à reestruturação do SANEAR.

Artigo 11 - Esta lei entra em vigor na data de publicação.

Artigo 12 - Com a vigência desta Lei, revogam-se as dis-
posições em contrário, em especial a Lei n°. 4.978, de 29 

de junho de 2004, assegurados os direitos adquiridos em 
sua vigência.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 27 de de-
zembro de 2016.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 27 de dezembro de 2016.

Secretário Municipal de Gabinete.

ANEXO A - INTEGRANTE A LEI Nº 6.375/2016

ORGANOGRAMA DO SANEAR

ANEXO B – INTEGRANTE A LEI Nº 6.375/2016

REGIMENTO INTERNO

Este Regimento Interno dispõe sobre a Estrutura Organi-
zacional do Serviço Colatinense de Saneamento Ambien-
tal - SANEAR, com a estrutura e competência dos órgãos 
integrantes.

TÍTULO I

DA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Art. 1º - O Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental 
– SANEAR tem sede e foro no Município de Colatina, Esta-
do do Espírito Santo, com personalidade jurídica de direito 
público e autonomia administrativa e financeira.

Art. 2º - Compete ao SANEAR:

I. Captação, produção, tratamento, distribuição e forneci-
mento de água potável;

II. Coleta, transporte, tratamento e disposição final ade-
quada dos esgotos sanitários;

III. Coleta, transporte, tratamento e disposição adequada 
dos resíduos sólidos urbanos;

IV. Operação e manutenção das instalações e equipamen-
tos utilizados na prestação dos serviços de saneamento 
básico sob sua responsabilidade, de acordo com a legisla-
ção e as normas técnicas vigentes;

V. Prestação dos serviços com níveis de qualidade, quan-
tidade, continuidade e outras condições estabelecidas no 
Regulamento de prestação de serviços, na lei de criação do 
SANEAR e outras legislações pertinentes;

VI. Assessoramento nos aspectos técnicos e administrati-
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vos relativos ao saneamento básico nas localidades rurais 
do Município de Colatina, em que não haja rede pública de 
distribuição de água e/ou coleta de esgotamento sanitário 
e/ou coleta de resíduos sólidos;

VII. Formulação de estudos, projetos e execução obras 
para ampliar e/ou recuperar a capacidade dos serviços 
prestados;

VIII. Aprovação, supervisão e avaliação dos projetos/
obras a serem executados por terceiros, dentro dos limites 
de sua área de atuação;

IX. Coordenação das atividades necessárias para a incor-
poração das atividades que serão administradas pelo SA-
NEAR, em caso de obras de saneamento executadas por 
outros órgãos públicos ou privados e que passem a ser 
operadas pelo SANEAR;

X. Comercialização dos serviços prestados, sendo remune-
rado conforme as regras legais vigentes.

Art. 3º - O SANEAR possui a seguinte estrutura organi-
zacional:

I - Diretoria Geral:

I.1 - Comissão de Licitação

I.2 - Controladoria

I.3 - Procuradoria

I.4 - Assessoria de Planejamento e Tecnologia:

I.4.a - Coordenação de Tecnologia da Informação e Ino-
vação

I.4.b - Coordenação de Planejamento

I.5 - Coordenação de Relações Externas:

I.5.a - Chefia de Comunicação Social

I.5.b - Chefia de Assistência Social

I.5.c - Chefia de Educação Ambiental

II - Diretoria Administrativa e Financeira:

II.1 - Coordenação Administrativa e Financeira:

II.1.a - Chefia de Finanças

II.1.b - Chefia de Administração

II.1.c - Chefia de Logística e Manutenção

II.2 - Coordenação de Suprimentos:

II.2.a - Chefia de Compras e Contratações

II.2.b - Chefia de Patrimônio e Almoxarifado

II.3 - Coordenação de Gestão de Pessoas:

II.3.a - Chefia de Pessoal

II.3.b - Chefia de Treinamento

II.3.c - Chefia de Segurança do Trabalho

III - Diretoria Comercial:

III.1 - Coordenação Comercial:

III.1.a - Chefia de Micromedição

III.1.b - Chefia de Faturamento e Cobrança

III.1.c - Chefia de Cadastro de Clientes

III.2 - Coordenação de Atendimento ao Cliente

IV - Diretoria de Operações:

IV.1 - Coordenação de Água:

IV.1.a - Chefia de Tratamento e Qualidade de Água

IV.1.b - Chefia de Distribuição

IV.1.c - Chefia de Manutenção de Água

IV.2 - Coordenação de Esgoto:

IV.2.a - Chefia de Manutenção de Esgoto

IV.2.b - Chefia de Tratamento e Disposição Final

IV.3 - Coordenação de Resíduos Sólidos:

IV.3.a - Chefia de Coleta e Transporte

IV.3.b - Chefia de Disposição Final e Controle Ambiental

V - Diretoria de Engenharia:

V.1 - Coordenação de Suporte Técnico e Projetos:

V.1.a - Chefia de Cadastro Técnico

V.1.b - Chefia de Projetos

IV.2 - Coordenação de Obras

CAPÍTULO I

DIRETORIA GERAL

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 4º - A Diretoria Geral é órgão máximo da estrutura 
administrativa do SANEAR.

Art. 5º - A Diretoria Geral é composta por um Diretor 
Geral, por uma Comissão de Licitação, por uma Controla-
doria, por uma Procuradoria, por uma Assessoria de Plane-
jamento e Tecnologia e por uma Coordenação de Relações 
Externas.

§ 1° - A Assessoria de Planejamento e Tecnologia é su-
bordinada diretamente ao Diretor Geral e contará com o 
auxílio das seguintes Coordenações:

I - Coordenação de Tecnologia da Informação e Inovação;

II - Coordenação de Planejamento.

§ 2° - A Coordenação de Relações Externas é subordinada 
diretamente ao Diretor Geral e contará com o auxílio das 
seguintes Chefias:
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I – Chefia de Comunicação Social;

II – Chefia de Assistência Social;

III – Chefia de Educação Ambiental.

SEÇÃO II

DO DIRETOR GERAL

Art. 6°- O Diretor Geral do SANEAR será nomeado pelo 
Prefeito e deverá ter graduação em nível superior. Ele res-
ponde diretamente aos gestores da Prefeitura Municipal de 
Colatina, a que o SANEAR está vinculado.

Art. 7º - Compete ao Diretor Geral representar legalmen-
te e exercer a direção geral do SANEAR, incluindo a orien-
tação geral das atividades e sua representação em ativida-
des externas e, especialmente:

I. Definir a estratégia de organização, tecnologia, recursos 
humanos, recursos financeiros, comunicação com a socie-
dade e a gestão ambiental;

II. Coordenar e promover, mediante a indicação do órgão 
responsável, os processos de controle social do SANEAR;

III. Coordenar os processos referentes às atividades de 
planejamento, regulação e fiscalização dos serviços, me-
diante a indicação da Diretoria ou Assessoria responsável, 
e representar o SANEAR no relacionamento com o Muni-
cípio;

IV. Representar o SANEAR extra e judicialmente e nomear 
procuradores;

V. Aprovar e submeter à consideração e aprovação do Con-
selho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Ambien-
tal (COMMASA) o Plano Estratégico do SANEAR, incluindo 
o Plano Plurianual, com as projeções financeiras, indicado-
res de gestão e os programas de obras, melhorias e am-
pliações dos sistemas de água potável, esgoto e resíduos;

VI. Aprovar e submeter à consideração e aprovação do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Am-
biental (COMMASA) o orçamento e o balanço do SANEAR, 
de acordo com a lei orçamentária;

VII. Aprovar e submeter à consideração e aprovação do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Am-
biental (COMMASA) o quadro tarifário do SANEAR;

VIII. Apresentar relatórios ao Conselho Municipal de Meio 
Ambiente e Saneamento Ambiental (COMMASA), ao Pre-
feito Municipal e a Câmara de Vereadores, sobre a gestão 
administrativa, financeira, comercial e técnica do SANEAR, 
quando solicitado;

IX. Celebrar acordos, contratos, convênios e outros atos 
administrativos;

X. Autorizar e homologar as licitações realizadas pelo SA-
NEAR, incluindo para aquisição de materiais e equipamen-

tos e contratação de obras e serviços, observando as nor-
mas e instruções pertinentes;

XI. Admitir, movimentar, promover e dispensar servidores 
do quadro permanente, de acordo com a legislação perti-
nente;

XII. Propor a criação ou extinção de áreas, cargos e fun-
ções, em coordenação com a Diretoria Administrativa e 
Financeira;

XIII. Praticar os demais atos relativos à administração de 
pessoal, respeitada a legislação vigente;

XIV. Aprovar os Planos Anuais de Trabalho das Diretorias;

XV. Nomear os membros e o presidente da Comissão Per-
manente de Licitação;

XVI. Revisar e aprovar os documentos contratuais apre-
sentados pela Comissão Permanente de Licitação nos ca-
sos de licitação e concursos públicos;

XVII. Aprovar o Plano Anual de Auditoria, supervisionar 
sua execução e viabilizar auditorias especiais;

XVIII. Determinar a realização de perícias contábeis que 
tenham por objetivo salvaguardar os interesses do SA-
NEAR;

XIX. Determinar abertura de sindicância ou inquérito ad-
ministrativo para apuração de faltas e irregularidades;

XX. Promover a integração do SANEAR aos demais órgãos 
de meio ambiente e gestão de recursos hídricos que atuam 
ou venham a atuar no Município de Colatina; e

XXI. Representar o SANEAR em atos e eventos técnicos e 
sociais.

SEÇÃO III

DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Art. 8º - A Comissão Permanente de Licitação integra a 
estrutura do SANEAR, sendo subordinada diretamente à 
Diretoria Geral, a quem caberá designar seus membros e o 
Presidente, conforme art. 51 da Lei nº 8.666/1993.

Art. 9º - Compete à Comissão de Licitação, conforme dis-
põe os arts. 43 e 51 da Lei Federal n° 8.666/93:

I. Coordenar e conduzir os procedimentos licitatórios, em 
sua integralidade e em todas as suas etapas;

II. Analisar, julgar, habilitar ou inabilitar participantes, 
classificar ou desclassificar as propostas, escolhendo a 
mais vantajosa;

III. Reconsiderar ou não sua decisão nos recursos impetra-
dos contra seus atos e remetê-los, devidamente instruídos 
ao Diretor Geral;

IV. Executar outras atividades correlatas.
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SEÇÃO IV

DA CONTROLADORIA

Art.10 - A Controladoria integra estrutura do SANEAR em 
nível de assessoria, subordinada diretamente ao Diretor 
Geral.

Art.11 - Compete à Controladoria:

I. Avaliar o cumprimento das metas previstas nos planos 
plurianuais e a execução dos programas de investimentos 
e do orçamento;

II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto 
à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira 
e patrimonial do SANEAR, e da aplicação de recursos pú-
blicos;

III. Alertar formalmente a autoridade administrativa com-
petente para que instrua a tomada de contas especial, 
sempre que tiver conhecimento de qualquer ocorrência, 
com vistas à apuração de fatos e quantificação do dano, 
sob pena de responsabilidade solidária;

IV. Exercer o controle das operações de créditos, dos avais 
e garantias, bem como dos direitos e dos deveres do SA-
NEAR;

V. Apoiar os órgãos de controle externo no exercício de sua 
missão constitucional;

VI. Organizar e executar programação trimestral de audi-
toria contábil, financeira, orçamentária e patrimonial nas 
unidades administrativas sob seu controle;

VII. Auditar os relatórios periódicos sobre a gestão admi-
nistrativa, financeira, comercial e técnica do SANEAR;

VIII. Avaliar as diretrizes e normas de segurança física e 
lógica para proteção de dados e medidas destinadas a ga-
rantir ativos;

IX. Elaborar e submeter à Diretoria Geral do SANEAR es-
tudos, propostas de diretrizes, programas e ações que 
objetivam a racionalização da execução da despesa e o 
aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e pa-
trimonial;

X. Zelar pela organização e manutenção atualizada dos ca-
dastros dos responsáveis por dinheiro, valores e bens pú-
blicos, o controle de estoque, almoxarifado e patrimônio;

XI. Controlar o desempenho das atribuições definidas para 
cada área do SANEAR;

XII. Manter a atualidade do organograma e o manual de 
funções do SANEAR;

XIII. Desenhar o Mapa de Processo do Sistema de Gestão 
da Qualidade, registrar e manter o arquivo dos manuais 
de procedimentos e manuais relacionados com os novos 
processos existentes no SANEAR;

XIV. Desenvolver e aplicar sistemas de controle baseados 
em processos de compliance; e

XV. Executar outras atividades correlatas.

SEÇÃO V

DA PROCURADORIA

Art. 12 - A Procuradoria integra a estrutura do SANEAR 
em nível de assessoria. Está subordinada diretamente à 
Diretoria Geral.

Art. 13 - Compete à Procuradoria:

I. Desenvolver, organizar, controlar e/ou executar as ati-
vidades de assessoramento jurídico do SANEAR, emitindo 
pareceres, opiniões e outros pertinentes;

II. Representar e defender o SANEAR, ativa e passivamen-
te, perante qualquer instância, juízo, tribunal judiciário ou 
administrativo, em todo feito ou procedimento em que a 
instituição esteja envolvida, bem como junto a qualquer 
repartição pública federal, estadual, municipal, autarquias, 
entidades paraestatais ou sociedades de economia mista 
ou privada;

III. Promover diagnósticos, estudos, pesquisas e levanta-
mentos que forneçam subsídios à formulação de políticas, 
diretrizes e planos a implantação, manutenção e funciona-
mento de programas relacionados à área jurídica;

IV. Promover ações judiciais diversas, defendendo e repre-
sentando os interesses do SANEAR;

V. Administrar e acompanhar os processos judiciais e ad-
ministrativos, interpondo recursos, defesas, negociando, 
participando de audiências, observando os prazos, toman-
do as medidas necessárias para a continuidade da trami-
tação dos processos;

VI. Acompanhar e executar cobranças extrajudiciais e ju-
diciais;

VII. Examinar e pronunciar-se sobre atos de negociação, 
rescisão e celebração de convênios, contratos, ajustes, 
acordos, processos licitatórios e outros;

VIII. Realizar estudos, pesquisas e levantamentos sobre 
a evolução e aplicação da legislação e da jurisprudência;

IX. Fazer cumprir as soluções definidas para o desenvolvi-
mento das atividades da área jurídica do SANEAR;

X. Definir e solucionar problemas jurídicos, oferecer alter-
nativas para a não judicialização de potenciais litígios e 
se manifestar sobre a probabilidade de êxito das ações 
judiciais ajuizadas;

XI. Organizar e implantar processos, métodos, rotinas e 
procedimentos necessários à operacionalização da área 
jurídica do SANEAR, buscando a otimização dos serviços 
realizados;

XII. Desempenhar outras atribuições que na forma da lei 
que regulamenta a profissão se incluam na sua esfera de 
competência;
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XIII. Propor e justificar, à Diretoria Geral do SANEAR, 
eventual aquisição de bem ou serviço por meio de dispen-
sa ou inexigibilidade de licitação, interagindo com as áreas 
responsáveis para a obtenção das justificativas técnicas 
que possam embasar esse tipo de contratação;

XIV. Se manifestar sobre eventuais omissões e contradi-
ções do Regimento Interno ou suas propostas de alteração 
com a legislação pertinente;

XV. Executar outras atividades correlatas.

SEÇÃO VI

DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA

Art. 14 - A Assessoria de Planejamento e Tecnologia in-
tegra a estrutura do SANEAR subordinada diretamente à 
Diretoria Geral. Estão subordinadas à essa Assessoria duas 
coordenações: Coordenação de Planejamento e Coordena-
ção de Tecnologia da Informação e Inovação.

Art. 15 - Compete à Assessoria de Planejamento e Tec-
nologia:

I. Coordenar ou promover a elaboração dos planos, pro-
gramas e projetos do SANEAR, dando-lhes execução e 
realizando seu acompanhamento;

II. Coordenar e gerenciar a implementação e revisão do 
planejamento estratégico;

III. Dirigir a elaboração da proposta orçamentária do SA-
NEAR, em coordenação com a Diretoria Administrativa e 
Financeira;

IV. Supervisionar e avaliar a execução do orçamento;

V. Dirigir a elaboração do Plano de Investimentos e coor-
denar os respectivos programas;

VI. Coordenar o desenho da estrutura tarifária do SANEAR 
a ser proposto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e 
Saneamento Ambiental (COMMASA);

VII. Promover a obtenção, tratamento e fornecimento de 
dados e informações estatísticas sobre matérias de inte-
resse do SANEAR, principalmente os relacionados com in-
dicadores operacionais;

VIII. Coordenar a elaboração de relatórios periódicos, so-
bre a gestão administrativa, financeira, comercial e técnica 
do SANEAR;

IX. Dirigir, executar e coordenar a elaboração do Plano Es-
tratégico do SANEAR;

X. Propor metas e objetivos anuais de cada área do SA-
NEAR;

XI. Dirigir, executar e coordenar as atividades de moderni-
zação administrativa junto aos demais órgãos do SANEAR;

XII. Observar e fazer observar, no âmbito do SANEAR, as 
diretrizes e normas pertinentes aos serviços;

XIII. Promover a integração entre os vários setores do SA-
NEAR, objetivando alcançar eficiência e eficácia das suas 
ações;

XIV. Gerenciar os recursos tecnológicos do SANEAR;

XV. Definir e implementar a estratégia de tecnologia, de 
processos e sistemas do SANEAR;

XVI. Coordenar a especificação de hardware e/ou software 
que devem ser desenvolvidos ou adquiridos pela Autarquia 
para atendimento de suas necessidades tecnológicas de 
controle, gestão e operação;

XVII. Propor e gerir o orçamento anual de despesas e in-
vestimentos em tecnologia;

XVIII. Coordenar a manutenção do arquivo dos manuais 
do usuário relacionados com os softwares existentes no 
SANEAR;

XIX. Coordenar o suporte técnico dos aspectos funcionais 
dos sistemas de informática que são utilizados;

XX. Propor e implementar as diretrizes e normas de se-
gurança física e lógica para proteção de dados e medidas 
destinadas a garantir ativos;

XXI. Executar outras atividades correlatas.

Art. 16 - Para o cumprimento de suas funções, a Assesso-
ria de Planejamento e Tecnologia será auxiliada pela Coor-
denação de Tecnologia da Informação e Inovação e pela 
Coordenação de Planejamento.

SUBSEÇÃO I

DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO E INOVAÇÃO

Art. 17 - A Coordenação de Tecnologia da Informação e 
Inovação integra a estrutura do SANEAR em nível de Coor-
denação e apoia as atividades da Assessoria de Planeja-
mento e Tecnologia.

Art. 18 - Compete à Coordenação de Tecnologia da Infor-
mação e Inovação:

I. Coordenar os recursos tecnológicos do SANEAR;

II. Implementar a estratégia de tecnologia, de processos e 
sistemas do SANEAR;

III. Especificar hardware e/ou software que devem ser de-
senvolvidos ou adquiridos pela Autarquia para atendimen-
to de suas necessidades tecnológicas de controle, gestão 
e operação;

IV. Gerir o orçamento anual de despesas e investimentos 
em tecnologia;

V. Manter o arquivo dos manuais do usuário relacionados 
com os programas existentes no SANEAR;

VI. Efetuar o suporte técnico dos aspectos funcionais dos 
sistemas de informática que são utilizados;
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VII. Implementar as diretrizes e normas de segurança físi-
ca e lógica para proteção de dados e medidas destinadas 
a garantir ativos;

VIII.

IX. Executar outras atividades correlatas.

SUBSEÇÃO II

DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO

Art. 19 - A Coordenação de Planejamento integra a es-
trutura do SANEAR em nível de coordenação e apoia as 
atividades da Assessoria de Planejamento e Tecnologia.

Art. 20 - Compete à Coordenação de Planejamento:

I. Coordenar ou promover a elaboração dos planos, pro-
gramas e projetos do SANEAR, dando-lhes execução e 
realizando seu acompanhamento;

II. Elaborar a proposta orçamentária do SANEAR, em coor-
denação com a Diretoria Administrativa e Financeira;

III. Avaliar a execução do orçamento;

IV. Elaborar o Plano de Investimentos e coordenar os res-
pectivos programas;

V. Desenhar e calcular estrutura tarifária e eventuais pro-
postas de revisão e/ou reajuste tarifário do SANEAR a ser 
proposto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Sa-
neamento Ambiental (COMMASA), sempre em coordena-
ção com as demais Diretorias do SANEAR;

VI. Obter, tratar e fornecer, dados e informações estatísti-
cas sobre matérias de interesse do SANEAR, principalmen-
te os relacionados com indicadores operacionais;

VII. Elaborar relatórios periódicos, sobre a gestão adminis-
trativa, financeira, comercial e técnica do SANEAR;

VIII. Executar e coordenar a elaboração do Planejamento 
Estratégico do SANEAR;

IX. Propor metas e objetivos anuais de cada Diretoria do 
SANEAR;

X. Executar e coordenar as atividades de modernização 
administrativa junto aos demais órgãos do SANEAR;

XI. Fazer observar, no âmbito do SANEAR, as diretrizes e 
normas institucionais pertinentes aos serviços;

XII. Contribuir para promover a integração entre os vários 
setores do SANEAR, objetivando alcançar eficiência e efi-
cácia das suas ações;

XIII. Propor alterações ao Regimento Interno do SANEAR.

SEÇÃO VII

DA COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES EXTERNAS

Art. 21 - A Coordenação de Relações Externas integra a 
estrutura do SANEAR em nível de coordenação, subordi-
nada diretamente à Diretoria Geral e é dividida em três 
Chefias: Comunicação Social, Assistência Social e Educa-
ção Ambiental.

SUBSEÇÃO I

DA CHEFIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 22 - Compete à Chefia de Comunicação Social:

I. Programar, coordenar e executar todas as atividades de 
relações públicas e institucionais do SANEAR, incluindo as 
linhas estratégicas da política de comunicação interna e 
externa;

II. Selecionar e organizar a informação necessária para a 
comunicação sobre as atividades do SANEAR;

III. Coordenar o desenvolvimento de conteúdo para o por-
tal web e eventualmente redes sociais do SANEAR;

IV. Supervisionar o desenho e a produção dos materiais 
audiovisuais requeridos;

V. Promover ações de divulgação das atividades do SA-
NEAR bem como de novos projetos institucionais

VI. Atuar em conjunto com outras entidades externas das 
áreas de saneamento e meio ambiente parra promoção de 
eventos técnicos;

VII. Executar outras atividades correlatas.

SUBSEÇÃO II

DA CHEFIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 23 - Compete à Chefia de Assistência Social:

I. Programar, coordenar e executar todas as atividades de 
relações de assistência social do SANEAR, incluindo pro-
gramas voltados aos usuários de baixa renda;

II. Programar, coordenar e executar todas as atividades 
de relações com líderes comunitários e outras entidades 
representativas de usuários de baixa renda, facilitando a 
comunicação;

III. Dar assistência nas atividades que gerem grande im-
pacto social aos cidadãos do Município de Colatina;

IV. Participar com as áreas técnicas do SANEAR de treina-
mentos e programas de relacionamento com clientes que 
tenham como objetivo a educação ambiental e sanitária;

V. Executar outras atividades correlatas.
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SUBSEÇÃO III

DA CHEFIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 24 - Compete à Chefia de Educação Ambiental:

I. Promover o cumprimento dos objetivos estabelecidos na 
normativa ambiental aplicável ao Município de Colatina;

II. Fomentar processos orientados à construção de valo-
res, conhecimentos, atitudes e promover espaços de par-
ticipação que contribuam para o desenvolvimento de cons-
ciência ambiental;

III. Desenvolver e implementar programas e ações que le-
vem a um desenvolvimento sustentável dos serviços pres-
tados pelo SANEAR;

IV. Articular mecanismos de cooperação transversais com 
as áreas educativas do Município de Colatina;

V. Desenvolver e coordenar as atividades relacionadas 
com treinamentos e divulgação de ações relacionadas com 
educação ambiental;

VI. Interagir com organizações não-governamentais 
atuantes na área ambiental e coordenar eventuais convê-
nios e ações conjuntas com essas organizações;

VII. Acompanhar e propor projetos de mobilização am-
biental, bem como auxiliar, em coordenação com a Dire-
toria responsável, na implantação de condicionantes am-
bientais que venham a ser impostas ao SANEAR;

VIII. Executar outras atividades correlatas.

CAPÍTULO II

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 25 - A Diretoria Administrativa e Financeira é a área 
responsável pela administração dos recursos financeiros, 
materiais e humanos do SANEAR, sendo composta por um 
Diretor Administrativo e Financeiro, por três Coordenações 
e sete Chefias.

SEÇÃO II

DO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Art. 26 - O Diretor Administrativo Financeiro será designa-
do pelo Prefeito e deverá ter graduação em nível superior.

Art. 27 – Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro:

I. Propor à Diretoria Geral a criação ou extinção de órgãos, 
cargos e funções, bem como os acordos sindicais e o qua-
dro de pessoal com o respectivo Plano de Carreira, Cargos 
e Salários;

II. Admitir, movimentar, promover, dispensar servidores 

do quadro permanente e aceitar demissões dos funcioná-
rios de acordo com a legislação pertinente e aprovação da 
diretoria geral;

III. Definir a estratégia de organização e recursos huma-
nos;

IV. Apresentar relatórios periódicos sobre a gestão admi-
nistrativa e financeira do SANEAR;

V. Determinar a realização de perícias contábeis que te-
nham por objetivo salvaguardar os interesses do SANEAR;

VI. Determinar abertura de sindicância ou inquérito admi-
nistrativo para apuração de faltas e irregularidades;

VII. Delegar atribuições e responsabilidades aos funcioná-
rios do SANEAR, no âmbito de sua competência;

VIII. Conceder licenças e/ou declarar em comissão de ser-
viços aos funcionários, empregados e trabalhadores, com 
sujeição às leis pertinentes e às necessidades do SANEAR;

IX. Coordenar todo sistema financeiro com acompanha-
mento da arrecadação, cobranças de recebíveis, tramita-
ção junto ao bancos arrecadadores e gestão do fluxo de 
caixa;

X. Comunicar diariamente à Diretoria o movimento ban-
cário de arrecadação e emitir semanalmente relatório de 
receitas e despesas;

XI. Gerenciar o sistema de pagamentos de contas a tercei-
ros e manter cronograma compatível com as entradas de 
receita mensais;

XII. Gerenciar e controlar a contabilidade e a execução do 
orçamento;

XIII. Gerenciar inventários de bens móveis e sistemas de 
gestão;

XIV. Gerenciar os processos relacionados à aquisição e re-
gistro de bens de capital e de consumo e contratação dos 
serviços de diversas unidades;

XV. Estabelecer a política de manutenção anual de imóveis 
e bens móveis não operacionais;

XVI. Elaborar relatórios periódicos sobre a gestão da Dire-
toria Administrativa e Financeira;

XVII. Administrar o pessoal da Diretoria, Coordenações e 
Chefias subordinadas.

SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI-
RA

Art. 28 – A Coordenação Administrativa e Financeira in-
tegra a estrutura do SANEAR em nível de coordenação, 
subordinada diretamente à Diretoria Administrativa e Fi-
nanceira e coordena três chefias: Finanças, Administração 
e Logística e Manutenção.
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SUBSEÇÃO I

CHEFIAS

Art. 29 - Compete à Chefia de Finanças:

I. Assessorar a formulação da política econômica e finan-
ceira do SANEAR;

II. Executar a política financeira e promover a execução 
das respectivas atividades;

III. Apresentar relatórios periódicos sobre a gestão finan-
ceira do SANEAR, incluindo execução orçamentária, fluxo 
de caixa, seguimento de curvas de investimento, certifica-
ção e controle de pagamentos;

IV. Promover a aplicação financeira dos saldos bancários;

V. Promover a apuração de fraudes;

VI. Tomar conhecimento e controlar, diariamente, o movi-
mento contábil e financeiro;

VII. Autorizar despesas de acordo com as dotações orça-
mentárias e ordenar pagamentos em consonância com a 
programação de caixa;

VIII. Movimentar contas bancárias do SANEAR;

IX. Promover a prestação de contas;

X. Elaborar os boletins diários de caixa e bancos;

XI. Registrar e conciliar as contas bancárias;

XII. Elaborar as projeções financeiras para consideração 
e aprovação da Coordenação Administrativa e Financeira;

XIII. Executar o planejamento financeiro e participar do 
controle da execução dos planos propostos, através da ve-
rificação das metas físicas e financeiras;

XIV. Examinar, conferir e instruir os processos de paga-
mento e as requisições de adiantamento, impugnando-os 
quando não revestidos de formalidades legais;

XV. Realizar pagamento e dar quitação;

XVI. Preparar a emissão de cheque, ordem de pagamento 
e transferências de recursos;

XVII. Processar as notas de empenho das despesas;

XVIII. Elaborar boletins, balancetes e outros documentos 
de apuração contábil, balanços gerais e documentos da 
prestação de contas;

XIX. Prestar informações sobre saldos de dotações orça-
mentárias e créditos;

XX. Tomar as contas dos responsáveis por adiantamentos;

XXI. Receber e guardar valores, inclusive os de terceiros 
referentes à fiança, caução ou depósito;

XXII. Manter o registro de procurações e habilitações de 
terceiros para recebimento de valores;

XXIII. Aplicar normas de contabilidade, gestão de ativos e 
de fundos nos termos da regulamentação em vigor;

XXIV. Elaborar a contabilidade do SANEAR, nos termos da 
regulamentação em vigor;

XXV. Administrar o caixa do SANEAR;

XXVI. Manter a organização e manutenção atualizada dos 
cadastros dos responsáveis pelo dinheiro e valores;

XXVII. Fazer a escrituração sintética e analítica dos fatos 
de natureza orçamentária, financeira e patrimonial;

XXVIII. Executar outras atividades correlatas.

Art. 30 - Compete à Chefia de Administração:

I. Dirigir a execução da política administrativa do SANEAR, 
coordenar e promover a execução das respectivas ativi-
dades;

II. Submeter à Coordenação Administrativa e Financeira 
proposta para fixação dos valores de ajuda de custo e diá-
rias, bem como para antecipação ou prorrogação do expe-
diente normal de trabalho;

III. Zelar pelo bom andamento dos processos administra-
tivos do SANEAR, executando a tramitação de petições ou 
documentos e informar os órgãos do SANEAR, usuários e 
terceiros sobre o andamento dos mesmos;

IV. Receber pedidos e zelar pelo cumprimento da legisla-
ção de acesso à informação e transparência;

V. Compor comissão de inquérito e processo administra-
tivo;

VI. Receber, registrar, distribuir e expedir a correspondên-
cia;

VII. Receber, autuar, encaminhar e controlar a tramitação 
de petição, processo ou documento;

VIII. Informar sobre o andamento do processo;

IX. Manter o arquivo geral.

X. Colaborar na formulação da proposta orçamentária;

XI. Executar outras atividades correlatas.

Art. 31 - Compete à Chefia de Logística e Manutenção:

I. Executar a manutenção dos veículos, bens e instalações 
não operacionais do SANEAR;

II. Elaborar e executar o plano anual de manutenção de 
equipamentos, instalações e bens não operacionais;

III. Executar a logística interna de cartas, relatórios, pa-
péis e bens que devem ser transportados dentro das ins-
talações do SANEAR;

IV. Executar os critérios de operação e segurança da mo-
vimentação de cartas, relatórios, papéis e bens até o setor 
de almoxarifado e a partir dele;

V. Avaliar o estado dos bens não operacionais e recomen-
dar ações de melhoria, troca ou disposição dos mesmos;

VI. Avaliar as necessidades de veículos, edifícios e insta-
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lações;

VII. Controlar os serviços de limpeza, conservação, manu-
tenção e segurança de áreas e edificações;

VIII. Programar e controlar o uso de veículos;

IX. Executar os boletins diários de tráfego dos veículos;

X. Organizar e manter o cadastro de veículos;

XI. Fazer cumprir a escala de trabalho dos motoristas;

XII. Elaborar relatórios sobre o consumo de combustíveis e 
lubrificantes, despesas de manutenção e condições de uso 
de veículos e outros equipamentos;

XIII. Providenciar o licenciamento, emplacamento e segu-
ro dos veículos;

XIV. Executar outras atividades correlatas.

SEÇÃO IV

DA COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Art. 32 - A Coordenação de Suprimentos integra a estrutura 
do SANEAR em nível de coordenação, subordinada 
diretamente à Diretoria Administrativa e Financeira e 
coordena as atividades de duas chefias: Compras e 
Contratações e Patrimônio e Almoxarifado.

SUBSEÇÃO I

CHEFIAS

Art. 33 - A Chefia de Compras e Contratações está subor-
dinada à Coordenação de Suprimentos, competindo-lhe:

I. Realizar as tarefas administrativas pertinentes à compra 
e entrega de suprimentos, materiais, bens e serviços ne-
cessários às operações diárias da organização, respeitadas 
as competências da Comissão de Licitação;

II. Elaborar relatórios mensais de compras;

III. Elaborar cronograma de aquisição de materiais de con-
sumo;

IV. Orientar os órgãos e servidores quanto à requisição de 
material e equipamento;

V. Organizar e manter atualizados os cadastros de preços, 
de fornecedores e catálogos de materiais e equipamentos;

VI. Monitorar todos os fornecedores que abastecem o SA-
NEAR;

VII. Executar os requisitos de compra;

VIII. Monitorar o cumprimento de ordens de compra emi-
tidas e analisar as sanções que podem ser aplicáveis em 
caso de inexecução;

IX. Colaborar com a Procuradoria na elaboração de editais 
padrão de licitação;

X. Auxiliar a Coordenação de Tecnologia da Informação e 
Inovação na especificação de sistemas para a realização 
de pregões eletrônicos;

XI. Executar outras atividades correlatas.

Art. 34 – A Chefia de Patrimônio e Almoxarifado está su-
bordinada à Coordenação de Suprimentos, competindo-
lhe:

I. Executar os serviços de recebimento, registro, almoxari-
fado, distribuição e alienação de bens;

II. Receber, conferir, guardar e distribuir o material;

III. Manter o estoque físico e atualizado de bens de capital 
e de consumo;

IV. Controlar estoque, por grupo, subgrupo, unidade e es-
pécie, para efeito de inventário e balancete;

V. Executar os serviços de registro e controle dos bens 
mobiliários e imobiliários;

VI. Cadastrar ou tombar, classificar, numerar, controlar e 
registrar os bens mobiliários e imobiliários;

VII. Fornecer à Coordenação Administrativa e Financeira 
dados e informações para a realização da contabilidade 
patrimonial;

VIII. Proceder à baixa de bens alienados ou considerados 
obsoletos, inservíveis, perdidos ou destruídos, com auto-
rização superior;

IX. Providenciar a recuperação e a conservação de bens 
patrimoniais imóveis;

X. Conferir a carga de material permanente e equipamen-
to, nas mudanças de chefias;

XI. Providenciar o seguro de bens patrimoniais;

XII. Tomar providências para apuração de responsabilida-
de pelo desvio, falta ou destruição de material, devendo 
colaborar com qualquer eventual processo de sindicância 
que venha a ser aberto em razão dessa destruição;

XIII. Manter em arquivo, traslados de escrituras, registros 
ou documentos sobre bens patrimoniais;

XIV. Administrar os almoxarifados do SANEAR;

XV. Registrar a incorporação e a transferência de ativos do 
SANEAR;

XVI. Manter atualizado o cadastro de ativos do SANEAR;

XVII. Controlar e acompanhar a situação de uso e ocupa-
ção dos imóveis próprios do SANEAR e dos alugados, se 
houver;

XVIII. Executar outras atividades correlatas
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SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

Art. 35 – A Coordenação de Gestão de Pessoas integra a 
estrutura do SANEAR em nível de coordenação. É subor-
dinada diretamente ao Diretor Administrativo e Financeiro 
e coordena as atividades de três chefias: Pessoal, Treina-
mento e Segurança do Trabalho.

SUBSEÇÃO I

CHEFIAS

Art. 36 - A Chefia de Pessoal está subordinada à 
Coordenação de Gestão de Pessoas, competindo-lhe:

I. Manter os registros e assentamentos funcionais do pes-
soal;

II. Elaborar a folha de pagamento do pessoal e guias de 
recolhimento de contribuições previdenciárias e trabalhis-
tas, solicitando o empenho prévio da despesa;

III. Aplicar e fazer cumprir a legislação de pessoal;

IV. Providenciar a formalização dos atos necessários à ad-
missão, dispensa, promoção e punição dos servidores;

V. Apurar, diariamente, o ponto do pessoal;

VI. Elaborar a escala anual de férias, ouvidas as respecti-
vas chefias, coordenações ou diretorias, conforme o caso 
e promover seu cumprimento;

VII. Opinar e prestar informações sobre direitos e deveres 
do servidor;

VIII. Executar o Plano de Contratações coordenando o re-
crutamento, seleção, contratação e registro de novos fun-
cionários, organizando os respectivos concursos públicos, 
quando aplicável;

IX. Informar atribuições e responsabilidades aos funcioná-
rios do SANEAR, no âmbito de sua competência;

X. Submeter à Coordenação de Gestão de Pessoas os pro-
cessos para aprovação os pedidos de licenças;

XI. Elaborar periodicamente a atualização do catálogo, 
descrição e perfis de cargos e funções;

XII. Distribuir o pessoal de acordo com suas habilidades e 
as necessidades de cada área, assim como desenvolver e 
atualizar perfis profissionais baseados em competências;

XIII. Identificar perfis profissionais para a realização de 
concursos públicos de funcionários;

XIV. Elaborar e divulgar código de ética e de conduta, ade-
rente à legislação em vigor;

XV. Promover atividades de integração do pessoal do SA-
NEAR, visando a melhoria do ambiente de trabalho;

XVI. Promover os planos de demissão voluntária, esclare-
cendo os funcionários sobre suas condições;

XVII. Executar outras atividades correlatas.

Art. 37- A Chefia de Treinamento está subordinada à 
Coordenação de Gestão de Pessoas, competindo-lhe:

I. Executar o planejamento, desenvolvimento e formação 
dos recursos humanos do SANEAR, através da realização 
de cursos de formação e treinamento, workshops ou ou-
tros meios educacionais para atingir esse fim;

II. Promover a formação dos agentes em relação aos no-
vos sistemas e/ou os processos administrativos e opera-
cionais a serem implementados no SANEAR;

III. Auxiliar a Chefia de Pessoal na identificação dos perfis 
profissionais para a realização de concursos públicos de 
funcionários;

IV. Participar no desenvolvimento e atualização de perfis 
profissionais baseados em suas competências profissio-
nais;

V. Executar outras atividades correlatas.

Art. 38 - A Chefia de Segurança do Trabalho está subor-
dinada à Coordenação de Gestão de Pessoas, competindo-
lhe:

I. Executar programas de segurança e serviços de preven-
ção no que diz respeito aos riscos de pessoal;

II. Monitorar o uso adequado de equipamentos de pro-
teção pessoal alocado para trabalhadores envolvidos em 
atividades com fator de risco;

III. Implementar ações de práticas de trabalho saudáveis;

IV. Executar tarefas de acompanhamento, auditoria e 
coordenação das ações empreendidas pelas seguradoras 
de riscos ocupacionais contratados pelo SANEAR;

V. Administrar e auditar casos de acidentes e doenças pro-
fissionais sofridas pelo pessoal do SANEAR;

VI. Participar de coordenação sobre as questões relaciona-
das à segurança social;

VII. Administrar as certificações de serviços e remunera-
ção;

VIII. Executar outras atividades correlatas.

IX.

CAPÍTULO III

DIRETORIA COMERCIAL

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 39 – A Diretoria Comercial é a área responsável pe-
los processos de comercialização dos serviços de água po-
tável, esgoto e dos resíduos sólidos do SANEAR, sendo 
composta por um Diretor, por duas Coordenações e três 
Chefias.
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SEÇÃO II

DO DIRETOR COMERCIAL

Art. 40 - O Diretor Comercial será designado pelo Prefeito 
e deverá possuir nível superior.

Art. 41 - Compete ao Diretor Comercial:

I. Desenvolver e gerenciar as atividades comerciais do SA-
NEAR, como medição, faturamento, cobrança e cadastro 
comercial do SANEAR;

II. Desenhar, dirigir e executar as políticas relativas aos 
processos comerciais;

III. Elaborar relatórios periódicos sobre a gestão da Dire-
toria Comercial; e

IV. Administrar o pessoal da Diretoria, Coordenações e 
Chefias subordinadas.

SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO COMERCIAL

Art. 42 - A Coordenação Comercial integra a estrutura 
do SANEAR em nível de coordenação, subordinada dire-
tamente à Diretoria Comercial. Está dividida em três che-
fias: Micromedição, Faturamento e Cobrança e Cadastro 
de Clientes. A coordenação comercial é responsável pelas 
atividades relacionadas à gestão comercial do SANEAR, in-
cluindo os processos de medição de consumos, de cadas-
tro de clientes e de faturamento e cobrança das contas, 
pela prestação dos serviços, de acordo com as determina-
ções da Diretoria Comercial.

SUBSEÇÃO I

DAS CHEFIAS

Art. 43 – Compete à Chefia de Micromedição:

I. Executar as atividades relativas ao processo de micro-
medição do consumo de água das categorias de uso resi-
dencial, comercial, industrial e pública;

II. Programar e efetuar a leitura de hidrômetros e, confor-
me o caso, a entrega das contas;

III. Implantar programa de caça-fraudes comerciais, em 
coordenação com a Chefia de Distribuição;

IV. Auxiliar e apoiar a Chefia de Distribuição em programas 
de redução de perdas aparentes;

V. Auxiliar a Coordenação de Relações Externas na criação 
e implantação de programas de uso racional da água, con-
sumo consciente e de conscientização de usuários;

VI. Efetuar o acompanhamento do funcionamento dos mi-
cromedidores, enviando-os à manutenção quando neces-
sário;

VII. Identificar, quando possível ou solicitado, vazamentos 
internos nas residenciais dos usuários e instruí-los sobre 
como solucionar

VIII. Identificar, quando possível ou solicitado, vazamen-
tos internos nas residências dos usuários e instruí-los so-
bre como solucionar;

IX. Elaborar e fazer cumprir as escalas de trabalho da 
equipe de micromedição;

X. Executar outras atividades correlatas.

Art. 44 - Compete à Chefia de Faturamento e Cobrança:

I. Executar as atividades relativas ao processo de emissão 
de faturas e de cobrança;

II. Promover o lançamento das tarifas e taxas dos serviços 
de água e de esgoto;

III. Emitir e distribuir as contas de água e esgoto, em 
coordenação com a Chefia de micromedição, dependendo 
do sistema de entrega de contas escolhido;

IV. Inscrever em dívida ativa débito dos usuários;

V. Propor à Diretoria Comercial a política de notificação, 
corte e religação de usuários;

VI. Executar a cobrança amigável da dívida ativa;

VII. Informar os débitos aos usuários em atraso e expedir 
guias de recolhimento com o cálculo dos juros e multas, e 
segundas vias;

VIII. Expedir avisos de corte e restabelecimento de forne-
cimento de água;

IX. Controlar a veracidade do faturamento, mantendo do-
cumentação comprobatória;

X. Fornecer a análise do faturamento, verificando a data 
de coleta e identificar os clientes que não tenham sido 
faturados;

XI. Auxiliar a Procuradoria no acompanhamento das cau-
sas judiciais de cobrança;

XII. Auxiliar a Coordenação de Tecnologia da Informação e 
Inovação na especificação dos softwares de processamen-
to de informações e do sistema comercial;

XIII. Aplicar as penalidades previstas no regulamento dos 
serviços;

XIV. Executar outras atividades correlatas.

Art. 45 - Compete à Chefia de Cadastro de Clientes:

I. Executar as atividades relativas ao processo de cadastro 
comercial;

II. Organizar e manter atualizado o cadastro dos usuários, 
mantendo a base de clientes sempre atualizada, com base 
na cartografia do Município de Colatina, identificando sua 
localização exata, tipo de economia, ligação e área, para 
fins de faturamento e cobrança;

III. Emitir relatórios de controle do movimento de ligações 
e consumos;

IV. Auxiliar a Chefia de Distribuição no desenvolvimento de 
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programas de redução de perdas aparentes, em especial 
no que diz respeito ao recadastramento de usuários;

V. Auxiliar a Coordenação de Tecnologia da Informação e 
Inovação na especificação dos softwares de processamen-
to de informações e do sistema comercial;

VI. Executar outras atividades correlatas.

SEÇÃO IV

COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Art. 46 - A Coordenação de Atendimento ao Cliente in-
tegra a estrutura do SANEAR em nível de Coordenação, 
subordinada diretamente ao Diretor Comercial.

Art. 47 - Compete à Coordenação de Atendimento ao 
Cliente:

I. Coordenar e supervisionar as atividades de atendimento 
ao cliente;

II. Atender o público encaminhando-o às áreas de com-
petência;

III. Operar os serviços telefônicos, inclusive prestar as in-
formações solicitadas e encaminhar as reclamações aos 
setores competentes;

IV. Elaborar relatórios periódicos sobre a gestão do aten-
dimento ao cliente;

V. Responder às preocupações dos cidadãos no que se re-
fere às operações realizadas pelas áreas do SANEAR;

VI. Comunicar aos clientes o status dos pedidos e os pla-
nos de trabalho de manutenção;

VII. Coordenar a administração dos pedidos de reparo, so-
licitações de ligações, reclamações e demais temas rela-
cionados, por meio de agências de atendimento, Call Cen-
ter, computadores ou outras vias destinadas para fins de 
comunicação entre os clientes e o SANEAR.

CAPÍTULO IV

DIRETORIA DE ENGENHARIA

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 48 – A Diretoria de Engenharia é a área que possui a 
responsabilidade técnica do SANEAR. Planeja, dirige e con-
trola todas as atividades de projetos, estudos e obras da 
expansão da infraestrutura do SANEAR e é composta por 
um Diretor, duas Coordenações e por duas Chefias.

SEÇÃO II

DO DIRETOR DE ENGENHARIA

Art. 49 - O Diretor de Engenharia será designado pelo 
Prefeito e deverá possuir nível superior completo.

Art. 50 - Compete ao Diretor de Engenharia:

I. Elaborar e apresentar a documentação técnica necessá-
ria aos projetos de infraestrutura;

II. Gerenciar o Planejamento, coordenação e execução das 
obras necessárias;

III. Elaborar relatórios periódicos sobre a gestão técnica 
da Diretoria de Engenharia;

IV. Elaborar o plano estratégico de projetos e obras para 
atendimento as demandas resultantes do planejamento 
municipal;

V. Apoiar tecnicamente a Diretoria Geral e a Diretoria de 
Operações;

VI. Administrar o pessoal da Diretoria, Coordenações e 
Chefias subordinadas.

SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E PROJE-
TOS

Art. 51 - A Coordenação de Suporte Técnico de Projetos 
integra a estrutura do SANEAR em nível de Coordenação, 
subordinada diretamente à Diretoria de Engenharia e é di-
vidida em e coordena duas Chefias: Cadastro Técnico e 
Projetos. É responsável pela guarda, manutenção e atua-
lização do cadastro técnico, bem como pela elaboração e 
orçamentação dos projetos de engenharia do SANEAR.

SUBSEÇÃO I

CHEFIAS

Art. 52 – Compete à Chefia de Cadastro Técnico:

I. Executar serviços de topografia e levantamentos de 
campo para identificação e especificação das característi-
cas das unidades existentes nos sistemas gerenciados pelo 
SANEAR;

II. Manter atualizados os cadastros das unidades dos sis-
temas de abastecimento de água e de esgotamento sani-
tário;

III. Manter atualizados os cadastros dos ativos designados 
à coleta, transbordo e disposição final de resíduos sólidos;

IV. Manter organizado o acervo de livros, publicações téc-
nicas, mapas e projetos;

V. Elaborar e coordenar treinamentos e cursos técnicos de 
capacitação internos;

VI. Executar outras atividades correlatas.

Art. 53 - Compete à Chefia de Projetos:

I. Elaborar estudos preliminares, anteprojetos, projetos 
básicos e executivos de sistemas de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário;

II. Elaborar especificações e orçamentos de projetos;

III. Elaborar cronogramas físico-financeiros de obras pro-
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jetadas ou em estudos;

IV. Emitir pareceres técnicos sobre obras do SANEAR;

V. Elaborar diretrizes e analisar projetos de sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, in-
cluindo de sistemas que venham a ser transferidos ao SA-
NEAR;

VI. Especificar e elaborar os respectivos termos de refe-
rência para a contratação de projetos;

VII. Executar outras atividades correlatas.

SEÇÃO IV

DA COORDENAÇÃO DE OBRAS

Art. 54 - A Coordenação de Obras integra a estrutura do 
SANEAR em nível de Coordenação, subordinada direta-
mente à Diretoria de Engenharia. Compete a ela:

• Fiscalizar e controlar as obras contratadas, observando 
os custos e os avanços;

• Comunicar eventuais irregularidades verificadas na exe-
cução de obras contratadas com terceiros;

• Proceder à medição de todos os trabalhos executados 
por empreitada, instruindo os respectivos processos de 
pagamento;

• Executar obras de implantação, modificação e ampliação 
dos sistemas de abastecimento de água, de esgotamento 
sanitário e obras civis;

• Fiscalizar a execução de obras de sistemas de abasteci-
mento de água e esgotamento sanitário, em loteamentos 
e conjuntos residenciais;

• Promover e fiscalizar a segurança dos funcionários, dos 
pedestres e dos veículos na execução de obras diretas ou 
contratadas;

• Especificar e elaborar os respectivos termos de referên-
cia para a contratação de gerenciadoras e fiscalizadores 
externas, bem como coordenar esses prestadores de ser-
viços;

• Emitir atestações e certificados aos prestadores de ser-
viços que tenham realizado obras ou serviços relacionados 
às obras do SANEAR;

• Coordenar e executar outras atividades correlatas.

CAPÍTULO IV

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 55 – A Diretoria de Operações responsável pelos pro-
cessos de produção, tratamento e distribuição de água, 
coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos, sendo 
composta por um Diretor, por três Coordenações de Ope-
rações e sete Chefias.

SEÇÃO II

DO DIRETOR DE OPERAÇÕES

Art. 56 - O Diretor de Operações será designado pelo Pre-
feito e deverá possuir nível superior completo.

Art. 57 - Compete ao Diretor de Operações:

I. Planejar, dirigir, orientar e fiscalizar planos, programas 
e atividades de operação e manutenção dos sistemas pú-
blicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e 
resíduos sólidos;

II. Propor a contratação de serviços de manutenção ou 
reparos, e fiscalizar sua execução;

III. Propor aperfeiçoamentos na operação e na manuten-
ção dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e resíduos sólidos;

IV. Fixar padrões de operação e de manutenção preventiva 
e reparos;

V. Fornecer aos órgãos competentes os elementos neces-
sários para o estudo do valor das taxas e das tarifas;

VI. Zelar pelo cumprimento das normas de saúde, prote-
ção dos recursos hídricos e meio ambiente, qualidade da 
água produzida e pela salubridade da água tratada pelo 
SANEAR;

VII. Elaborar relatórios periódicos sobre a gestão técnica 
da Diretoria de Operações;

VIII. Implantar e gerir programas de redução de perdas 
reais e aparentes, em coordenação com a Diretoria de En-
genharia e com a Diretoria Comercial;

IX. Desenvolver e coordenar programas, projetos e estu-
dos de eficientização energética;

X. Administrar o pessoal da Diretoria, Coordenações e 
Chefias subordinadas;

SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO DE ÁGUA

Art. 58 - A Coordenação de Água integra a estrutura do 
SANEAR em nível de Coordenação, subordinada direta-
mente à Diretoria de Operações e está dividida em três 
chefias: Tratamento e Qualidade da Água, Distribuição e 
Manutenção de Água. A Coordenação de Água deve coor-
denar as atividades das chefias que estão sob sua coor-
denação, bem como assegurar, através de suas chefias, o 
adequado tratamento e distribuição da água aos usuários, 
bem como zelar pela redução das perdas reais e aparen-
tes.

SUBSEÇÃO I

CHEFIAS

Art. 59 - Compete à Chefia de Tratamento e Qualidade de 
Água:

I. Executar a operação de todas as unidades que compõem 
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o sistema de tratamento de água do SANEAR;

II. Realizar análises físico-químicas de controle operacio-
nal de estações de tratamento;

III. Efetuar estudos e pesquisas objetivando o aperfeiçoa-
mento dos processos de tratamento de água, bem como 
das instalações e equipamentos;

IV. Proceder ao controle das vazões de água bruta e de 
água tratada e os gastos com a operação da estação de 
tratamento;

V. Controlar o estoque dos produtos químicos, solicitando 
sua renovação conforme programação;

VI. Controlar a qualidade dos produtos químicos;

VII. Elaborar rotineiramente relatórios de controle opera-
cional da estação de tratamento;

VIII. Realizar análises e pesquisas das características físi-
cas, químicas e bacteriológicas das águas bruta e tratada;

IX. Manter o controle de qualidade da água destinada ao 
abastecimento público, incluindo administração de labora-
tório ou interface com laboratórios contratados;

X. Monitorar a qualidade das águas dos mananciais para 
abastecimento público;

XI. Elaborar, rotineiramente, relatórios de controle de qua-
lidade da água destinada ao abastecimento público;

XII. Elaborar e fazer cumprir as escalas de trabalho dos 
operadores das estações elevatórias sob sua responsabili-
dade e estações de tratamento de água;

XIII. Participar dos programas de redução de perdas reais 
e aparentes, ficando responsável pela instalação e manu-
tenção de macromedidores na(s) ETA(s) e em outras uni-
dades quando necessário;

XIV. Obter e manter as outorgas necessárias à captação de 
água nos mananciais e, eventualmente, em poços;

XV. Avaliar, indicar alterações e assumir a operação de ins-
talações de tratamento de água que venham a ser trans-
feridas ao SANEAR;

XVI. Observar e atender às legislações pertinentes;

XVII. Executar outras atividades correlatas.

Art. 60 - Compete à Chefia de Distribuição:

I. Executar as ligações dos ramais de água e a instalação 
de hidrômetros;

II. Promover a remoção e substituição de hidrômetros, 
sempre em coordenação com a Chefia de Micromedição, 
no intuito de garantir a correta priorização das substitui-
ções;

III. Executar as atividades de operação das elevatórias, 
excluídas as anexas à(s) ETA(s);

IV. Proceder à pesquisa e estudo do regime de consumo de 

água no sistema, sempre em coordenação com a Chefia de 
Tratamento e Qualidade da Água;

V. Estudar e planejar medidas no caso de racionamento 
de água;

VI. Proceder à medição de vazão nas linhas adutoras e 
reservatórios;

VII. Providenciar locação, instalação e manutenção de 
equipamento de macromedição;

VIII. Pesquisar e localizar perdas reais nas redes de distri-
buição e executar as correções;

IX. Controlar o índice de perdas reais e aparentes no sis-
tema de distribuição e desenvolver técnicas para detectá-
-las e reduzi-las, sempre em conjunto com a Coordenação 
Comercial;

X. Pesquisar, localizar e suprimir ligações clandestinas;

XI. Propor e implantar, em c conjunto com a Coordenação 
de Obras, válvulas redutoras de pressão e distritos de me-
dição e controle;

XII. Elaborar e fazer cumprir as escalas de trabalho das 
equipes responsáveis pelas atividades associadas à ope-
ração do sistema de distribuição de água e de operação 
das estações elevatórias, excluídas as anexas à estação de 
tratamento de água;

XIII. Colaborar na estimativa dos orçamentos dos serviços 
prestados;

XIV. Executar outras atividades correlatas.

Art. 61 - Compete à Chefia de Manutenção de Água:

I. Realizar a manutenção dos ramais, das redes de dis-
tribuição e das adutoras, inclusive visando à redução de 
perdas de água, em coordenação com a Chefia de Distri-
buição;

II. Providenciar as substituições das redes inservíveis;

III. Realizar aferição e recuperação dos hidrômetros;

IV. Executar a Política de Manutenção de equipamentos, 
máquinas e instalações de produção e distribuição de água 
do SANEAR, elaborada em conjunto com a Coordenação 
de Água;

V. Programar e executar os serviços de manutenção pre-
ventiva e recuperação dos equipamentos eletromecânicos;

VI. Desenvolver e coordenar atividades para redução do 
consumo de energia elétrica e eficientização energética 
das unidades de bombeamento;

VII. Avaliar desempenho dos equipamentos eletromecâ-
nicos;

VIII. Fornecer dados e informações para a determinação 
dos custos operacionais dos equipamentos instalados;
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IX. Tramitar requisições e preparar ordens de execução 
para encomenda de materiais, peças de reposição e ser-
viços;

X. Apresentar relatórios sobre as ações de reparação e 
manutenção realizadas e programadas;

XI. Apresentar relatórios periódicos sobre o estado da 
rede;

XII. Elaborar e fazer cumprir as escalas de trabalho da 
equipe de manutenção dos sistemas de água;

XIII. Executar outras atividades correlatas.

SEÇÃO IV

DA COORDENAÇÃO DE ESGOTO

Art. 62 - A Coordenação de Esgoto integra a estrutura 
do SANEAR em nível de Coordenação, subordinada direta-
mente à Diretoria de Operações e coordena duas chefias: 
Manutenção de Esgoto e Tratamento e Disposição Final. A 
Coordenação de Esgoto, por meio de suas chefias, é res-
ponsável por todo o ciclo de coleta, afastamento e trata-
mento do esgotamento sanitário gerado no sistema, inclu-
sive esgotamento industrial.

SUBSEÇÃO I

CHEFIAS

Art. 63 – Compete à Chefia de Manutenção de Esgoto:

I. Realizar a manutenção dos ramais, das redes, dos inter-
ceptores, dos emissários e dos poços de visita;

II. Providenciar as substituições das redes inservíveis;

III. Desenvolver e coordenar atividades para redução do 
consumo de energia elétrica e eficientização energética 
das unidades de bombeamento;

IV. Executar a Política de Manutenção de equipamentos, 
máquinas e instalações de tratamento e disposição final de 
esgoto do SANEAR;

V. Programar e executar os serviços de manutenção pre-
ventiva e recuperação dos equipamentos eletromecânicos;

VI. Avaliar desempenho dos equipamentos eletromecâni-
cos;

VII. Fornecer dados e informações para a determinação 
dos custos operacionais dos equipamentos instalados;

VIII. Tramitar requisições e preparar ordens de execução 
para encomenda de materiais, peças de reposição e ser-
viços;

IX. Apresentar relatórios sobre as ações de reparação e 
manutenção realizadas e programadas;

X. Apresentar relatórios periódicos sobre o estado da rede;

XI. Executar as ligações dos ramais de esgotos;

XII. Elaborar e fazer cumprir as escalas de trabalho da 
equipe de manutenção dos sistemas de manutenção de 

esgoto;

XIII. Executar outras atividades correlatas.

Art. 64 - Compete à Chefia de Tratamento e Disposição 
Final:

I. Verificar e controlar o lançamento de efluentes nas redes 
coletoras, determinando, em coordenação com a Diretoria 
Administrativa e Financeira e a Assessoria de Planejamen-
to e Tecnologia eventuais adicionais a serem cobrados pelo 
elevado grau de carga poluente em efluentes, em especial 
industriais;

II. Fiscalizar a conservação dos coletores, interceptores e 
emissários, tomando as providências quanto à ocorrência 
de obstruções e rupturas;

III. Elaborar e fazer cumprir as escalas de trabalho de ope-
ração das equipes de operação das elevatórias e estações 
de tratamento de esgoto;

IV. Executar as operações de estações de tratamento de 
esgoto e operação de estações elevatórias de esgoto;

V. Realizar análises físico-químicas e biológicas de controle 
operacional da estação de tratamento;

VI. Manter controle da eficiência na estação de tratamento 
de esgoto;

VII. Efetuar estudos e pesquisas objetivando o aperfeiçoa-
mento dos processos de tratamento de esgoto, bem como 
das instalações e equipamentos;

VIII. Proceder à medição das vazões de esgoto na estação 
de tratamento de esgoto;

IX. Controlar o estoque dos produtos químicos, solicitando 
sua renovação conforme programação;

X. Controlar a qualidade dos produtos químicos;

XI. Elaborar relatórios de controle operacional da estação 
de tratamento;

XII. Observar e atender às legislações pertinentes;

XIII. Realizar análises e pesquisas das características fí-
sicas, químicas e biológicas dos esgotos bruto e tratado;

XIV. Monitorar a qualidade das águas dos corpos recep-
tores, nos quais sejam lançados os efluentes de esgoto 
tratado, bem como de efluentes coletados;

XV. Elaborar, rotineiramente, relatórios de controle de qua-
lidade dos efluentes da estação de tratamento de esgoto;

XVI. Promover iniciativas de água de reuso e reaproveita-
mento dos esgotos tratados;

XVII. Garantir a correta disposição do lodo gerado nas es-
tações de tratamento de esgoto;

XVIII. Executar outras atividades correlatas.
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SEÇÃO V

DA COORDENAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 65 - A Coordenação de Resíduos Sólidos integra a es-
trutura do SANEAR em nível de Coordenação, subordinada 
diretamente ao Diretor de Operações e coordena as ativi-
dades de duas chefias: Coleta e Transporte, e Disposição 
Final e Controle Ambiental. Além de coordenar as ativida-
des de suas chefias, essa coordenação é responsável pela 
coleta, transporte, disposição final e controle ambiental 
dos serviços relacionados a resíduos sólidos.

SUBSEÇÃO I

CHEFIAS

Art. 66 – Compete à Chefia de Coleta e Transporte:

I. Executar as atividades operacionais relativas a coleta e 
transporte de resíduos sólidos;

II. Executar a Política de Coleta e Transporte de Resíduos 
Sólidos do SANEAR;

III. Cumprir e fazer cumprir as normas de saúde relaciona-
das à correta coleta dos resíduos sólidos;

IV. Programar e supervisionar as atividades dos grupos 
que operam o sistema de coleta e transporte de resíduos 
sólidos;

V. Administrar programas para melhorar a eficiência na 
operação do sistema;

VI. Colaborar na estimativa dos orçamentos dos serviços 
prestados e/ou requeridos a terceiros;

VII. Melhorar as formas e sistemas que permitam a efi-
ciência das equipes de operação;

VIII. Controlar a segurança e proteção das equipes de 
operação;

IX. Verificar as alterações das normas e as melhores prá-
ticas ligadas à coleta e transporte de resíduos sólidos, em 
especial a política nacional de resíduos sólidos;

X. Identificar resíduos especiais que requeiram tratamento 
adicional, desenhar sistemas de coleta e transporte espe-
ciais para esses casos;

XI. Executar o plano de logística de coleta, separação e 
transporte de resíduos sólidos do SANEAR;

XII. Estabelecer parcerias com cooperativas de catadores, 
com o auxílio da Coordenação de Relações Externas;

XIII. Manter atualizadas as rotas de coleta para o sistema 
de informação geográfico;

XIV. Apresentar relatórios periódicos sobre o desempenho 
e eficiência na coleta;

XV. Manter atualizado um inventário do equipamento dis-
ponível;

XVI. Elaborar e fazer cumprir as escalas de trabalho da 

equipe de coleta e transporte de resíduos sólidos, sempre 
de acordo com a legislação municipal aplicável relativa a 
tráfego e ruído;

XVII. Executar outras atividades correlatas.

Art. 67 – Compete à Chefia de Disposição Final e Controle 
Ambiental:

I. Executar as políticas e atividades operacionais relativas 
aos processos de disposição final de Resíduos Sólidos e 
Controle Ambiental;

II. Cumprir e fazer cumprir as normas de saúde e proteção 
dos recursos hídricos;

III. Colaborar na estimativa dos orçamentos dos serviços 
prestados e/ou requeridos a terceiros;

IV. Controlar a segurança e proteção das instalações físi-
cas e da equipe utilizada;

V. Executar o plano de logística de disposição final e con-
trole ambiental de resíduos sólidos do SANEAR;

VI. Executar a disposição final dos resíduos sólidos no lu-
gar estabelecido (Centro de Tratamento de Resíduos Só-
lidos Urbanos - CETREU), ou propor novos locais de dis-
posição, preservando a saúde pública e o meio ambiente;

VII. Executar os procedimentos de controle ambiental, 
através de estratégias viáveis e seguras para disposição 
dos resíduos sólidos;

VIII. Identificar as características e riscos dos resíduos ge-
rados, e definir o tipo de disposição adequada;

IX. Manter a estabilidade ambiental e garantir a adequa-
ção à legislação;

X. Executar outras atividades correlatas.

TÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 68 - As portarias, deliberações e demais atos norma-
tivos vigentes continuam em vigor no que não se confron-
tarem com este Regimento Interno.

Art. 69 - Compete ao Diretor Geral dirimir quaisquer dú-
vidas desse Regimento Interno.

LEI 6.376/2016
Publicação Nº 69650

LEI Nº 6.376, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016 .

Autoriza ceder, através de Termo de Cessão de Uso, 
bem imóvel à Associação de Pequenos Produtores 
Rurais do Córrego São Pedrinho, neste Município :

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

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal au-
torizado a ceder à Associação de Pequenos Produtores 
Rurais do Córrego São Pedrinho, através de Termo de 
Cessão de Uso, o espaço físico onde funcionava a Esco-
la Unidocente Municipal de São Pedrinho, no Distrito de 
Boapaba, com a área de 76,40 m², de acordo com o pro-
jeto arquitetônico que integra a presente Lei.

Parágrafo Único - O bem cedido destinar-se-á, exclusi-
vamente, ao desenvolvimento de atividades sociais e de 
interesse da Associação de Pequenos Produtores Rurais do 
Córrego São Pedrinho.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 27 de de-
zembro de 2016.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 27 de dezembro de 2016.

Secretário Municipal de Gabinete.

CONTRATO DE CESSÃO DE USO, QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE COLATINA-ES E A ASSOCIA-
ÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO CÓR-
REGO SÃO PEDRINHO, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente Contrato de Concessão de Uso, o MUNICÍ-
PIO DE COLATINA-ES, pessoa jurídica de direito público, 
inscrita no CNPJ sob nº 27.165.729/0001-74, com sede à 
Av. Ângelo Gilberti, nº 343, Bairro Esplanada, nesta cida-
de, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. LEONARDO 
DEPTULSKI, brasileiro, casado, CPF Nº 658.687.067-49, 
residente nesta cidade, doravante designado CONCEDEN-
TE e a ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES 
RURAIS DO CÓRREGO DE SÃO PEDRINHO, pessoa ju-
rídica de direito privado, com sede no Distrito de Boapaba, 
representada pelo seu presidente, ADILSON GONÇAL-
VES DE SOUZA, denominada CONCESSIONÁRIA.

As partes acima nomeadas e qualificadas resolvem cele-
brar o presente Termo, pelo que ficou ajustado e que se 
regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – Do Objeto

Este contrato tem por objetivo a cessão à Associação de 
Produtores Rurais do Córrego São Pedrinho - CES-
SIONÁRIA, do espaço físico onde funcionava a Esco-
la Unidocente Municipal de São Pedrinho, no Distrito de 
Boapaba, com a área de 76,40 m², de acordo com o proje-
to arquitetônico que integra o presente contrato.

Cláusula Segunda – Da Utilização

O imóvel, objeto deste contrato, deverá ser utilizado ex-
clusivamente pela CESSIONÁRIA para o desenvolvimen-
to de atividades sociais e de interesse da Associação de 
Pequenos Produtores Rurais de São Pedrinho.

Cláusula Terceira – Da Conservação e Responsabili-
dade

A CESSIONARIA fica obrigada a manter sob sua respon-
sabilidade, durante a vigência deste instrumento, o imó-
vel, obrigando-se a cuidar, conservar e zelar como se seus 
fossem, não podendo usá-lo senão de acordo com o con-
trato, mantendo-os livres de quaisquer fatores que, even-
tualmente acarretariam perdas e danos, não podendo sob 
pretexto algum ou a qualquer título, ceder o imóvel, objeto 
do presente, a terceiros.

A CESSIONÁRIA não terá, a qualquer tempo, direito 
a indenização por benfeitorias, que passarão a fazer 
parte integrante do imóvel.

Todas as despesas decorrentes do consumo de água, ener-
gia elétrica, telefone, seguros e tributos que incidam ou 
venham a incidir sobre o imóvel ora cedido, são de res-
ponsabilidade exclusiva da ASSOCIAÇÃO, que as pagará 
diretamente ao órgão arrecadador, assumindo a obrigação 
de exibir o comprovante de quitação ao CEDENTE, sem-
pre que for exigido.

Caso venham a ser criados por órgãos governamentais 
outros encargos que incidam sobre o imóvel objeto deste 
termo, estes serão de responsabilidade exclusiva da CES-
SIONÁRIA.

Será de exclusiva responsabilidade da CESSIONÁRIA, 
a reparação de quaisquer danos que porventura sejam 
causados à CEDENTE e a terceiros, pela mesma ou seus 
prepostos, em face da utilização do imóvel, assumindo, 
em qualquer hipótese, como principal devedora, judicial 
ou extrajudicial, isentando a CEDENTE, de qualquer en-
volvimento ou ônus, cabendo, ainda, a CESSIONÁRIA, a 
adoção de medidas administrativas e judiciais necessárias 
para a resolução de quaisquer assuntos decorrentes da 
utilização do bem.
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Cláusula Quarta – Da Vigência

O prazo do presente Contrato será de 10 (dez) anos a par-
tir da data da assinatura, podendo ser prorrogado através 
de termos aditivos, se houver interesse das partes.

Cláusula Quinta – Do Inadimplemento/Rescisão

O inadimplemento por uma das partes de quaisquer de 
suas Cláusulas e condições pactuadas neste Contrato ou o 
desvio de sua finalidade e intenção pela CESSIONÁRIA, 
resultará na imediata rescisão do presente instrumento, 
independente de notificação ou interpelação judicial sem 
que tal ação acarrete prejuízo à parte que não lhe tenha 
dado causa.

Parágrafo Único – A rescisão do contrato far-se-á, tam-
bém, por consenso das partes, quando então, subsistindo 
o interesse de uma delas, a outra for avisada com ante-
cedência mínima de 60 (sessenta) dias dando plena con-
cordância.

Cláusula Sexta – Do Aditamento

As Cláusulas e condições deste contrato poderão a todo 
tempo de sua vigência, serem revistas e aditadas, con-
siderando como tais os ajustes e entendimentos entre as 
partes, os quais serão consubstanciados em Termos Adi-
tivos bilaterais e específicos, com expressa referência a 
este instrumento principal e integrando, para todos os fins 
e efeitos de direito.

Cláusula Sétima – Da Devolução

Findo o presente instrumento, por qualquer que seja o mo-
tivo, os bens ora concedidos deverão ser devolvidos em 
bom estado de conservação e em condições de uso.

Cláusula Oitava – Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Colatina, para dirimir 
as dúvidas oriundas da execução deste contrato, com re-
núncia de qualquer, as quais não possam ser resolvidas 
amigavelmente.

E, por estarem assim, contratados, firmam o presente em 
03 (três) vias de igual teor e forma, diante das testemu-
nhas que também o subscrevem.

Colatina, 27 de dezembro de 2016.

Cedente:

LEONARDO DEPTULSKI

Prefeito Municipal de Colatina-ES

Cessionária:

ADILSON GONÇALVES DE SOUZA

Presidente da Associação de Pequenos Produtores

Rurais do Córrego São Pedrinho

LEI 6.377/2016
Publicação Nº 69652

LEI Nº 6.377, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016 .

Autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão 
onerosa do direito real de uso de áreas pública no 
Aeródromo do Município e dá outras providências :

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

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 
a promover, preservado o interesse público, a outorga 
da concessão onerosa de direito real de uso resolúvel de 
áreas públicas, localizadas no Aeroporto Municipal, situado 
no Distrito de Santa Fé, neste Município.

Artigo 2º - A concessão autorizada por esta Lei será one-
rosa e não negociável, e realizada mediante seleção, ob-
servados os princípios da impessoalidade e da igualdade, 
mediante condições do Edital.

§ 1º - As áreas a serem concedidas correspondem a 15 
(quinze) terrenos com 350m² cada, designadas no ítem 
“06” do Plano de Desenvolvimento Aeroportuário de Co-
latina, destinado a construção dos "Hangares Projetados".

§ 2º - A concessão de que trata o art. 1º desta Lei será de 
no máximo 10 (dez) anos, contados da data da assina-
tura do contrato, podendo este prazo ser prorrogado me-
diante comprovação do cumprimento de todos os encargos 
previstos nesta lei e no contrato de Concessão e a critério 
da Administração.

§ 3º - O Processo Seletivo observará os critérios definidos 
na presente Lei, bem como as normas e exigências pre-
vistas na legislação específica e, ainda, no que couber, o 
estabelecido na Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas 
posteriores alterações e será definido através do Edital es-
pecífico.

Artigo 3º - As áreas objeto da concessão onerosa de di-
reito real de uso resolúvel que trata esta Lei, será destina-
da exclusivamente à construção de hangares no Aeroporto 
Municipal de Colatina-ES, utilizados para fins de abrigo de 
aeronaves, em relação as vagas existentes e as demais, 
porventura criadas, vedada a sua exploração comercial.

Parágrafo Único - Na construção de hangares, o projeto 
básico deve seguir as normas estabelecidas pela Secreta-
ria Municipal de Obras, Secretaria de Desenvolvimento e 
Turismo, bem como as especificações estabelecidas pela 
ANAC - Agência Nacional da Aviação Civil.

Artigo 4º - Os requisitos para a construção e uso dos 
hangares no Aeroporto Municipal serão dispostos no edital 
de seleção.
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Artigo 5º - Os encargos e obrigações relativos à Conces-
são Onerosa de Direito Real de Uso Resolúvel previstos 
neste artigo, deverão constar, obrigatoriamente, do con-
trato, a ser firmado entre as partes:

I - Tomar posse no imóvel concedido, no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias contados da assinatura do Contrato de 
Concessão;

II - Observar a legislação relativa à execução de obras em 
espaços públicos, obedecendo, rigorosamente, o projeto 
aprovado;

III - Observar as regulamentações específicas expedidas 
pela ANAC;

IV - Arcar com todas as despesas decorrentes da constru-
ção, de acordo com o projeto básico apresentado.

V - Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes 
da instalação, uso, manutenção, água, luz e telefone, bem 
como os tributos municipais, estaduais e federais inciden-
tes na área concedida;

VI - Manter o imóvel na mais perfeita segurança, trazendo 
o bem em boas condições de higiene e limpeza e em per-
feito estado de conservação;

VII - Restituir o bem ao Poder Público, sem direito a reten-
ção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que 
necessárias, as quais ficarão incorporadas, desde logo, ao 
patrimônio público, nos casos decididos em processo ad-
ministrativo, ou ao término da concessão ou por abandono 
das atividades no hangar por mais de 01(um) ano;

VIII - Não transferir, locar, ceder ou emprestar o objeto da 
Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel sob qualquer 
pretexto, sem prévia autorização do Município;

IX - Não alterar, por qualquer forma, o fim a que se destina 
a presente concessão e;

X - Não utilizar o imóvel para o desenvolvimento de ativi-
dade comercial ou qualquer atividade ilícita.

§ 1º - Deverão constar, ainda, do contrato:

I - Início e término da concessão;

II - Prazo para início e término da construção dos hanga-
res;

III - Permissão de prorrogação da concessão; e

IV - Os casos de resolução da concessão e rescisão do 
contrato.

§ 4º - As construções levantadas na área concedida atra-
vés desta Lei, pelo concessionário ou por alguém por ele 
autorizado, observado o art. 7º desta lei, integrarão a 
mesma e com ela deverão ser devolvidas ao Município, 
sem qualquer ônus, ao final da concessão.

§ 5º - Outros encargos poderão ser estabelecidos no con-
trato de Concessão do Direito Real de Uso Resolúvel.

Artigo 6º - O concessionário para toda e qualquer edifi-
cação, construção, instalação de equipamentos, benfeito-
rias, ou ampliação das áreas já construídas, deverá obter 
prévia aprovação do projeto pelo Poder Executivo, quando 
exigido em lei municipal.

Artigo 7º - O não cumprimento do disposto nesta Lei, 
resolverá de pleno direito a concessão feita, revertendo à 
área, com as suas construções, edificações e benfeitorias, 
à posse do Município.

§ 1º - A resolução e a reversão previstas no caput deste 
artigo ocorrerão por meio de Decreto do Executivo, apura-
da em processo administrativo, não ensejará indenização 
pelas construções, benfeitorias, instalações ou edificações 
realizadas na área e nem direito de retenção.

Artigo 8º - A transferência do uso a terceiro, sem prévia 
anuência do poder concedente, implicará na rescisão ime-
diata do contrato de concessão.

Parágrafo Único - Não haverá transferência, sob 
qualquer forma, da concessão onerosa de direito real de 
uso resolúvel prevista nesta lei, salvo a transmissão causa 
mortis.

Artigo 9º - Ao término do contrato de concessão one-
rosa de direito real de uso resolúvel, sem prorrogação, 
o concessionário desocupará a área, independentemente 
de qualquer aviso, notificação, interpelação ou protesto, 
observado o disposto no inciso V do art. 5º desta lei, de-
volvendo-o ao município em perfeitas condições de habi-
tabilidade.

§ 1º - A devolução da área ao término do prazo de vigên-
cia da concessão não ensejará qualquer indenização ao 
concessionário pelas construções, instalações, edificações 
e benfeitorias realizadas no imóvel, não tendo direito de 
retenção.

§ 2º - O concessionário poderá acompanhar a vistoria pre-
vista no § 2º deste artigo.

Artigo 10 - O Poder Executivo poderá, a qualquer tempo, 
intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequa-
da utilização do espaço público de que trata esta lei, bem 
como o fiel cumprimento das normas contratuais, regula-
mentares e legais pertinentes.

Artigo 11 - Observar-se-á, no que couber, as disposições 
das Leis Municipais de Parcelamento do Solo, Lei 8.666/93, 
bem como os regulamentos, normas, e demais regras em 
vigor editada pela ANAC - Agência Nacional de Aviação 
Civil.

Artigo 12 - O Poder Executivo fixará o valor de ocupação 
de espaço público a ser cobrado, anualmente, pela conces-
são prevista nesta lei, por metro quadrado.

§ 1º - O valor de ocupação de espaço público será desti-
nado à manutenção do aeroporto municipal de Colatina.

§ 2º - O Poder Executivo poderá reajustar, anualmente, o 
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valor de ocupação de espaço público pelos índices inflacio-
nários oficialmente fixados e o revisará sempre que o rea-
juste inflacionário for insuficiente para equilibrar as despe-
sas com manutenção do aeroporto municipal de Colatina.

Artigo 13 - Ficam convalidados os atos de autorização 
para construção de hangares no aeroporto de Colatina-ES, 
existentes anteriores a esta lei, que deverá ser adequada 
aos termos da concessão onerosa de direito real de uso re-
solúvel aos proprietários dos "Hangares Atuais" descritos 
no Projeto Planialtimétrico.

§ 1º - Os hangares existentes sujeitam-se às disposições 
desta lei, integrando o patrimônio público municipal.

§ 2º - Os concessionários reconhecidos neste artigo de-
verão celebrar o contrato de concessão onerosa de direito 
real de uso resolúvel, sob pena de reversão da construção 
e benfeitorias ao Município, caso ainda não os tenham ce-
lebrados e assinados.

Artigo 14 - As despesas decorrentes com a execução des-
ta Lei correrão por conta de dotações constantes no orça-
mento municipal.

Artigo 15 - O Município poderá firmar convênio com en-
tidades, associações, oscip´s, ou outras que não tenham 
fins lucrativos para outorgar a administração e manuten-
ção do Aeroporto Municipal de Colatina-ES, respeitadas as 
legislações e regulamentos da aviação civil, regulamenta-
das no contrato administrativo.

Artigo 16 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de noventa (90) dias.

Artigo 17 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 27 de de-
zembro de 2016.

 

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 27 de dezembro de 2016.

Secretário Municipal de Gabinete.

PORTARIA 065/2016
Publicação Nº 69779

PORTARIA Nº 065/2016 .

Dispõe sobre instauração de Processo Administrati-
vo Disciplinar - PAD :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e atendendo so-
licitação contida nos autos do processo nº 24.680/2016,

RESOLVE instaurar Processo Administrativo Disciplinar 
– PAD, em face dos servidores públicos municipais HÉLIO 
LUIZ BUELONI FILHO e RUBENS SALIM DOS ANJOS 
OLIVEIRA Matrículas nºs 053007 e 053015, lotados na 
Secretaria Municipal de Administração – Núcleo de Ges-
tão de Documentos, no desempenho das atribuições dos 
cargos de Armazenista e Contínuo, tendo em vista o rela-
tório conclusivo do Inquérito Policial Criminal nº 150/2012 
sobre a existência de prova de autoria e materialidade da 
prática de crime contra a Administração Pública.

Para tanto, constitui Comissão Processante compos-
ta pelos servidores Scheila Cássia Garcia Rodrigues, 
Adriana Nunes de Oliveira Lima e Evellin Soella 
Monteiro para, sob a presidência do primeiro, conduzir 
os procedimentos necessários à apuração dos fatos aqui 
narrados, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da pu-
blicação da presente portaria, atendendo ao disposto no 
artigo 183 da Lei Complementar nº 035/2005.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 27 de de-
zembro de 2016.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 27 de dezembro de 2016.

Secretário Municipal de Gabinete

PORTARIA 066/2016
Publicação Nº 69780

PORTARIA Nº 066/2016 .

Dispõe sobre instauração de Processo Administrati-
vo Disciplinar - PAD :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espíri-
to Santo, no uso de suas atribuições legais e atendendo 
solicitação contida nos autos dos processos nºs 14.130 e 
19.601/2016,

RESOLVE instaurar Processo Administrativo Discipli-
nar – PAD, em face da servidora pública municipal NA-
TÁLIA BASTOS BRETAS Matrícula Nº 008462, lotados na 
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Secretaria Municipal de Saúde – USB Ayrton Senna I, no 
desempenho das atribuições dos cargos de Agente Comu-
nitário de Saúde, tendo em vista o Ofício/ SEMUS/ DRH Nº 
322/2016 e que em virtude dos Relatórios de Supervisão 
referente ao trabalho, que a referida servidora, habitual-
mente, se ausenta de suas atividades laborais, trabalhan-
do em local e atividade diversa para a qual foi contratada.

Para tanto, constitui Comissão Processante compos-
ta pelos servidores, Adriana Nunes de Oliveira Lima, 
Scheila Cássia Garcia Rodrigues e Evellin Soella 
Monteiro para, sob a presidência do primeiro, conduzir 
os procedimentos necessários à apuração dos fatos aqui 
narrados, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 
publicação da presente portaria, atendendo ao disposto no 
artigo 183 da Lei Complementar nº 035/2005.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 27 de de-
zembro de 2016.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 27 de dezembro de 2016.

Secretário Municipal de Gabinete

PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO 113/2015
Publicação Nº 69773

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL.

O MUNICÍPIO DE COLATINA, vem por este termo, pro-
mover a RESCISÃO UNILATERAL do Contrato de Em-
preitada por Preço Unitário n.º 113/2015, firmado 
entre o Município de Colatina e a empresa Edurban Edi-
ficações e Urbanismo Ltda, assinado em 1º de Agosto 
de 2015, para execução dos serviços de pavimenta-
ção da pista de manobra do Aeroporto Regional de 
Colatina, protocolado sob o processo administrativo nº 
011445/2015, conforme decisão exarada pelo Excelen-
tíssimo Prefeito Municipal nos autos do processo em epí-
grafe.

DATA DA ASSINATURA: 15 de Dezembro de 2016.

Leonardo Deptulski

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO 144/2015
Publicação Nº 69772

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL.

O MUNICÍPIO DE COLATINA, vem por este termo, pro-
mover a RESCISÃO UNILATERAL do Contrato de Lo-
cação n.º 144/2015, firmado entre o Município de Cola-
tina e a empresa Brunetti e Cia Ltda, assinado em 29 de 
Setembro de 2015, para locação de 01 (uma) máquina 
de solda móvel, adaptada com motor a diesel, para 
execução de serviços de manutenção de solda em 
gradil, na Avenida Beira Rio protocolada sob o processo 
administrativo nº 012067/2015, conforme decisão exa-
rada pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal nos autos do 
processo em epígrafe.

DATA DA ASSINATURA: 15 de Dezembro de 2016.

Leonardo Deptulski

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 
080/2015

Publicação Nº 69774

Resumo do aditivo 01 ao Contrato de Empreitada por 
preço Global nº 080/2015.

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: SCHULTZ CONSTRUTORA LTDA

DO ADITAMENTO: O presente termo aditivo tem por fi-
nalidade SUPRIMIR do valor do contrato em epígrafe a 
importância de R$ 1.356,11 (hum mil, trezentos e cin-
quenta e seis reais e onze centavos), conforme justi-
ficativa e planilhas constantes no processo 009054/2013.

DATA DA ASSINATURA: 15 de Dezembro de 2016.

Leonardo Deptulski

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 
192/2014

Publicação Nº 69776

Resumo do aditivo 01 ao Contrato de Empreitada por 
preço Global nº 192/2014.

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: SCHULTZ CONSTRUTORA LTDA

DO ADITAMENTO: O presente termo aditivo tem por fi-
nalidade SUPRIMIR do valor do contrato em epígrafe a 
importância de R$ 76.854,52 (setenta e seis mil, oito-
centos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois 
centavos), conforme justificativa e planilhas constantes 
no processo 007152/2014.

DATA DA ASSINATURA: 15 de Dezembro de 2016.

Leonardo Deptulski

Prefeito Municipal



29/12/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 667

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 171

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 119/2016
Publicação Nº 69771

Contrato de Prestação de Serviços nº 163/2014.

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE COLATINA

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto o incentivo 
financeiro de custeio para a implantação do componente 
de Atenção Especializada da Rede de Cuidados à Pessoa 
com deficiência no âmbito do SUS, CENTRO ESPECIALIZA-
DO EM REABILITAÇÃO – CER II, no serviço de reabilitação 
físico e intelectual, na APAE Colatina, e manutenção do 
atendimento ambulatorial dos serviços não contemplados 
pelo CER II, conforme previamente definido entre as par-
tes.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo 
prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de 1º (primei-
ro) de Dezembro de 2016, podendo, de comum acordo, 
mediante termo aditivo, haver prorrogação do seu prazo 
de vigência por igual período.

VALOR GLOBAL: R$ 3.124.000,00 (três milhôes e cento 
e vinte e quatro mil reais).

DATA DA ASSINATURA: 29 de Novembro de 2016.

Leonardo Deptulski

Prefeito Municipal

sanear - serviço Colatinense de meio ambiente e saneamento ambiental

REVOGAÇÃO CONCORRÊNCIA 001/2016
Publicação Nº 69641

SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEA-
MENTO AMBIENTAL

REVOGAÇÃO

CONCORRENCIA 001/2016

O SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANE-
AMENTO AMBIENTAL, Autarquia Municipal criada pela Lei 

nº. 4.978/04, sediada na Rua Benjamin Costa, nº. 105, 
Bairro Marista, Colatina-ES, torna público que foi REVO-
GADO o processo licitatório 127/2016, CONCORRENCIA 
001/2016, que tem como objeto: Serviços de apoio para 
manutenção e operação dos sistemas de água e esgoto 
com fornecimento de materiais e mão de obra, com base 
no artigo 49 da Lei 8.666/93 e justificativa fundamentada 
no processo.

Célia A. de Freitas Giuberti Grassi

Presidente da CPL

Conceição do Castelo

Prefeitura

RESUMOS DE ATAS, CONTRATOS, ADITIVOS E CON-
VÊNIO

Publicação Nº 69561

RESUMOS DE CONTRATOS, ATAS E ADITIVOS

CONTRATO Nº 100/16

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADO: BIANCARDI & FURLAN LTDA ME

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE ME-
DICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES.

VALOR: R$ 3.274,35

VIGÊNCIA: 01/12/16 A 31/12/16

DOTAÇÃO: 017001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-
DE; FICHA – 005, 025 E 048 - FONTE DE RECURSO – 
12010000 – PRÓPRIO; FICHA – 014, 030 E 048 - FONTE 
DE RECURSO – 12030000 – FEDERAL; FICHA – 030 E 048 
- FONTE DE RECURSO – 12990000 – ESTADUAL; ELEMEN-
TO DE DESPESA - 3390300000;

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 

DE PREÇOS nº 052/15 e Processo nº 7.048/16

CONTRATO Nº 101/16

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADO: CONSULFARMA - INFORMÁTICA E AS-
SESSORIA EM SAÚDE LTDA - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES PARA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, TREI-
NAMENTO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA 
DE COMPUTADORES (SOFTWARE)

VALOR: R$ 8.216,25

VIGÊNCIA: 06/12/16 a 31/12/16

DOTAÇÃO: 017.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-
DE; FONTE DE RECURSO – 12010000; 3.3.90.39.000 - 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 
FICHA – 55

AMPARO LEGAL: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 02/15 e ATA DE REGISTRO DE 
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PREÇOS Nº 001/16 do CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO 
EXPANDIDA SUL CIM EXPANDIDA SUL-ES E PROCESSO Nº 
4.390/16.

CONTRATO Nº 102/16

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADO: GFC COMUNICAÇÕES EIRELI-ME

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA EM COMUNICAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE IN-
FORMATIVO.

VALOR: R$ 7.980,00

VIGÊNCIA: 12/12/16 A 31/12/16

DOTAÇÃO: 012.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-
NISTRAÇÃO; FICHA – 025; FR 30000000-PROPRIO; ELE-
MENTO DE DESPESA 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS.

AMPARO LEGAL: ART. 24, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº. 
8.666/93 DE 21/06/93 E PROCESSO Nº. 6.845/16.

CONTRATO Nº 103/16

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADO: MATEUS ROCHA FERREIRA 10426407776

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL 
COM SONORIZAÇÃO COM A DUPLA “RAIONE E MATEUS”, 
POR OCASIÃO DO SORTEIO DE FIM DE ANO DA CAMPA-
NHA DO PRODUTOR RURAL IMAGEM LEGAL” A SER REALI-
ZADO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

VALOR: R$ 850,00

VIGÊNCIA: 19/12/16 A 30/12/16

DOTAÇÃO: 013001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI-
NANÇAS; FONTE DE RECURSO – 10000000 – PRÓPRIO; 
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA; FICHA – 045.

AMPARO LEGAL: ART. 25, “CAPUT” E INCISO III, DA LEI 
Nº. 8.666 DE 21/06/93 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
7.164/16.

CONTRATO Nº 104/16

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADO: CASTELO PEDRAS DECORATIVAS LTDA – 
MEE

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA SALA 
DE MAMOGRAFIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SE-
NHORA DA PENHA, NO MUNCIPIO DE CONCEIÇÃO DO 
CASTELO -ES.

VALOR: R$ 21.848,76

VIGÊNCIA: 26/12/16 A 02/01/17

DOTAÇÃO: 017.006- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 
FICHA 058; FONTE DE RECURSO 1605/360500000-RE-
CURSO DOS ROYALTIES ESTADUAL; ELEMENTOS DE DES-
PESA 449-05100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.

AMPARO LEGAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/16 E PRO-
CESSO Nº. 5.838/16.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/16

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: FORT LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-
RIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE 
CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.

VALOR: R$ 169.247,00

VIGENCIA: 13/12/16 A 13/12/17

AMPARO LEGAL: PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 050 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.794//16

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/15

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: SAN MARCO CONSTRUTORA LTDA ME

REFERÊNCIA: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTA-
MENTO SANITÁRIO (MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICI-
LIARES - 161 FOSSAS SÉPTICAS E 10 BANHEIROS) NO IN-
TERIOR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.

OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO Nº 049/15 DE 17/12/16 À 02/01/17.

AMPARO LEGAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/15 E PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO N° 7.258/16.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/15

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: GRUPO FOLHA DO CAPARAO DE COMUNI-
CACÕES LTDA ME

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO 
EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA DE ATOS PÚBLICOS.

OBJETO: FICA ADITIVADO O CONTRATO Nº. 002/15 O 
VALOR DE R$ 17.424,48 (DEZESSETE MIL, QUATROCEN-
TOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CEN-
TAVOS).

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/14 E 
PROCESSO Nº 7.186/16.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/15

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: GRUPO FOLHA DO CAPARAO DE COMUNI-
CACÕES LTDA ME

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO 
EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA DE ATOS PÚBLICOS.

OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO Nº. 002/15, DE 01/01/17 A 02/01/17.

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/14 E 
PROCESSO Nº 7.553/16.
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/16

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: CONSTRUENG EIRELI – EPP

REFERÊNCIA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE 
EVENTOS DA COMUNIDADE DE VARGEM ALEGRE, NO MU-
NICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.

OBJETO: ERRATA AO CONTRATO 043/16 - ONDE SE LÊ: 
2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS 
FINANCEIROS; 2.1 - O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 
123.577,80 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL QUINHENTOS E 
SETENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS). LEIA SE: 
2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS 
FINANCEIROS; 2.1 - O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 
123.748,93 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL SETECENTOS E 
QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).

AMPARO LEGAL: PROCESSO Nº 5.091/16 E TOMADA DE 
PREÇOS Nº 001/16

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/16

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: CONSTRUENG EIRELI – EPP

REFERÊNCIA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE 
EVENTOS DA COMUNIDADE DE VARGEM ALEGRE, NO MU-
NICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.

OBJETO: FICA SUPRIMIDO DO CONTRATO Nº. 043/16, O 
PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 12,79%, PERFAZENDO 
UM VALOR DE R$ 15.828,46.

AMPARO LEGAL: PROCESSO Nº 6.574/16 E TOMADA DE 
PREÇOS Nº 001/16

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/16

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: CONSTRUENG EIRELI – EPP

REFERÊNCIA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE 
EVENTOS DA COMUNIDADE DE VARGEM ALEGRE, NO MU-
NICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.

OBJETO: FICA ADITIVADO AO CONTRATO Nº. 043/16, O 
PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 25%, PERFAZENDO 
UM VALOR DE R$ 30.939,35.

DOTAÇÃO: 019.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL-
TURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER; FONTE DE RECUR-
SO – 30000000 – PRÓPRIO; ELEMENTO DE DESPESA: 
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES; FICHA – 0201

AMPARO LEGAL: PROCESSO Nº 6.574/16 E TOMADA DE 
PREÇOS Nº 001/16

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/16

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: SILVANO MARETO

REFERÊNCIA: LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA DE ALVE-
NARIA, COM 03 QUARTOS, 01 SALA, 01 COZINHA, 01 BA-
NHEIRO SOCIAL E 01 VARANDA. O IMÓVEL É LOCALIZADO 
NA COMUNIDADE DE TAQUARUSSÚ, ZONA RURAL, CON-
CEIÇÃO DO CASTELO-ES.

OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO Nº.051/16, DE 08/06/16 A 31/12/16.

AMPARO LEGAL: PROCESSO Nº 6.680/16 E LEI MUNICI-
PAL Nº 1.816/15

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/16

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: E&L PRODUÇÕES DE SOFTWAERE LTDA

REFERÊNCIA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO 
SE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA E SER-
VIÇOS DE INFÓRMÁTICA - LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SIS-
TEMAS A SEREM CONTRATADOS: SISTEMA INTEGRADO 
GESTÃO TRIBUTÁRIA, SISTEMA INTEGRADO DE RECUR-
SOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA INTE-
GRADO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS, SISTE-
MA INTEGRADO DE ALMOXARIFADO, SISTEMA INTEGRA-
DO DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PROTOCOLOS 
E PROCESSOS, SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE 
PÚBLICA ELETRÔNICA, SISTEMA INTEGRADO DE FROTAS, 
SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SISTEMA INTE-
GRADO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DA 
ADMINISTRAÇÃO AO CIDADÃO NA INTERNET, CONTROLE 
INTERNO E AUDITORIA E SISTEMA GESTÃO EDUCACIO-
NAL.

OBJETO: ERRATA AO CONTRATO Nº 092/16 - ONDE SE 
LÊ: CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 2.1 - O PRAZO DE 
VIGÊNCIA DESTE CONTRATO SERÁ DA DATA DE SUA AS-
SINATURA EM 05 DE OUTUBRO DE 2016 A 04 DE OUTU-
BRO DE 2017, PRORROGÁVEL NA FORMA DO ART. 57 DA 
LEI Nº 8.666, DE 1993. LEIA SE: CLÁUSULA SEGUNDA – 
VIGÊNCIA 2.1 - O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO 
SERÁ DA DATA DE SUA ASSINATURA EM 05 DE OUTUBRO 
DE 2016 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016, PRORROGÁVEL NA 
FORMA DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666, DE 1993.

AMPARO LEGAL: PROCESSO Nº 7.438/16 E PREGÃO 
PRESENCIAL nº 046/16

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/16

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A.

REFERÊNCIA: AQUISIÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE 
ENSINO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL 
IMPRESSO DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL DE 01 A 05 ANOS, PORTAL EDUCA-
CIONAL, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 
E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO.

OBJETO: FICA ADITIVADO AO CONTRATO Nº. 098/16 O 
QUANTITATIVO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), DO 
CONTRATO ORIGINAL, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 
R$ 5.907,60.

DOTAÇÃO: 016.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO; FONTE DE RECURSO–16050000 – ROYALTIES DO 
PETRÓLEO ESTADUAL; FICHA 149; 33903000000 - MATE-
RIAL DE CONSUMO

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS nº 002/16 E PROCESSO Nº 6.982/16.
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 
030/16

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: ROSEMERI MARETO PINTO

REFERÊNCIA: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA 
RUA GIRASSOL, Nº 37, LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, 
BAIRRO NICOLAU DE VARGAS E SILVA, CONCEIÇÃO DO 
CASTELO, ES, CEP 29.370-000, PARA O FUNCIONAMENTO 
DE 01 (UM) “ABRIGO”, NA MODALIDADE “CASA LAR”.

OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO Nº. 030/16, DE 01/01/2017 A 02/02/2017.

AMPARO LEGAL: LEI MUNICIPAL Nº 1.842/16 E PROCES-
SO Nº 6.678/16

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/16

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: CONSTRUENG EIRELI – EPP

REFERÊNCIA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE 
EVENTOS DA COMUNIDADE DE VIÇOSA, NO MUNICÍPIO 
DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.

OBJETO: FICA SUPRIMIDO DO CONTRATO Nº. 044/16, O 
PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 3,19%, PERFAZENDO 
UM VALOR DE R$ 4.349,80.

AMPARO LEGAL: PROCESSO Nº 6.543/16 E TOMADA DE 
PREÇOS Nº 002/16

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/16

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: CONSTRUENG EIRELI – EPP

REFERÊNCIA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE 
EVENTOS DA COMUNIDADE DE VIÇOSA, NO MUNICÍPIO 
DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.

OBJETO: FICA ADITIVADO AO CONTRATO Nº. 044/16, O 
PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 26,07%, PERFAZENDO 
UM VALOR DE R$ 35.513,26.

DOTAÇÃO: 019.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL-
TURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER; FONTE DE RECUR-
SO – 30000000 – PRÓPRIO; ELEMENTO DE DESPESA: 
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES; FICHA – 0201.

AMPARO LEGAL: PROCESSO Nº 6.543/16 E TOMADA DE 
PREÇOS Nº 002/16

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/13

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE 
LTDA EPP

REFERÊNCIA: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES, 
IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LICEN-
CIAMENTO DE SISTEMA DE COMPUTADORES (SOFTWARE) 
PARA GERENCIAMENTO DOS ATENDIMENTOS REALIZADO 
AO NAC - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE 
E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE.

OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO Nº. 078/13, DE 01/01/17 À 02/02/17.

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/13 E 
PROCESSO Nº. 6.520/16

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/16

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: AGROPLANT CONSULTORIA LTDA - ME

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO 
DE REQUERIMENTO PARA LICENÇA SIMPLIFICADA PARA 
SECADORES DE GRÃOS, DESTINADO A ATENDER AS NE-
CESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 
- ES.

OBJETO: FICA SUPRIMIDO DO CONTRATO Nº. 068/16, O 
PERCENTUAL APROXIMADO DE 36,36%, PERFAZENDO UM 
VALOR GLOBAL DE R$ 4.545,44.

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 029/15 E PROCESSO Nº 7.509/16

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 085/15

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATE-
RIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO 
CASTELO, ES

REFERÊNCIA: A CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE CA-
TADORES PARA A COLETA, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, E 
COMECIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLAVEIS 
E REAPROVEITAVES DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUS-
TRIAL.

OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO Nº. 085/15, DE 01/01/17 A 02/02/17.

AMPARO LEGAL: PROCESSO Nº 6.936/16

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/15

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: COPITEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE IN-
FORMÁTICA EIRELI-EPP

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE 
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO 
DE CÓPIAS) COM ACESSO VIA REDE LOCAL, DESTINADOS 
A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRE-
TARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.

OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO Nº. 078/15 DE 01/01/17 A 02/01/17.

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 053/14 E PROCESSO Nº 7.124/16

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/16

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: LACEN LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍ-
NICAS LTDA - ME
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REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LA-
BORATORIAIS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE SAÚ-
DE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO ESPECIALIZADA E 
ATENÇÃO HOSPITALAR.

OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO Nº. 028/16 DE 01/01/17 A 02/01/17.

AMPARO LEGAL: CREDENCIAMENTO 001/15 E PROCES-
SO Nº 6.973/16

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/15

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: HOSPITAL PADRE MÁXIMO

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE 
RAIOS-X EM GERAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE 
SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO ESPECIALIZA-
DA E ATENÇÃO HOSPITALAR.

OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO Nº. 034/15 DE 01/01/17 A 02/01/17.

AMPARO LEGAL: CREDENCIAMENTO 003/14 E PROCES-
SO Nº 6.971/16

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/16

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO;

CONTRATADA: COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA;

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPOR-
TE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ES-
TADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO 
CASTELO – ES;

OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
TERMO DE CONTRATO Nº 026/16 DE 01/01/17 A 02/01/17.

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/16 E 
PROCESSO Nº 7.424/16.

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/16

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO;

CONTRATADA: LIONEL MICHEL FERRARI & CIA LTDA ME;

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPOR-
TE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ES-
TADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO 
CASTELO – ES;

OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
TERMO DE CONTRATO Nº 027/16 DE 01/01/17 A 02/01/17.

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/16 E 
PROCESSO Nº 7.330/16.

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 075/15

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: ELITE CONSTRUTORA EIRELI ME;

REFERÊNCIA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVI-
MENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA DA PONTE, RUA SEM 

NOME (RAMO 100), RUA MOACIR GUIMARÃES, RUA CE-
CÍLIA LARIEU, RUA SEM NOME (RAMO 400), MORRO DO 
CRUZEIRO.

OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
TERMO DE CONTRATO Nº 075/15 DE 31/12/16 A 02/01/17.

AMPARO LEGAL: CONCORRÊNCIA nº 002/14 E PROCES-
SO Nº. 7.512/16.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/16

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE 
QUALIDADE LTDA

REFERÊNCIA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SOLO DE RO-
TINA (PH, P + K + CA E MG), DESTINADO A ATENDER AS 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CAS-
TELO, ES.

OBJETO: FICA SUPRIMIDO DO CONTRATO Nº. 053/16, O 
VALOR DE R$ 32.356,50.

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/15, 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 045/16 E PROCESSO Nº 
6.571/16

Conceição do Castelo, ES, 28 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SAULO BELISARIO

PREFEITO
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Domingos Martins

Prefeitura

CHAMADA PÚBLICA 
Publicação Nº 69563

001/16/ E. G. STEIN JUNIOR - ME / 18/07/2016/ 
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimenta-
ção escolar dos alunos matriculados da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental da EMEF Rio Ponte da Rede de Ensino 
do Município de Domingos Martins, para consumo no ano 
letivo de 2016, especificados a seguir, conforme Processo 
Licitatório – Pregão nº 001/2016. /

Valor: R$ 6.246,47 (seis mil duzentos e quarenta e seis 
reais e quarenta e sete centavos). /

Prazo: 18/02/2017/ Fundamentação Legal: Funda-
mentação Legal: Pregão n.º 001/2016.

Domingos Martins-ES, 28 de dezembro de 2016.

Elisabeth Christ Uliana

Presidente da AEC

001/16/ E. G. STEIN JUNIOR - ME / 14/09/2016/ 
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimenta-
ção escolar dos alunos matriculados da Educação Infantil 
e Ensino Fundamental da EMEF Fazenda Osvaldo Retz da 
Rede de Ensino do Município de Domingos Martins, para 
consumo no ano letivo de 2016, especificados a seguir, 
conforme Processo Licitatório – Pregão nº 001/2016. /

Valor: R$ 8.953,44 (oito mil novecentos e cinquenta e 
três reais e quarenta e quatro centavos). /

Prazo: 31/12/2016/ Fundamentação Legal: Funda-
mentação Legal: Pregão n.º 001/2016.

Domingos Martins-ES, 28 de dezembro de 2016.

Verônica Endringer Kuhn

Presidente da AEC

001/16/ E. G. STEIN JUNIOR - ME / 19/07/2016/ 
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimenta-
ção escolar dos alunos matriculados da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental da EMEF Augusto Peter Berthold Pa-
gun da Rede de Ensino do Município de Domingos Martins, 
para consumo no ano letivo de 2016, especificados a se-
guir, conforme Processo Licitatório – Pregão nº 001/2016. 
/

Valor: R$ 6.207,34 (seis mil duzentos e sete reais e trinta 
e quatro centavos). /

Prazo: 19/12/2016/ Fundamentação Legal: Funda-
mentação Legal: Pregão n.º 001/2016.

Domingos Martins-ES, 28 de dezembro de 2016.

Jovania Roberta Lahass Pagung

Presidente da AEC

001/16/ E. G. STEIN JUNIOR - ME / 14/07/2016/ 
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimenta-
ção escolar dos alunos matriculados da Educação Infantil 
e Ensino Fundamental da EMEF Soído da Rede de Ensino 
do Município de Domingos Martins, para consumo no ano 
letivo de 2016, especificados a seguir, conforme Processo 
Licitatório – Pregão nº 001/2016. /

Valor: R$ 6.657,00 (seis mil seiscentos e cinquenta e sete 
reais). /

Prazo: 14/12/2016/ Fundamentação Legal: Funda-
mentação Legal: Pregão n.º 001/2016.

Domingos Martins-ES, 28 de dezembro de 2016.

Argélia Maria Ribet Wandekoquem

Presidente do Conselho Escola

001/16/ COOPRAM – COOPERATIVA DE EMPREEN-
DEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS / 
25/07/2016/ Aquisição de gêneros alimentícios diversos 
e hortifrutigranjeiros dos alunos matriculados na Educação 
Infantil e Ensino Fundamental da EMEF Alto Paraju da Rede 
de Ensino do Município de Domingos Martins, para consu-
mo no ano letivo de 2016, especificados a seguir, conforme 
Processo Licitatório – Chamada Pública nº 001/2016. /

Valor: R$ 3.234,00 (três mil duzentos e trinta e quatro 
reais). /

Prazo: 31/12/2016/ Fundamentação Legal: Funda-
mentação Legal: Chamada Pública nº 001/2016

Domingos Martins-ES, 28 de dezembro de 2016.

Claudina Maria Christ

Presidente da AEC

004/16/ E. G. STEIN JUNIOR - ME / 30/11/2016/ 
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimenta-
ção escolar dos alunos matriculados da Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e AEE da EMEF Augusto Peter Ber-
thold Pagung da Rede de Ensino do Município de Domingos 
Martins, para consumo no ano letivo de 2016, especifica-
dos a seguir, conforme Processo Licitatório – Pregão nº 
002/2016. /

Valor: R$ 8.697,48 (oito mil seiscentos e noventa e sete 
reais e quarenta e oito centavos). /

Prazo: 30/01/2017/ Fundamentação Legal: Funda-
mentação Legal: Pregão n.º 002/2016.

Domingos Martins-ES, 28 de dezembro de 2016.

Jovania Roberta Lahass Pagung

Presidente da AEC
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001/16/ E. G. STEIN JUNIOR - ME / 22/07/2016/ 
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimenta-
ção escolar dos alunos matriculados da Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e AEE da EMEF Gustavo Guilherme 
João Plaster da Rede de Ensino do Município de Domingos 
Martins, para consumo no ano letivo de 2016, especifica-
dos a seguir, conforme Processo Licitatório – Pregão nº 
001/2016. /

Valor: R$ 15.048,95 (quinze mil e quarenta e oito reais e 
noventa e cinco centavos). /

Prazo: 22/02/2017/ Fundamentação Legal: Funda-
mentação Legal: Pregão n.º 001/2016.

Domingos Martins-ES, 28 de dezembro de 2016.

Alexandra Bráz da Vitória Kipper

Presidente da AEC

003/16/ E. G. STEIN JUNIOR - ME / 15/12/2016/ 
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimenta-
ção escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamen-
tal da EMEF Antônio Francisco Erlacher da Rede de Ensino 
do Município de Domingos Martins, para consumo no ano 
letivo de 2016, especificados a seguir, conforme Processo 
Licitatório – Pregão nº 002/2016. /

Valor: R$ 4.991,85 (quatro mil novecentos e noventa e 
um reais e oitenta e cinco centavos). /

Prazo: 31/12/2016/ Fundamentação Legal: Fundament

ação Legal: Pregão n.º 002/2016.

Domingos Martins-ES, 28 de dezembro de 2016.

Emerson Nilson Zahn

Presidente da AEC

001/16/ COOPRAM – COOPERATIVA DE EMPREEN-
DEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS / 
23/12/2016/ Aquisição de gêneros alimentícios diversos 
e hortifrutigranjeiros dos alunos matriculados na Educa-
ção Infantil e Ensino Fundamental da EMEF Luiz Pianzo-
la da Rede de Ensino do Município de Domingos Martins, 
para consumo no ano letivo de 2016, especificados a se-
guir, conforme Processo Licitatório – Chamada Pública nº 
001/2016. /

Valor: R$ 3.834,00 (três mil oitocentos e trinta e quatro 
reais)/

Prazo: 31/12/2016/ Fundamentação Legal: Funda-
mentação Legal: Chamada Pública nº 001/2016

Domingos Martins-ES, 28 de dezembro de 2016.

Adriana Canal

Presidente da AEC

002/16/ JOSÉ ERILDO GRECCO/ 23/12/2016/ Aqui-
sição de gêneros alimentícios diversos e hortifrutigranjei-
ros dos alunos matriculados na Educação Infantil e Ensino 
Fundamental da EMEF Aracê da Rede de Ensino do Muni-
cípio de Domingos Martins, para consumo no ano letivo de 
2016, especificados a seguir, conforme Processo Licitatório 
– Chamada Pública nº 001/2016. /

Valor: R$ 3.543,70 (três mil quinhentos e quarenta e três 
reais e setenta centavos)/

Prazo: 31/12/2016/ Fundamentação Legal: Funda-
mentação Legal: Chamada Pública nº 001/2016

Domingos Martins-ES, 28 de dezembro de 2016.

Lidiane de Fátima Uliana

Presidente da AEC

001/16/ COMERCIAL FLORA VERDIN LTDA / 
28/09/2016/ Aquisição de gêneros alimentícios desti-
nados à alimentação escolar dos alunos matriculados na 
Educação Infantil e Ensino Fundamental da EMEF Aracê da 
Rede de Ensino do Município de Domingos Martins, para 
consumo no ano letivo de 2016, especificados a seguir, 
conforme Processo Licitatório – Pregão nº 001/2016. /

Valor: R$ 12.386,30 (doze mil trezentos e oitenta e seis 
reais e trinta centavos). /

Prazo: 28/01/2017/ Fundamentação Legal: Funda-
mentação Legal: Pregão n.º 001/2016.

Domingos Martins-ES, 28 de dezembro de 2016.

Lidiane de Fátima Uliana

Presidente da AEC

EDITAL DE PROCESSSO SELETIVO Nº 002/2016
Publicação Nº 69559

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA ATEN-
DIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

O Município de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, através da Comissão nomeada pelo Decreto de Pessoal n° 
748/2016, TORNA PÚBLICO que fará realizar Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Técnico de Serviços 
Públicos, nos termos das Leis Municipais nº 2162/2009 e 2261/2010 e em conformidade com as normas estabelecidas 
neste Edital, visando atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público para suprir vagas no âmbito 
da Secretaria Municipal de Educação e Esporte.

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1 Os candidatos selecionados comporão lista de classificados para Contratação e cadastro de reserva, a ser utilizado de 
acordo com a necessidade no decorrer do ano de 2017.

1.2 O processo seletivo será realizado em ETAPA ÚNICA, – constando de Prova de Títulos e Experiência Profissional.
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1.3. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital, sendo as ações e acompa-
nhamento de sua inteira responsabilidade.

1.4 A inscrição do candidato implicará no conhecimento da presente instrução e na aceitação plena e integral das condi-
ções determinadas por este Edital e legislação pertinente.

1.5 As dúvidas poderão ser dirimidas com a Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação e Esporte 
da Prefeitura Municipal de Domingos Martins.

2. DOS CARGOS

2.1 - Os cargos/modalidades, objeto deste processo seletivo simplificado, estão descritos no Anexo I deste Edital.

3. DA REMUNERAÇÃO

3.1 - A remuneração do profissional contratado obedecerá a Tabela de Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, 
conforme especificado abaixo:

Remuneração: R$ 1.030,40

Carga Horária: 40 horas semanais

4. DA INSCRIÇÃO

4.1 Antes de efetuar a inscrição, o participante deverá ler este Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos para a participação neste Processo Seletivo.

4.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no site http://www.domingosmartins.es.
gov.br no link Processo “Seletivo Simplificado para Técnico de Serviços Públicos”.

4.3 – O período de inscrição inicia-se às 08 horas do dia 30/12/2016 e encerra-se às 18 horas do dia 03/12/2016.

4.4 Durante o período de inscrição será permitida realização de correção na ficha de inscrição. O ambiente de inscrição 
ficará aberto até as 18 horas do dia 03/12/2016. Após esse período, o sistema não permitirá mais o acesso, não sendo 
permitidas novas inscrições, nem alterações.

4.5 O candidato que prestar qualquer informação falsa ou inexata ao se inscrever no Processo Seletivo ou que não aten-
der as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e serão anulados todos os atos dela decorrentes

4.6 O candidato poderá se inscrever em até 02 (duas) opções, dentre as especificadas a seguir:

1. Técnico de Serviços Públicos/ Auxiliar de Creche

2. Técnico de Serviços Públicos/ Auxiliar de Secretaria Escolar

3. Técnico de Serviços Públicos/ Auxiliar de Atividades Educacionais (Atendimento aos alunos com necessidades Especiais)

4. Técnico de Serviços Públicos/ Auxiliar de Atividades Educacionais / Esportes

5. Técnico de Serviços Públicos/ Auxiliar de Atividades Educacionais / Artes

4.7 A Ficha de Inscrição deverá ser instruída com:

I – Dados Pessoais

II – Pré-requisito, conforme Anexo I

III – Experiência Profissional, conforme Anexo I

IV – Títulos, conforme Anexos I e II

4.8 O diploma ou certificado que for utilizado como pré-requisito não poderá ser utilizado para fins de conta-
gem de Títulos.

4.9 - Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, correspondências, ou fora do prazo estabelecido no item anterior.

4.10 – A inscrição é de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato, bem como o completo e correto preenchimento 
dos dados na ficha de inscrição “on line”.

4.11 - A SECEDU não se responsabilizará por eventuais prejuízos causados pelo preenchimento incorreto dos dados de 
inscrição, nem pela inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação ou congestionamento de 
linhas de comunicação que impossibilitem a transferência dos dados ou a impressão dos documentos.

4.12 - A ficha de inscrição deverá ser impressa pelo candidato e apresentada no momento da escolha.

4.13 Os candidatos deverão preencher os seguintes requisitos:

- Ser brasileiro nato ou naturalizado;

- não ter contrato temporário rescindido por este Município por falta disciplinar;

- possuir a idade mínima de 18 anos completos na data da escolha;

http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.domingosmartins.es.gov.br
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- possuir documentos pessoais exigidos neste Edital;

- estar quite com as obrigações militares e eleitorais;

- possuir a habilitação mínima exigida para o cargo/função que irá ocupar;

- não acumular cargo público.

- não ter contrato rescindido no Município de Domingos Martins no ano de 2016 sem que tenha permanecido em exercício 
por, no mínimo, 20 (vinte) dias após o pedido de rescisão.

- não ter sido punido, no cargo para o qual se inscrever, na Administração Pública com pena de advertência, suspensão ou 
demissão nos últimos 2 (dois) anos ou que tenha sido condenado a pena privativa de liberdade.

4.13.1 Sendo apurado a qualquer tempo, irregularidades nas situações apresentadas acima, o candidato terá sua inscri-
ção cancelada, sendo eliminado deste processo, ficando canceladas todas as etapas dela decorrentes, inclusive rescisão 
de contrato, se for o caso.”

4.14 Não poderá inscrever-se neste processo o servidor contratado pelo Município de Domingos Martins no ano de 
2016, que não atendeu às condições do Edital de Processo Seletivo nº 002/2015.

DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA

5.1 Fica assegurada à pessoa com deficiência o direito de se inscrever, em igualdade de condições com os demais candi-
datos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.

5.2 Considerar-se-á candidato com deficiência aquele que se enquadrar nas categorias discriminadas no Decreto Federal 
nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com a redação dada pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, 
e observado o disposto na Lei Federal nº 7.583 de 24 de outubro de 1989.

5.3 As vagas reservadas às pessoas com deficiência serão de 5% (cinco por cento) sobre o total de vagas oferecidas para 
cada cargo/função. Caso o percentual resulte em número fracionado o mesmo será elevado até o primeiro número inteiro 
subseqüente, entretanto, desde que não ultrapasse o limite máximo de 20% do total de vagas estipulado para cada cargo/
função.

5.4 O candidato com deficiência deverá declarar no ato da inscrição, em espaço próprio do requerimento de inscrição, a 
sua condição de deficiência. O candidato que deixar de declarar a sua condição não poderá alegá-la posteriormente.

5.5 A publicação da classificação do processo seletivo será feita em duas listas, contendo a primeira a pontuação de todos 
os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda somente a pontuação destas últimas.

5.6 Na falta de candidatos com deficiência para as vagas a eles reservadas, as mesmas serão preenchidas pelos demais 
candidatos aprovados e classificados na listagem de ampla concorrência, com estrita observância da ordem classificatória.

5.7 Para efeito de contratação, a deficiência do candidato será avaliada por equipe multiprofissional, que decidirá de forma 
terminativa sobre a caracterização do candidato com deficiência e em caso afirmativo, sobre a compatibilidade da deficiên-
cia como exercício das atribuições do cargo.

5.8 Caso a equipe multiprofissional conclua pela incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo público para 
o qual se inscreveu o candidato com deficiência será eliminado do processo seletivo.

5.9 Caso a equipe multiprofissional competente conclua ter o candidato aptidão física e mental para o exercício das atribui-
ções do cargo, mas não o caracterize como pessoa com deficiência por ele declarada, o mesmo retornará para a listagem 
de ampla concorrência.

5.10 Por ocasião da contratação, a ordem de chamada do candidato com deficiência será proporcional ao número de con-
vocados, de acordo com a porcentagem a ele reservada.

6. DA DOCUMENTAÇÃO E PONTUAÇÃO REFERENTE À EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
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6.1 Para pontuação referente à Experiência Profissional serão aceitas somente as funções descritas para cada car-
go, conforme Anexo I deste Edital e obedecerá aos critérios descritos nos itens a seguir:

6.2 A quantidade máxima do tempo de serviço para cada cargo será 60 meses, nas funções especificadas para 
cada cargo, conforme Anexo I.

6.3 Será atribuído um ponto por cada mês completo de serviço prestado nas funções aceitas para cada cargo, des-
critas no Anexo I.

6.4 – Para contagem de pontos referente à experiência profissional não será considerada a fração de mês.

6.5 – A comprovação da Experiência profissional dar-se-á por:

I – em órgão público: documento expedido pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da 
prestação da atividade, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo Departamento de 
Pessoal/Recursos Humanos da Secretaria de Administração ou Unidades, especificando o período compreendido e os car-
gos ou funções exercidos, comprovando a atuação na função pleiteada OU declaração expedida pelo Diretor da escola ou 
da Instituição onde atuou, contendo carimbo da unidade de ensino e assinatura do diretor da mesma, especifi-
cando o período compreendido e os cargos ou funções exercidos, comprovando a atuação na função pleiteada.

II – em empresa privada: cópia da carteira de trabalho (páginas de identificação com foto e dados pessoais 
e registro do(s) contrato(s) de trabalho) acompanhada de declaração expedida pelo Diretor da escola ou 
da Instituição onde atuou, contendo carimbo da unidade de ensino e número da autorização do Diretor da 
mesma, especificando período compreendido e os cargos ou funções exercidas, comprovando a atuação na 
função pleiteada.

6.6 O documento de comprovação de experiência profissional deverá conter o cargo ou funções desempenhadas e 
o período trabalhado, não sendo aceitas funções identificadas somente por siglas.

6.6.1 Caso o documento de tempo de serviço não contemple a função conforme descrito no Anexo I, deverá ser comple-
mentado com declaração emitida pela unidade de ensino ou setor de atuação, nas normas previstas no item 6.5.

6.7 É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente num mesmo período.

6.8 O tempo de serviço já computado para aposentadoria não será considerado para contagem de pontos no processo de 
classificação.

6.8.1 Caso seja computado indevidamente o tempo de serviço de aposentadoria, e constatado, a qualquer tempo, o can-
didato terá sua inscrição cancelada e todos os atos dela decorrentes.

6.9 Não será pontuado exercício profissional na qualidade de proprietário/sócio de empresa, profissional autônomo, es-
tagiário ou voluntário.

6.10 Não será pontuado o Exercício Profissional fora dos padrões especificados neste edital.

6.11 Em caso de tempo de serviço expresso em dias será considerado o mês de 30 dias para conversão.

7. DA DOCUMENTAÇÃO E PONTUAÇÃO REFERENTE AOS TÍTULOS

7.1 Para pontuação referente aos títulos serão aceitos somente os cursos descritos para cada cargo.

7.2 A Pontuação referente aos Títulos será conforme tabela constante no Anexo II deste Edital e obedecerá os critérios 
descritos a seguir:

7.3 Não será contado, para fins de pontuação, o diploma ou certificado utilizado como pré-requisito para o cargo pleiteado.
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7.4 O candidato poderá apresentar, no máximo, cinco títulos, dentre os especificados no Anexo II.

7.4.1 Poderá ser apresentado somente um diploma/certificado dentre os títulos constantes no Item 01 do Anexo II.

7.5 Para comprovação dos cursos relacionados no Anexo II deste Edital, o candidato deverá apresentar certificado/
declaração constando: Identificação da instituição, Carimbo do CNPJ (para instituições privadas) ou papel tim-
brado com carimbo (para órgãos públicos), carga horária, período de realização, objeto específico na área 
pleiteada, conteúdo programático, assinatura do responsável legal, e registro do certificado.

7.5.1 Não serão aceitos certificado/declaração que não atenderem aos requisitos citados neste item.

7.6 As declarações só serão aceitas referentes aos cursos concluídos nos anos de 2015 e 2016, na falta de diplomas ou 
certificados, contendo todos os requisitos descritos no item 7.5 “

7.7 O título apresentado não poderá ser aproveitado, para efeito de contagem de pontos, de forma fracionada.

7.8 Não serão aceitos certificado/declaração de curso que apresentarem carga horária incompatível com o período de 
realização.

7.9 Em caso de denúncia e/ou suspeita quanto a validade dos títulos de instituições privadas, haverá a devida apuração 
junto aos órgãos competentes e sendo comprovada a inconsistência ou irregularidade, os títulos serão desconsiderados.

7.10 – Caso o candidato esteja cursando nível superior, poderá ser pontuada a carga horária cursada como curso livre, 
desde que apresentada a declaração de que está cursando acompanhada de histórico.

8. DA CLASSIFICAÇÃO

8.1 Para efeito de classificação considerar-se-á a soma da pontuação de experiência profissional com a pontuação 
referente aos Títulos.

8.2 No caso de empate, a classificação dos candidatos do processo seletivo obedecerá ao seguinte critério de desempate, 
por ordem:

I – Candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, conforme estabelece a Lei n° 10.741/03 (Estatuto do Idoso), sendo 
considerada para este fim a data de término das inscrições;

II Experiência Profissional;

III Títulos;

IV Idade, dando preferência ao de idade mais avançada..

8.3 Os candidatos que se declararem portadores de deficiência comporão lista classificatória específica.

9 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

9.1 A lista de classificação dos candidatos será divulgada no dia 04 de janeiro de 2016, a partir das 14 horas, na 
Secretaria Municipal de Educação e Esporte e no site da Prefeitura Municipal de Domingos Martins http://www.domingos-
martins.es.gov.br.

9.2 A classificação final, após julgamento de recurso, será divulgada no dia 09 de janeiro de 2017, a partir das 13 
horas na Secretaria Municipal de Educação e Esporte e no site da Prefeitura Municipal http://www.domingosmartins.
es.gov.br.

10 DO RECURSO

10.1 Caberá recurso contendo pedido específico devidamente fundamentado, quanto a:

I – Indeferimento da inscrição

II – Pontuação de Experiência profissional declarada na inscrição

http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.domingosmartins.es.gov.br
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III – Pontuação de Títulos declarados na inscrição

10.2 Os pedidos de recursos que não estiverem devidamente fundamentados serão imediatamente indeferidos.

10.3 Não será aceita na condição de recurso a inclusão ou substituição de documentação não declarada no ato da inscri-
ção.

10.4 – Os pedidos de recursos serão realizados em formulário online, no portal de inscrição deste processo, disponível 
no endereço eletrônico: www.domingosmartins.es.gov.br, a partir das 14 horas do dia 04 de janeiro de 2017 até as 
14 horas do dia 06 de janeiro de 2017.

10.5 Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail, protocolado pessoalmente ou por qualquer outro meio, 
além das formas previstas no item 10.1.

11 DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE VAGAS

11. 1 - Para fins de atendimento à chamada e efetuação da escolha de vagas o candidato, quando convocado, deverá 
apresentar, OBRIGATORIAMENTE:

I A ficha de inscrição impressa;

II Documento de identificação com foto e especificação da data de nascimento (não é necessário cópia)

III Comprovação do pré-requisito (conforme Anexo I)

IV Comprovação de Experiência Profissional (Anexo II, conforme informado na inscrição)

V Comprovação dos Títulos (Anexo III, conforme informado na inscrição).

11.2 Os documentos deverão ser apresentados em cópia autenticada, ou em cópia simples desde que acompanhado do 
documento original para conferência, sendo que, nessa situação, solicita-se que cada cópia seja organizada com o seu 
original respectivo.

11.3 – Na hipótese de não comprovação do pré-requisito exigido para o cargo, o candidato estará automaticamente 
ELIMINADO do processo de seleção.

11.4 Na hipótese de não comprovação do tempo de serviço ou dos títulos, conforme declarado na ficha de ins-
crição, o candidato será RECLASSIFICADO de acordo com a pontuação referente a documentação efetivamente apre-
sentada.

12. DO PREENCHIMENTO DE VAGAS

12.1 A chamada para preenchimento das vagas do referido processo seletivo será realizada respeitando a ordem de clas-
sificação dos inscritos.

12.2 A primeira convocação para preenchimento das vagas será realizada no Auditório da EMEFM “Mariano Ferreira de 
Nazareth, localizado na Travessa Augusto Schwambach, Nº 87, Centro – Domingos Martins nos dias e horários a seguir 
especificados:

DATA CARGO / FUNÇÃO HORÁRIO
10/01/2017 Técnico de Serviços Públicos – Auxiliar de Secretaria Escolar 8 h
10/01/2017 Técnico de Serviços Públicos – Auxiliar de Creche 9 h
10/01/2017 Técnico de Serviços Públicos – Auxiliar de Atividades Educacionais 13 h

10/01/2017

Técnico de Serviços Públicos – Auxiliar de Atividades Educacionais / Esportes

Técnico de Serviços Públicos – Auxiliar de Atividades Educacionais/Artes 15 h
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12.3 As vagas disponíveis serão apresentadas no dia da escolha.

12.4 Sempre que houver necessidade, a Secretaria Municipal de Educação e Esporte fará nova chamada, através de publi-
cação no site www.domingosmartins.es.gov.br, para o preenchimento de vagas que surgirem no decorrer do ano de 2017.

12.5 O candidato não poderá escolher vaga em unidade escolar na qual o diretor seja seu cônjuge, companheiro(a) 
ou parente até o segundo grau civil, nos termos do Artigo 168, Inciso VII da Lei Complementar 04/2007.

12.6 Não será permitida a troca de local de trabalho após o início do contrato, salvo se, após chamada de todos os 
candidatos classificados, a vaga permanecer não preenchida.

12.7 Será automaticamente reclassificado para o último lugar da listagem de classificação de cada cargo o candidato con-
vocado que não comparecer na chamada,ou não enviar seu procurador devidamente habilitado para esse fim.

12.7.1 Os candidatos que não compareceram a chamada só poderão ser convocados e escolher vagas após esgotadas 
todas as possibilidades de chamada da lista principal.

12.8 Será considerada desistência provisória o candidato, ou seu procurador legal, que comparecer à chamada e não es-
colher vaga, cujo registro será documentado pela comissão.

12.8.1 Em caso de desistência provisória, o candidato poderá participar de novas chamadas durante o ano letivo de 2017, 
sem alteração de sua posição na lista de classificação.

12.9 O candidato que escolher uma vaga para período definido (licenças, atestados e outros) poderá participar de nova 
chamada no decorrer do ano de 2017, depois de concluído cada período de substituição, não alterando sua ordem de 
classificação.

12.10 O candidato que desistir da vaga escolhida antes do início do contrato deverá formalizar o pedido por escrito, con-
forme modelo constante no Anexo III.

12.11 Não será permitida a presença de acompanhantes no momento em que o candidato proceder a apresentação de 
documentos para conferência/análise, bem como na efetivação de escolha de vaga.

13 DA CONTRATAÇÃO

13.1 A contratação será realizada nos termos da Lei Municipal nº 2.162/2009.

13.2 Os contratos serão de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos ao contratado, conforme 
disposto na Lei Municipal 2.162/2009.

I - Remuneração equivalente à percebida pelos servidores, na carreira inicial, de igual ou assemelhada função no quadro 
permanente constante do Plano de Cargos e Salários da categoria ou do estabelecido nos termos de convênios, acordos, 
ajustes;

II - Jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicional noturno e gratificação natalina 
proporcional (13º salário), nos termos da lei;

III - Férias proporcionais, ao término do contrato.

13.3 Os contratados por este processo seletivo estão sujeitos aos mesmos deveres e proibições ao mesmo regime de 
responsabilidades vigentes para os servidores públicos municipais e serão vinculados para efeito previdenciário, ao regime 
Geral de Previdência Social, na forma da Lei 9717/98.

13.4 O contrato será firmado pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado até o término do ano letivo ou de acordo com 
a necessidade da contratação, conforme a vaga disponível.

13.6.1 No caso de vagas decorrentes de licenças, o prazo do contrato poderá ser inferior a 90 dias.
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13.6.2 Não será prorrogado o contrato do candidato que não corresponda aos atributos exigidos para o cargo, bem 
como não obtenha desempenho satisfatório na função a ser exercida, ou que não cumprir integralmente a carga horária 
de aula e de planejamento.

13.7 O contrato firmado de acordo com este processo seletivo extinguir-se-á sem direito a indenização:

I – Por iniciativa do contratado, devendo este comunicar a Secretaria de Educação e Esporte com, no mínimo, 20 (vinte) 
dias de antecedência;

II – Unilateralmente, pela administração, decorrente de conveniência administrativa ou no retorno do titular ao cargo.

III – Por insuficiência de desempenho profissional

IV – Por não participação na Formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte;

13.7.1 O não cumprimento do prazo estabelecido no inciso I deste artigo, ficará o contratado impedido de retornar com 
novo contrato na Secretaria Municipal de Educação e Esporte no mesmo ano letivo. e de participar do processo seletivo 
para o ano subseqüente.

13.8 Para fins de formalização do contrato, é OBRIGATÓRIA a apresentação de cópia legível dos seguintes documentos:

I – 1 foto 3 x 4

II – Cópia de: CPF, RG, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, Certidão de Nascimento ou Casamento, Certificado de Re-
servista (Masculino), Comprovante de Residência, Comprovante de Escolaridade, Número de PIS/PASEP.

III – Cópia da Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 14 anos

IV – Cartão de vacina de filhos menores de 07 anos

V – Declaração da escola dos filhos menores de 14 anos

VI – Atestado Admissional.

13.8.1 Para fins de atestado admissional o candidato deverá apresentar os exames médicos especificados abaixo.

- Hemograma completo

- Parasitológico

- Urina Rotina

- VDRL

- HBSAG

- Raio X da Coluna com laudo (conforme a função).

3.8.2 Correrá por conta do candidato a realização de todos os exames necessários e a apresentação dos mesmos no prazo 
determinado.

13.8.3 O prazo de apresentação dos exames ao médico do trabalho da municipalidade será determinado por ocasião da 
escolha de vagas.

13.9 Os candidatos que mantiveram vínculo com a Prefeitura Municipal de Domingos Martins no ano de 2016 ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos relacionados nos itens I a III, salvo se ocorreu alteração em algum documento 
no referido período.

13.10 – Os candidatos que escolherem vaga na chamada descrita no item 12.2 deverão apresentar todos os docu-
mentos para a contratação até o dia 31 de janeiro de 2017, sem os quais não será formalizado o contrato.

13.10.1 – Nas novas chamadas para preenchimento de vagas no decorrer do ano de 2016, será agendada a data para 
apresentação da documentação referente ao item 13.8.

13.11 O não comparecimento para realização do atestado admissional e a não apresentação da documentação no prazo 
determinado implicará na ELIMINAÇÃO do candidato neste processo seletivo, ficando a vaga aberta para nova chamada.

13.12 Caso o candidato não assuma exercício na unidade de ensino na data estabelecida por ocasião da escolha, perderá 
o direito à vaga e será AUTOMATICAMENTE ELIMINADO do processo seletivo e ficará impedido de se inscrever para 
novo processo seletivo por prazo de 01 (um ano), salvo em casos dispostos nos Incisos III, IV e alíneias “a”, “b”, “c”, “d” 
e “e” do Inciso X do Artigo 155, da Lei Municipal nº 2137/2008, que deverão ser justificadois mediante documento com-
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probatório no prazo de 24 horas.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados das ações e etapas do Processo 
Seletivo.

14.2 Todas as publicações referente a este Processo serão divulgadas no site www.domingosmartins.es.gov.br, no link 
Processo Seletivo.

14.3 O candidato que, por qualquer motivo, estiver impedido de comparecer ao local determinado para escolha de vaga, 
poderá fazê-lo através de procurador legalmente habilitado.

14.3.1 O procurador deverá apresentar, no ato da escolha, procuração com firma reconhecida e documento de identidade 
com foto.

14.4 O candidato ou seu representante legalmente habilitado que não estiver presente no momento em que for chamado 
para escolha das vagas, conforme classificação, poderá efetuar sua escolha, se ainda houver vaga, após a chamada de 
todos os classificados, seguindo a ordem de classificação dos retardatários.

14.7 O contratado deverá participar de todas as atividades promovidas pela Unidade de Ensino ou pela Secretaria Muni-
cipal de Educação e Esporte, desde que relacionadas aos interesses educacionais.

14.8 Será de responsabilidade do corpo técnico-administrativo da Unidade de Ensino ou da Secretaria Municipal de Edu-
cação e Esporte, conforme o caso, a supervisão direta e contínua do desempenho do contratado nos termos deste Edital.

14.9 O contratado será submetido à avaliação, quando serão observados os seguintes critérios: desempenho, 
assiduidade, entrega de tarefas, pontualidade, documentação exigida pela escola ou Secretaria Municipal de Educação e 
Esporte.

14.10 O critério de assiduidade será fundamental na avaliação mencionada no item 14.9

14.11 Obrigatoriamente, o contratado deverá participar da formação oferecida pela SECEDU salvo nos afastamentos e 
licenças previstas na Legislação Municipal e legislação análoga.

14.11.1– A não participação poderá implicar na rescisão do contrato e nas penalidades previstas na legislação.

14.12 Constatado qualquer descumprimento por parte do candidato às normas deste Edital, em qualquer fase do proces-
so, inclusive na formalização dos atos, o mesmo estará sujeito à anulação de todas as etapas já procedidas e cancelamen-
to da inscrição, estando devidamente eliminado do processo durante o ano letivo de 2017.

14.13 O candidato selecionado poderá, a qualquer tempo, ter sua inscrição cancelada ou seu contrato rescindido por 
apresentação de documentos falsos, sendo responsabilizado civil e criminalmente pela ação.

14.14 A classificação neste processo seletivo simplificado não assegura ao candidato a sua contratação, mas apenas a 
expectativa de ser convocado seguindo rigorosa ordem de classificação.

14.15 – De acordo com a legislação processual civil em vigor, é a Comarca de Domingos Martins o foro competente para 
julgar as demandas judiciais decorrentes deste processo seletivo.

14.16 Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão avaliados pela Comissão Organizadora e Julgadora 
do Processo Seletivo, cujas decisões serão apresentadas à Secretária Municipal de Educação e Esporte.

14.17 Este edital poderá ser prorrogado para um período igual ao de sua Vigência.

http://WWW.domingosmartins.es.gov.br
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Domingos Martins – ES, 27 de dezembro de 2016.

Comissão Organizadora:

Fernanda Rodrigues Neves Reinholtz

Gilsara Gonçalves Guarnier Astori- Presidente

Lesly Bohning Waiandt

Maria Cristina Krohling Mayer

ANEXO I

PRÉ-REQUISITO, FUNÇÕES E CURSOS ACEITOS PARA PONTUAÇÃO DE EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO PRO-
FISSIONAL

CARGO PRÉ-REQUISITO
FUNÇÕES ACEITAS PARA 

PONTUAÇÃO EM EXPERIÊN-
CIA PROFISSIONAL

CURSOS ACEITOS PARA PONTUAÇÃO EM QUALI-
FICAÇÃO PROFISSIONAL

Técnico de Ser-
viços Públicos 
/ Auxiliar de 

Creche

Ensino Médio Completo 
acrescido de:

Curso na área de Educa-
ção Infantil de, no míni-
mo, 40 horas

ou

Curso de Magistério

ou

Cursando Pedagogia 
(concluído, no mínimo, o 
1º período).

Atuação em serviços de:

– auxiliar de creche

– professor de educação in-
fantil

– berçarista

– cuidador em creche

1. Cursos relacionados a Relações Humanas, Legisla-
ção educacional, Cursos de Educação Infantil (exceto 
o obrigatório como pré-requisito), Cursos de Primeiros 
Socorros

2. Cursos na área Educacional

3. Cursos de Auxiliar de Creche, Berçarista ou Cuida-
dor.

4. Nível Superior na área Educacional

5. Certificado de Pós-Graduação no nível de Especia-
lização LATO SENSU de acordo com a Resolução Nº 
01/2007- CNE na área da Educação.

Técnico de Ser-
viços Públicos 
/ Auxiliar de 

Secretaria Es-
colar

Ensino Médio Completo 
acrescido de curso de:

Curso de Informática: 
Windows, Word, Excel e 
Internet de, no mínimo, 
70 horas no total.

Atuação em serviços de:

- Secretária Escolar

- Auxiliar de Secretaria Escolar

1. Cursos de Redação, Informática – Office, internet, 
sistemas (exceto o obrigatório como pré-requisito), 
Almoxarifado, Recursos Humanos, Relações Humanas, 
Administração, Legislação Educacional, Secretariado, 
Arquivo, Atendimento.

2. Cursos relacionados à área educacional

3. Curso de Secretaria Escolar

4. Nível Superior na área de Pedagogia, Administra-
ção, Contabilidade, Economia, Recursos Humanos..

5. Certificado de Pós-Graduação no nível de Especia-
lização LATO SENSU de acordo com a Resolução Nº 
01/2007- CNE na área da Educaçã, Administração, 
Contabilidade, Economia, Recursos Humanos.

Técnico de Ser-
viços Públicos 
/ Auxiliar de 
Atividades

Educacionais - 
Esportes

Ensino Médio Completo 
acrescido de:

Curso na área esportiva 
com carga horária míni-
ma total de 70 horas,

Ou cursando Gradua-
ção em Educação Física 
(concluído, no mínimo, o 
1º período).

Atuação em serviços de:

- atividades esportivas

1. Cursos relacionados a atividades esportivas, recrea-
ção, lazer, primeiros socorros

2. Cursos relacionados à área educacional

3. Nível Superior em Educação Física ou Pedagogia

4. Certificado de Pós-Graduação no nível de Especia-
lização LATO SENSU de acordo com a Resolução Nº 
01/2007- CNE em Educação Física ou Pedagogia.
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Técnico de 
Serviços Públi-
cos / Auxiliar 
de Atividades 
Educacionais 

– Atendimento 
Educacional 

Especializado

Ensino Médio Completo 
acrescido de:

Curso na área de Edu-
cação Especial/Inclusiva 
de, no mínimo, 80 horas

ou

cursando Pedagogia 
(concluído, no mínimo, o 
1º período)

Atuação em serviços de:

– auxiliar de atendimento edu-
cacional especializado

– cuidador na área de atendi-
mento educacional especiali-
zado

– professor de atendimento 
educacional especializado

1. Cursos relacionados a Relações Humanas, Legisla-
ção Educacional,

2. Cursos de Educação Inclusiva/Especial

3. Cursos na área Educacional

4. Cursos de Primeiros Socorros

5. Cursos como Cuidador

6. Nível Superior na área Educacional

7. Certificado de Pós-Graduação no nível de Especia-
lização LATO SENSU de acordo com a Resolução Nº 
01/2007- CNE na área da Educação.

ANEXO I (CONTINUAÇÃO)

PRÉ-REQUISITO, FUNÇÕES E CURSOS ACEITOS PARA PONTUAÇÃO DE EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO PRO-
FISSIONAL

CARGO PRÉ-REQUISITO
FUNÇÕES ACEITAS PARA 

PONTUAÇÃO EM EXPERIÊN-
CIA PROFISSIONAL

CURSOS ACEITOS PARA PONTUAÇÃO EM QUALI-
FICAÇÃO PROFISSIONAL

Técnico de Ser-
viços Públicos 
/ Auxiliar de 
Atividades

Educacionais 
-Artes

Ensino Médio Completo 
acrescido de:

Curso na área de Artes 
Visuais (pintura em te-
cido, pintura em tela, 
bordado e artesanato em 
geral) de, no mínimo, 80 
horas

ou

Graduação na área de 
Artes (concluído, no mí-
nimo, o 1º período)

Atuação em serviços de:

– professor de arte

– auxiliar de atividades educa-
cionais na área de artes

– Instrutor em projetos edu-
cacionais ou sociais na área de 
artes ou artesanato

1. Cursos relacionados a Relações Humanas

2. Cursos na área Educacional.

3. Cursos na área de Artes ou Artesanato

4. Nível Superior na área Educacional ou relacionado 
a Artes.

5. Certificado de Pós-Graduação no nível de Especia-
lização LATO SENSU de acordo com a Resolução Nº 
01/2007- CNE na área da Educação ou das Artes.

ANEXO II

TÍTULOS Pon-
tos

01

1 - CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR
1.1 Certificado de Pós-Graduação no nível de Especialização LATO SENSU, de acordo com a Resolução Nº 01/2007- 
CNE na área do Magistério. 28

1.2 Graduação devidamente registrado no MEC conforme artigo 48 da LDB n° 9394/96 24

02

CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA oferecido pela SECEDU ou CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO oferecido 
pela SECEDU em parceria com a UFES, concluído no período de janeiro/2012 a dezembro/2016

2.1 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 160 h 12
2.2 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 120 h 10
2.3 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 80 h 08
2.4 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 40 h 04

03

3 - CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA oferecido pelo FNDE/MEC/IFES/MEPES/UFES concluído no perío-
do de janeiro/2012 a dezembro/2016

3.1 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 160 h 8
3.2 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 120 h 6
3.3 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 80 h 4
3.4 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 40 h 2

04
4. CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA oferecido pelo SEBRAE/SENAR/GAZETA DA NA SALA DE AULA em 

parceria com a SECEDU, concluído no período de janeiro/2012 a dezembro/2016
4.1 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 60 h 3
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05

5 - CURSOS oferecidos por Órgãos Públicos e cursos livres na área pleiteada, concluído no período de janei-
ro/2012 a dezembro/2016

5.1 Certificado na área pleiteada com carga horária mínima de 160h 4
5.2 Certificado na área pleiteada com carga horária mínima de 120h 3
5.3 Certificado na área pleiteada com carga horária mínima de 80h 2
5.4 Certificado na área pleiteada com carga horária mínima de 40h 1

06

6 – EVENTO EDUCACIONAL
6 - Certificado ou Declaração de participação como cursista em Palestras, Seminários, fóruns ou eventos similares 
ministrados por instituições credenciadas e autorizadas pelo MEC/CEE, ou por Secretarias de Educação, e Secretarias 
do Município de Domingos Martins, realizados no período de janeiro/2012 a dezembro/2016.

1

07
7 – PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO MUNICIPAL

7 - Declaração de participação por, no mínimo 1 ano, em Conselhos Municipais da Secretaria Municipal de Educação e 
Esporte ou em Conselho Escola/AEC. 1

OBS.: 1. O candidato deverá apresentar os títulos conforme o cargo escolhido (de acordo com a especificação constante 
no anexo I)

2. Não poderá ser utilizado para pontuação o curso que foi utilizado como pré-requisito.

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO/SECEDU Nº 002/2015

DESISTÊNCIA DE VAGA ESCOLHIDA

Eu, _______________________________________________________________________

(nome do candidato)

portador do CPF (ou RG) n° ___________________________________________________

solicito desistência da vaga descrita abaixo, referente ao Processo Seletivo/SECEDU n° 002/2015, a partir de ___ de 
_____________________ de ____.

Cargo:

Vaga Escolhida:

Carga Horária:

Domingos Martins – ES, ____ de __________________ de ______

Assinatura legível

NORMATIVO 3009 3010 3011
Publicação Nº 69570

Publicação de Decreto Normativo

3.009 – 28/12/2016 - Cessa efeitos do Decreto Norma-
tivo nº 2768/2015.

3.010 – 28/12/2016 – Cessa efeitos do Decreto Norma-
tivo nº 2840/2015.

3.011 – 28/12/2016 - Cessa efeitos do Decreto Norma-
tivo nº 2821/2015.

Domingos Martins – ES,

28 de dezembro de 2016.
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PREGAO
Publicação Nº 69564

CONSELHO ESCOLA DA EMEF SANTA ISABEL

CHAMADA PÚBLICA 002/2016

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para alimenta-
ção escolar destinada aos alunos EMEF Santa Isabel

Vencedor: COOPRAM – Cooperativa de Empreendedores 
Rurais de Domingos Martins

Valor: R$ 2.951,52

Data da homologação: 24/11/2016

Presidente do Conselho Escola: Marivana Merscher 
Hertel

ERRATA PREGÃO 002/2016

Publicação Nº 69066

Errata – Pregão Presencial 002/2016 – EMEF Santa Isabel. 
O Conselho de Escola da EMEF Santa Isabel, através da 
sua Presidente: Marivana Merscher Hertel torna pública a 
errata do Pregão Presencial 002/2016 referente à aquisi-
ção de gêneros alimentícios destinados a alimentação es-
colar, publicado no dia 27 de dezembro de 2016, localizada 
na Página 61.

Onde se lê: “aquisição de gênero alimentício (leite)”

Leia-se: “aquisição de gênero alimentício”

Onde se lê: “Presidente da AEC”

Leia-se: “Presidente do Conselho Escola”

PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE ALUGUEL
Publicação Nº 69547

9° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 
013/2012.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
MARIA LUZINDA DE OLIVEIRA PINTO

Objeto: Prorrogação em 04 (quatro) meses, ao Contrato 
de Aluguel nº 013/2012.

Valor: R$ 4.981,12

6° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 
007/2013.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
ROBERTA MILLER KOEHLER BELSHOFF

Objeto: Prorrogação em 04 (quatro) meses, ao Contrato 
de Aluguel nº 007/2013

Valor: R$ 15.659,08

4° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 

014/2014.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e JOSÉ 
CARLOS ERLACHER

Objeto: Prorrogação em 04 (quatro) meses, ao Contrato 
de Aluguel nº 014/2014

Valor: R$ 2.341,76

3° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 
015/2014.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
NILMA TEIXEIRA

Objeto: Prorrogação em 04 (quatro) meses, ao Contrato 
de Aluguel nº 015/2011

Valor: R$ 1.571,08

3° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 
001/2014.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
CERVEJARIA COROA S.A

Objeto: Prorrogação em 04 (quatro) meses, ao Contrato 
de Aluguel nº 001/2014.

Valor: R$ 23.538,48

9° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 019/2011

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
ELIETE HELENA TRARBACH MAYER

Objeto: Prorrogação em 04 (quatro) meses, ao Contrato 
de Aluguel nº 019/2011

Valor: R$ 7.693,96

2° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 
004/2015.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
ELTON LUIZ EWALD

Objeto: Prorrogação em 04 (quatro) meses, ao Contrato 
de Aluguel nº 004/2015.

Valor: R$ 2.800,00

1° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 
002/2016.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
DARLY GOESE

Objeto: Prorrogação em 04 (quatro) meses, ao Contrato 
de Aluguel nº 002/2016.

Valor: R$ 2.000,00

1° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 001/2016

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e JOSÉ 
PIANZOLI

Objeto: Prorrogação em 04 (quatro) meses, ao Contrato 
de Aluguel nº 001/2016

Valor: R$ 5.761,28
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5° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 008/2013

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
ERNESTO TRARBACH

Objeto: Prorrogação em 04 (quatro) meses, ao Contrato 
de Aluguel nº 008/2013

Valor: R$ 8.168,44

2° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 
003/2015.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
FABIANO STOCKL

Objeto: Prorrogação em 04 (quatro) meses ao Contrato 
de Aluguel nº 003/2015

Valor: R$ 6.000,00

4° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 014/2013

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
FRANCISCO KLEIN

Objeto: Prorrogação em 04 (quatro) meses, ao Contrato 
de Aluguel nº 014/2013.

Valor: R$ 9.340,80

Domingos Martins-ES, 28 de dezembro de 2016.

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Prefeito Municipal

Câmara muniCiPal

PORTARIA Nº 193, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69579

PORTARIA Nº 193, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidor.

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

Art. 1º Exonerar a partir de 30 de dezembro de 2016, o 
servidor Alex Amancio, detentor do cargo de provimento 
em comissão de Diretor de Gabinete da Vice-Presidencia, 
matrícula nº 625, lotado na Câmara Municipal de Domin-
gos Martins.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 194, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69580

PORTARIA Nº 194, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidora.

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

XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Exonerar a partir de 30 de dezembro de 2016, a 
servidora Almira Neitzel Koehler, detentora do cargo de 
provimento em comissão de Assessor de Gabinetes ma-
trícula nº 653, lotada na Câmara Municipal de Domingos 
Martins.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 195, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69582

PORTARIA Nº 195, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidora.

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

Art. 1º Exonerar a partir de 30 de dezembro de 2016, 
a servidora Carmen Camara Degen, detentora do cargo 
de provimento em comissão de Secretário de Gabinete da 
Presidência, matrícula nº 614, lotada na Câmara Municipal 
de Domingos Martins.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.
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Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 196, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69584

PORTARIA Nº 196, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidora.

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

Art. 1º Exonerar a partir de 30 de dezembro de 2016, a 
servidora Celina Maria Pagung, detentora do cargo de pro-
vimento em comissão de Assessor de Gabinetes, matrícula 
nº 631, lotada na Câmara Municipal de Domingos Martins.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 197, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69589

PORTARIA Nº 197, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidora.

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

Art. 1º Exonerar a partir de 30 de dezembro de 2016, a 
servidora Claudia Schwanz, detentora do cargo de provi-
mento em comissão de Assessor de Gabinetes, matrícula 
nº 676, lotada na Câmara Municipal de Domingos Martins.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 198, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69592

PORTARIA Nº 198, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidor.

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

Art. 1º Exonerar a partir de 30 de dezembro de 2016, 
o servidor Edson Guzzo de Souza, detentor do cargo de 
provimento em comissão de Supervisor de Comunicação, 
matrícula nº 638, lotado na Câmara Municipal de Domin-
gos Martins.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 199, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69594

PORTARIA Nº 199, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidora.

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

Art. 1º Exonerar a partir de 30 de dezembro de 2016, 
a servidora Elida Rosana Helmer Hoffmann, detentora do 
cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamen-
tar Adjunto, matrícula nº 640, lotada na Câmara Municipal 
de Domingos Martins.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente
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PORTARIA Nº 200, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69595

PORTARIA Nº 200, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidor.

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

Art. 1º Exonerar a partir de 30 de dezembro de 2016, o 
servidor Elmiro Schneider, detentor do cargo de provimen-
to em comissão de Assessor de Gabinetes, matrícula nº 
617, lotado na Câmara Municipal de Domingos Martins.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 201, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69597

PORTARIA Nº 201, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidora.

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

Art. 1º Exonerar a partir de 30 de dezembro de 2016, a 
servidora Geicione Francisca Schneider, detentora do car-
go de provimento em comissão de Assessor de Gabinetes, 
matrícula nº 641, lotada na Câmara Municipal de Domin-
gos Martins.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 202, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69599

PORTARIA Nº 202, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidor.

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

Art. 1º Exonerar a partir de 30 de dezembro de 2016, o 
servidor Hiran Valter Rocha Rangel, detentor do cargo de 
provimento em comissão de Assessor Parlamentar Adjun-
to, matrícula nº 645, lotado na Câmara Municipal de Do-
mingos Martins.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 203, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69601

PORTARIA Nº 203, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidora.

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

Art. 1º Exonerar a partir de 30 de dezembro de 2016, 
a servidora Kate Maryluce Santos Siqueira, detentora do 
cargo de provimento em comissão de Assessor de Gabi-
netes, matrícula nº 632, lotada na Câmara Municipal de 
Domingos Martins.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente
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PORTARIA Nº 204, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69602

PORTARIA Nº 204, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidora.

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

Art. 1º Exonerar a partir de 30 de dezembro de 2016, a 
servidora Luciene Santos Lima Siqueira, detentora do car-
go de provimento em comissão de Assessor de Gabinetes, 
matrícula nº 643, lotada na Câmara Municipal de Domin-
gos Martins.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 205, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69603

PORTARIA Nº 205, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidora.

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

Art. 1º Exonerar a partir de 30 de dezembro de 2016, a 
servidora Marilene Barcellos da Paixão, detentora do cargo 
de provimento em comissão de Assessor de Serviços Le-
gislativos, matrícula nº 678, lotada na Câmara Municipal 
de Domingos Martins.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 206, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69604

PORTARIA Nº 206, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidora.

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

Art. 1º Exonerar a partir de 30 de dezembro de 2016, 
a servidora Poliana dos Santos de Almeida, detentora do 
cargo de provimento em comissão de Assessor de Serviços 
Administrativos, matrícula nº 671, lotada na Câmara Mu-
nicipal de Domingos Martins.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 207, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69605

PORTARIA Nº 207, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidor.

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

Art. 1º Exonerar a partir de 30 de dezembro de 2016, o 
servidor Rafael Luis da Silva Arruda, detentor do cargo 
de provimento em comissão de Coordenador de Serviços 
Administrativos, matrícula nº 659, lotado na Câmara Mu-
nicipal de Domingos Martins.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente
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PORTARIA Nº 208, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69607

PORTARIA Nº 208, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidora.

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

Art. 1º Exonerar a partir de 30 de dezembro de 2016, a 
servidora Renilda Kunde Schroeder, detentora do cargo de 
provimento em comissão de Assessor de Gabinetes, ma-
trícula nº 621, lotada na Câmara Municipal de Domingos 
Martins.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 209, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69609

PORTARIA Nº 209, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidor.

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

Art. 1º Exonerar a partir de 30 de dezembro de 2016, o 
servidor Rosmen Dias de Franca, detentor do cargo de pro-
vimento em comissão de Diretor Parlamentar, matrícula 
nº 616, lotado na Câmara Municipal de Domingos Martins.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 210, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69610

PORTARIA Nº 210, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidora.

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

Art. 1º Exonerar a partir de 30 de dezembro de 2016, a 
servidora Terezinha Capelini Dittrich, detentora do cargo 
de provimento em comissão de Assessor de Manutenção e 
Zeladoria, matrícula nº 674, lotada na Câmara Municipal 
de Domingos Martins.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 211, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69611

PORTARIA Nº 211, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidor.

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

Art. 1º Exonerar a partir de 30 de dezembro de 2016, o 
servidor Thiago Modolo, detentor do cargo de provimento 
em comissão de Assessor de Gabinetes, matrícula nº 677, 
lotado na Câmara Municipal de Domingos Martins.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente
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PORTARIA Nº 212, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69612

PORTARIA Nº 212, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidora.

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

Art. 1º Exonerar a partir de 30 de dezembro de 2016, a 
servidora Vanderleia Erly, detentora do cargo de provimen-
to em comissão de Coordenador de Protocolo, matrícula nº 
619, lotada na Câmara Municipal de Domingos Martins.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 213, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69613

PORTARIA Nº 213, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidor.

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

Art. 1º Exonerar a partir de 30 de dezembro de 2016, o 
servidor Verivaldo Monteiro de Oliveira, detentor do cargo 
de provimento em comissão de Diretor Geral de Gabine-
tes, matrícula nº 618, lotado na Câmara Municipal de Do-
mingos Martins.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 214, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69614

PORTARIA Nº 214, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidor.

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

Art. 1º Exonerar a partir de 30 de dezembro de 2016, o 
servidor Vital Klein, detentor do cargo de provimento em 
comissão de Assessor de Gabinetes, matrícula nº 623, lo-
tado na Câmara Municipal de Domingos Martins.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 215, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69615

PORTARIA Nº 215, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Exonera servidor.

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

Art. 1º Exonerar a partir de 30 de dezembro de 2016, o 
servidor Wanderson dos Santos, detentor do cargo de pro-
vimento em comissão de Assessor Parlamentar matrícula 
nº 627, lotado na Câmara Municipal de Domingos Martins.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente
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REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 190, DE 19 DE DE-
ZEMBRO DE 2016

Publicação Nº 69575

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 Fabiane Dittrich Volkers Waiandt e su-
plente Elma da Penha Hortolani para atestar a execução do 
Contrato nº 13, de 19 de dezembro de 2016, cujo objeto 
é a execução do contrato firmado com a empresa Poli-
card 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 eletrônico/magnético com chip de segurança e se-
nha 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

REPUBLICAÇÃO DO ATO Nº 25, DE 19 DE DEZEMBRO 
DE 2016

Publicação Nº 69572

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 30 (trinta) dias, ao Contrato nº 9/2015 com a empresa 

E&L Produções de Software Ltda, cujo objeto é a Conces-
são de licença de uso de Sistemas de Gestão Pública In-
tegrada.

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

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

REPUBLICAÇÃO DO ATO Nº 26, DE 19 DE DEZEMBRO 
DE 2016

Publicação Nº 69573

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, com prazo de 30 
(trinta) dias, cujo objeto é a locação de 01 (um) imóvel 
localizado à Rua Roberto Carlos Kautsky, n° 401, Centro, 
Domingos Martins, para instalação do plenário, auditório, 
gabinetes dos vereadores, setores administrativo e legisla-
tivo da Câmara Municipal de Domingos Martins.

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

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

RESUMO CONTRATO Nº 13 DE 2016
Publicação Nº 69625

RESUMO DO CONTRATO N° 13/2016

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS

CONTRATADA: POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A

OBJETO: Contrato de prestação de serviço de forneci-
mento e gerenciamento de auxílio-alimentação, na forma 
de “vale alimentação” por meio de cartão/magnético com 
chip de segurança e senha individual, com recarga mensal 
para atender a Câmara Municipal de Domingos Martins.

VALOR: Global de R$ 180.600,00 (cento e oitenta mil e 
seiscentos reais), em parcelas mensais estimadas de R$ 
15.050,00 (quinze mil e cinquenta reais.) pagos de acordo 
com a necessidade da Casa durante a vigência do contrato.

VIGÊNCIA: 19 de dezembro de 2016 a 18 de dezembro 
de 2017.
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RECURSOS: 010001.0103100012.001-Manutenção 
dos serviços administrativos da Câmara Municipal – 
3.3.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica – Ficha 14.

Domingos Martins, 28 de dezembro de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente da CMDM

RESUMOS ADITIVOS CONTRATOS N° 1 DE 2016 E Nº 
9 DE 2015

Publicação Nº 69626

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO Nº 1/2016

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS

CONTRATADA: FRANCISCO KLEIN

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogar o prazo de vigência do 
Contrato Administrativo nº 01/2016,por um período de 30 
(trinta dias) conforme na cláusula quarta do contrato.

PRAZO PRORROGADO: 1 de janeiro de 2017 a 31 de 
janeiro de 2017.

VALOR : Valor Global de 10.661,80 (dez mil, seiscentos e 
sessenta e um reais e oitenta centavos).

RECURSOS: 010001.0103100012.001-Manutenção 

dos serviços administrativos da Câmara Municipal – 
3.3.90.36.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Física – Ficha 13.

Domingos Martins, 28 de dezembro de 2016.

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO Nº 9/2015

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS

CONTRATADA: E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogar o prazo de vigência do 
Contrato Administrativo nº 09/2015, por um período de 30 
(trinta dias) conforme disposto no item 1.1.

VALOR : Valor Global de R$ 6.319,20 (seis mil, trezentos 
e dezenove reais e vinte centavos).

PRAZO PRORROGADO: 1 de janeiro de 2017 a 31 de 
janeiro de 2017.

RECURSOS: 010001.0103100012.001-Manutenção 
dos serviços administrativos da Câmara Municipal – 
3.3.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica – Ficha 14.

Domingos Martins, 28 de dezembro de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente da CMDM

Guarapari

Prefeitura

COPELE - RESULTADO PE 085/16
Publicação Nº 69694

RESULTADO FINAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Guarapari torna público, de acor-
do com as disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº. 838/2013 de 06/05/2013, 
publicado em 08/05/13 e regido pela Lei Federal nº. 
8.666/93, e suas alterações, o resultado do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 085/2016

PROCESSO Nº. 15399/2016

OBJETO: Aquisição de bem permanente / veículo, para 
atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de 
Trabalho, Assistência e Cidadania - SETAC, conforme lotes 
devidamente relacionados no anexo I do edital.

LOTE ÚNICO – Fracassado

Larissa Amorim

Pregoeira Eletrônico Oficial

PMG

COPELE - RESULTADO PE 117/16
Publicação Nº 69598

RESULTADO FINAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Guarapari torna público, de acor-
do com as disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº. 838/2013 de 06/05/2013, 
publicado em 08/05/13 e regido pela Lei Federal nº. 
8.666/93, e suas alterações, o resultado do:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 117/2016

PROCESSO Nº. 18244/2016

OBJETO: Registro de preços de materiais de consumo/ali-
mentos, para atendimento às necessidades da Secretaria 
Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania - SETAC, 
conforme lotes devidamente relacionados no anexo I do 
edital.

LOTE I – VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME; Valor 
final: R$ 33.050,00 (trinta e três mil e cinquenta reais).

LOTE II – VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME; Valor 
final: R$ 36.650,00 (trinta e seis mil seiscentos e cinquen-
ta reais).

Larissa Amorim

Pregoeira Eletrônico Oficial

PMG

DECRETO Nº.580/2016 E OUTROS
Publicação Nº 69778

Decreto nº. 580/2016 – Estabelece o calendário fiscal 
para o exercício de 2017 e adota normas para arrecadação 
dos tributos municipais.

Decreto nº. 581/2016 – Regulamenta o Código Tribu-
tário Municipal em relação à taxa de coleta de lixo para o 
exercício de 2017.

Decreto nº. 582/2016 – Dispõe sobre atualização do va-
lor venal para efeito de lançamento do imposto predial e 
territorial urbano, exercício de 2017.

Decreto nº. 585/2016 - EXONERA, “a pedido”, a se-
nhora LISETE DE SOUZA MIGLIORINI, do cargo de 
provimento em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL 
- PC 1, da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos 
Humanos – SGRH.

RERRATIFICAÇÃO - CLASSIFICAÇÃO FINAL - AMBU-
LANTES

Publicação Nº 69734

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 040/2016 RERRATI-
FICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FINAL AMBULANTES

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do 
Espírito Santo, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo artigo 88, Inciso III da LOM - Lei Orgânica 
do Município, vem pelo presente RERRATIFICAR A CLAS-
SIFICAÇÃO FINAL dos COMERCIANTES AMBULANTES 
que procederam regularmente o CADASTRAMENTO ob-
jetivando exercer suas atividades na Orla Marítima das 
Praias do Morro, Centro, Meaípe, Nova Guarapari, Santa 
Mônica, Setiba e Recanto da Sereia, com fulcro no pare-
cer jurídico juntado às fls. 80 a 84 dos autos do processo 
administrativo tombado sob o nº 22.392/2016 e dá outras 

providencias;

1. – Fica incluído no rol de classificados o interessado abai-
xo nomeado para o exercício do comércio ambulante na 
orla marítima das Praias do Centro, para comercialização 
de Bebidas em recipientes descartáveis (exceto vidro) su-
cos, refrigerantes, água natural, bebidas alcóolicas em ge-
ral e água de coco envasada in natura:

I – João Luiz dos Santos – Processo Administrativo Nº 
20.211/2016 e 22.392/2016;

2. – Ficam mantidas as demais condições do Classificação 
Final do Edital de Convocação nº 040/2016.

Guarapari-ES, 28 de dezembro de 2016.

ORLY GOMES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

SEMED - ADITIVO CONTRATO Nº 105/2016
Publicação Nº 69752

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviço nº. 105/2016, firmado entre o município 
de Guarapari/ES e a empresa ALFAVIX CONSTRUTORA 
LTDA - ME, em atendimento a Secretaria Municipal da 
Educação – SEMED. Fica prorrogado o prazo de vigência 
do contrato pelo período de 02 (dois) meses contados a 
partir de 09/12/2016, conforme justificativas constantes 
no processo nº. 22107/2016.

Orly Gomes da Silva

Prefeito Municipal

SEMED - ADITIVOS 167 Á 170 - CONTRATOS DE LO-
CAÇÃO - 

Publicação Nº 69737

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 
009/2009, firmado entre o município de Guarapari/ES e a 
Sra. MARIA CLAUDIA PORTO CONCEIÇÃO, em atendimen-
to a Secretaria Municipal da Educação – SEMED. Fica pror-
rogado o prazo de vigência do contrato até 01/01/2018, 
com valor mensal de R$ 1.759,25 (um mil, setecentos e 
cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), conforme 
justificativas acostadas no Processo nº. 21026/2016.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 
264/2010, firmado entre o município de Guarapari/ES 
e o Sr. MARIO ANTONIO VAZZOLER, em atendimento a 
Secretaria Municipal da Educação – SEMED. Fica prorroga-
do o prazo de vigência do contrato até 01/01/2018, com 
valor mensal de R$ 2.616,43 (dois mil, seiscentos e dezes-
seis reais e quarenta e três centavos), conforme justificati-
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vas acostadas no Processo nº. 21028/2016.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 
128/2012, firmado entre o município de Guarapari/ES e 
a Sra. MARIA DAS GRAÇAS TATAGIBA, em atendimento a 
Secretaria Municipal da Educação – SEMED. Fica prorroga-
do o prazo de vigência do contrato até 01/01/2018, com 
valor mensal de R$ 2.476,55 (dois mil, quatrocentos e se-
tenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), conforme 
justificativas acostadas no Processo nº. 21030/2016.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Locação nº. 010/2009, firmado entre o município de 
Guarapari/ES e a Sra. OFÉLIA DALLE PRANE BARROS, 
em atendimento a Secretaria Municipal da Educação – 
SEMED. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato 
até 01/07/2017, com valor mensal de R$ 2.379,58 (dois 
mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito 
centavos), conforme justificativas acostadas no Processo 
nº. 21029/2016.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

SEMSA - ADITIVO N° 174/2016
Publicação Nº 69649

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços nº. 255/2014, firmado entre o município de 
Guarapari/ES e a Empresa Jasmim Turismo LTDA-ME, 
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. 
Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 
mais 12 (doze) meses, contados do dia 21/12/2016 até 
21/12/2017, conforme justificativas constantes no proces-
so nº. 19070/2016.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

SEMSA - RESULTADO FINAL DE PREGÃO ELETRÔNI-
CO N° 091/2016 E OUTROS

Publicação Nº 69548

RESULTADO FINAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Guarapari torna público, de acor-
do com as disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº. 838/2013 de 06/05/2013, 
publicado em 08/05/13 e regido pela Lei Federal nº. 
8.666/93, e suas alterações, o resultado do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 091/2016

PROCESSO Nº. 14601/2016

OBJETO: Aquisição de Material Veterinário para atender as 
necessidades do Centro de Controle de Zoonoses - CCZ, 
em conformidade com quantidades e especificações conti-
das no Anexo I do presente Edital.

Lote 1, 2, 3, 4 e 5 – Desertos;

Vinicius Luiz Perez Pacheco

Pregoeiro Eletrônico Oficial

PMG – SEMSA

RESULTADO FINAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Guarapari torna público, de acor-
do com as disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº. 838/2013 de 06/05/2013, 
publicado em 08/05/13 e regido pela Lei Federal nº. 
8.666/93, e suas alterações, o resultado do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 092/2016

PROCESSO Nº. 17143/2016

OBJETO: Aquisição de Material laboratorial para a coleta 
de exame CD4/CV, para atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde, em conformidade com quan-
tidades e especificações contidas no Anexo I do presente 
Edital.

Lote 1 – Fracassado;

Vinicius Luiz Perez Pacheco

Pregoeiro Eletrônico Oficial

PMG – SEMSA

RESULTADO FINAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Guarapari torna público, de acor-
do com as disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº. 838/2013 de 06/05/2013, 
publicado em 08/05/13 e regido pela Lei Federal nº. 
8.666/93, e suas alterações, o resultado do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 099/2016

PROCESSO Nº. 16952/2016

OBJETO: Aquisição de Material para castração cirúrgica 
dos animais do Centro de Controle de Zoonoses - CCZ, 
para atender as necessidades da Secretária Municipal de 
Saúde - SEMSA, em conformidade com quantidades e es-
pecificações contidas no Anexo I do presente Edital.

Lote 1 e 2 – Desertos;

Vinicius Luiz Perez Pacheco

Pregoeiro Eletrônico Oficial

PMG – SEMSA

RESULTADO FINAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Guarapari torna público, de acor-
do com as disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº. 838/2013 de 06/05/2013, 
publicado em 08/05/13 e regido pela Lei Federal nº. 
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8.666/93, e suas alterações, o resultado do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 101/2016

PROCESSO Nº. 18061/2016

OBJETO: Aquisição de eletrônicos para atender as necessi-
dades do Centro de Atenção Psicossocial, em conformida-
de com quantidades e especificações contidas no Anexo I 
do presente Edital.

Lote 1 – Fracassado;

Vinicius Luiz Perez Pacheco

Pregoeiro Eletrônico Oficial

PMG – SEMSA

RESULTADO FINAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Guarapari torna público, de acor-
do com as disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº. 838/2013 de 06/05/2013, 
publicado em 08/05/13 e regido pela Lei Federal nº. 
8.666/93, e suas alterações, o resultado do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 106/2016

PROCESSO Nº. 17129/2016

OBJETO: Aquisição de equipamentos de limpeza para a es-
truturação da Rede de Serviços da Atenção Básica a Saú-
de, em conformidade com quantidades e especificações 
contidas no Anexo I do presente Edital.

Lote 1 – Fracassado;

Vinicius Luiz Perez Pacheco

Pregoeiro Eletrônico Oficial

PMG – SEMSA

RESULTADO FINAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Guarapari torna público, de acor-
do com as disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº. 838/2013 de 06/05/2013, 
publicado em 08/05/13 e regido pela Lei Federal nº. 
8.666/93, e suas alterações, o resultado do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 124/2016

PROCESSO Nº. 18659/2016

OBJETO: Aquisição de Refrigeradores para a estruturação 
da Rede de Serviços da Atenção Básica a Saúde, em con-
formidade com quantidades e especificações contidas no 
Anexo I do presente Edital.

Lote 1 – Fracassado;

Vinicius Luiz Perez Pacheco

Pregoeiro Eletrônico Oficial

PMG - SEMSA

SEMSA - RESUMO DE CONTRATO DE TRABALHO TEM-
PORÁRIO N° 175/2016 E OUTROS

Publicação Nº 69732

Resumo de Contratos Administrativos 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 Municí-
pio de Guarapari/ES, de acordo com o Processo Adminis-
trativo nº 19.199/2016. Período Contratual de 06 (seis) 
meses, contados a partir da data de assinatura dos con-
tratos.

Nº Contratado Cargo

175/2016 Adriano Netto de Jesus Brandão Guarda-vidas

176/2016 Ariesley Alves Moreira Pereira Guarda-vidas

177/2016 Cassiano de Oliveira Marinho Guarda-vidas

178/2016 Maik Alves Quemelli Guarda-vidas

179/2016 Marlon Onófrio Norbim Guarda-vidas

180/2016 Matheus Coelho Morais Guarda-vidas

181/2016 Mauricio Pereira Marques Guarda-vidas

182/2016 Renato Coelho Leite Guarda-vidas

183/2016 Weslley Venancio Lima Guarda-vidas

184/2016 Thiago Mendes da Silva Guarda-vidas

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

TERMO DE PERMISSÃO PESSOA FÍSICA N° 100/2016
Publicação Nº 69744

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

TERMO DE PERMISSÃO PESSOA FÍSICA N° 100/2016, 
firmado entre o Município de Guarapari/ES (Permitente) e 
o Sr. Marcos dos Santos Neves (Permissionário). Processo 
8.155/2015, sendo o objeto: Delegação de execução do 
serviço de interesse público de transporte de passageiro e 
de bens em veículo de aluguel a taxímetro por Permissão 
no Município de Guarapari. Assinado em 28/12/2016.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal
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instituto de PrevidênCia dos servidores do muniCíPio de guaraPari

PORTARIA 070-16 -CLEIA COELHO DIAS - TC
Publicação Nº 69769

PORTARIA / IPG N.º 070/2016

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVI-
DÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUA-
RAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais, contidas nas Leis Municipais n.º 2.542/2005 
e n.º 3.349/2011, c/c o Decreto Municipal n.º 355/2008, 
art. 20 e seus incisos.

R E S O L V E :
Art. 1.º – Conceder APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO à servidora CLEIA COELHO DIAS, 
matriculada sob o n.º 30003-9 no Quadro Permanente do 
Poder Executivo Municipal no cargo efetivo de Profissional 
em Medicina – PeM, com Estabilidade Financeira no cargo 
de Diretora do Departamento de Saúde, concedida atra-
vés da Portaria/GAB n.º 008/1996 e enquadrada no car-
go de Secretário Adjunto – Ref. PC-1, através do Decreto 
n.º 147/2011; com proventos integrais e fulcro no art. 
6.º, incisos I, II, III e IV e art. 7.º da EC 41/03, c/c art. 
23, inciso I da Lei Municipal n.º 2.542/2005 – Instituto de 
Previdência dos Servidores do Município de Guarapari / ES 
– IPG, e ainda, pelo que consta no procedimento adminis-
trativo IPG n.º 141/2016, retroativo a 27.12.2016.

Art. 2.º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 27.12.2016.

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

Guarapari / ES, 28 de dezembro de 2016.

JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO

Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos

Servidores do Município de Guarapari / ES – IPG

PORTARIA 071-16 - ELIANE VITOR LIMA BORGES - TC
Publicação Nº 69762

PORTARIA / IPG N.º 071/2016

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVI-
DÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUA-
RAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais, contidas nas Leis Municipais n.º 2.542/2005 
e n.º 3.349/2011, c/c o Decreto Municipal n.º 355/2008, 
art. 20 e seus incisos.

R E S O L V E :

Art. 1.º – Conceder APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO à servidora ELIANE VITOR LIMA 

BORGES, matriculada sob o n.º 15104-1 no Quadro Per-
manente do Poder Executivo Municipal, no cargo efetivo de 
Técnico Administrativo Contábil - TAC, função Assistente 
Administrativo, Nível 09 – 30 horas, enquadrada de acor-
do com a Lei Municipal nº. 2.989/2009 - Plano de Cargos 
e Vencimentos dos Servidores Públicos da Administração 
Direta do Poder Executivo do Município de Guarapari; com 
proventos integrais e fulcro no art. 6º, incisos I, II, III, 
e IV, art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o 
art. 23, inciso I da Lei Municipal n.º 2.542/2005 – Instituto 
de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari 
/ ES – IPG, e ainda, pelo que consta no Procedimento Ad-
ministrativo IPG nº. 136/2016, retroativo a 27.12.2016.

Art. 2.º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 27.12.2016.

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

Guarapari / ES, 28 de dezembro de 2016.

JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO

Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos

Servidores do Município de Guarapari / ES – IPG

PORTARIA 072-16 - EXONERAÇÃODE SERVIDORES 
DO IPG

Publicação Nº 69790

PORTARIA / IPG N.º 072/2016

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES 
EM CARGOS EM COMISSÃO DO IPG.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVI-
DÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUA-
RAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais, contidas nas Leis Municipais n.º 2.542/2005 
e n.º 3.349/2011, c/c o Decreto Municipal n.º 355/2008, 
art. 20 e seus incisos.

R E S O L V E:

Art. 1.º – Exonerar, todos os servidores efetivos em cargo 
em comissão no Instituto de Previdência dos Servidores do 
Município de Guarapari / ES – IPG:

Art. 2.º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, surtindo seus efeitos a partir de 31 de dezem-
bro de 2016.
Art. 3.º – Revogam-se as disposições em contrário.

Guarapari / ES, 28 de dezembro de 2016.

JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO

Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos

Servidores do Município de Guarapari / ES – IPG
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Ibiraçu

Câmara muniCiPal

PORTARIA CMI - Nº 017/2016
Publicação Nº 69783

PORTARIA CMI N.º 017/2016

Dispõe sobre a homologação de resultado de avalia-
ção de desempenho funcional, concede progressão 
na carreira a servidora que denomina e dá outras 
providências.

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

Considerando que a Lei Municipal n.º 2.642, de 30 de de-
zembro de 2005, que instituiu o novo Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos da Câmara Municipal de Ibiraçu-
-ES, estabeleceu em seus arts. 29 e 30 o direito à pro-
gressão funcional do servidor, vinculada à avaliação de 
desempenho;

Considerando que Comissão de Avaliação de Desempe-
nho, constituída através das Portarias CMI n.º 037/2013 e 
029/2015, reconheceu o direito à progressão funcional da 
servidora, após regular processo de avaliação, recomen-
dando a concessão da progressão funcional, conforme se 
infere da documentação existente nos autos do processo 
administrativo n.º 0169/2016;

Considerando que o resultado da Avaliação de Desem-
penho deve ser homologado pela Presidência da Casa, a 
teor do disposto no art. 39, § 6º, da Lei Municipal n.º 
2.642/2005 e, bem assim, deve ser formalizado o corres-
pondente ato de concessão da progressão funcional;

RESOLVE:

Art. 1º – Fica homologado o resultado da avaliação de 
desempenho promovida em relação à servidora Rosiléia 
Cometti Bizerra, para fins de progressão funcional por an-
tiguidade, conforme consta do processo administrativo n.º 
01692/2016.

Art. 2º. Concede à servidora efetiva Rosiléia Cometti Bi-
zerra, ocupante do cargo de Assessora Técnica Administra-
tiva, progressão por antiguidade, a partir de 01/01/2016, 
passando a mesma a ser remunerada na conformidade do 
Padrão “F”, Nível “II”, da Tabela de Vencimentos – Quadro 
de Cargos Suplementar, constante do Anexo III, da Lei 
Municipal n.º 2.642, de 30 de dezembro de 2005, devida-
mente atualizada.

Art. 3º. Proceda o setor competente os registros e ajustes 
necessários na ficha funcional e financeira da referida ser-
vidora, procedendo a mudança de padrão de vencimento 
a que pertence, observado o nível em que se encontra, 
a fim de cumprir o que efetivamente dispõe a legislação 
municipal aplicável.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Plenário Jorge Pignaton, em 28 de dezembro de 2016.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JUNIOR

Presidente da Câmara

Registrada nesta Secretaria, em 28 de dezembro de 2016.

ROSILÉIA COMETTI BIZERRA

Assessor Técnico Administrativo

PORTARIA CMI - Nº 018/2016
Publicação Nº 69787

PORTARIA CMI N.º 018/2016

Dispõe sobre ponto facultativo que especifica.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Fica declarado Ponto Facultativo na Câmara Muni-
cipal de Ibiraçu no dia 30/12/2016 (sexta-feira)

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

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

Plenário Jorge Pignaton, em 28 de dezembro de 2016.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR

Presidente

Registrado nesta Secretaria em 28 de dezembro de 2016.

ROSILEIA COMETTI BIZERRA

Assessora Técnica Administrativa
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serviço autônomo de água e esgoto de ibiraçu

PORTARIA 50/2016
Publicação Nº 69475

PORTARIA SAAE-IBI – Nº 50/2016

Concede férias regulamentares.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Ibiraçu, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando o que dispõe o artigo 88, § 1º, da Lei Mu-

nicipal 2.762 de 25 de junho de 2007; considerando o re-

querimento do servidor protocolo sob o número 442/2016;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER férias regulares a servidora Janaína 
Sarcinelli Vervloet Da Cruz, Técnico em Contabilidade, 
matrícula 04, no período de 27/12/2016 a 05/01/2017, re-
ferente ao período aquisitivo de 24/07/2015 a 23/07/2016.

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

Ibiraçu, 28 de dezembro de 2016.

Igino Cezar Rezende Netto
Diretor Executivo

Itarana

Prefeitura

DECRETO Nº 822/2016
Publicação Nº 69739

DECRETO Nº 822/2016

Nomeia como Gestora das Parcerias celebradas pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social com as 
Organizações Sociais da Sociedade Civil, nos termos 
da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

O Prefeito Municipal de Itarana, Estado do Espírito Santo, 
no uso das atribuições legalmente conferidas, previstas 
no Art. 84 da Lei Orgânica Municipal:

CONSIDERANDO, o Decreto Nº 811/2016 que dispõe so-
bre a nomeação da Gestora das Parcerias para os fins da 
alínea “g” do inciso V do art. 35 da Lei Federal nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014;

CONSIDERANDO a reunião realizada em 20 de dezem-
bro de 2016, na qual o Corpo Técnico, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas no inciso VI do 
artigo 2º do Decreto n° 811/2016, resolveu designar a 
servidora SABRINA SCARDUA FIOROTTI, como gesto-
ra das Parcerias celebradas no âmbito da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear como Gestora das Parcerias celebradas 
no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social 
com as Organizações da Sociedade Civil, para os fins da 
Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, a servidora SA-
BRINA SCARDUA FIOROTTI.

Art. 2º São obrigações do Gestor, sem prejuízo de outros 
deveres e prerrogativas reconhecidos em lei:

I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

II - informar ao seu superior hierárquico a existência de 
fatos que comprometam ou possam comprometer as ati-
vidades ou metas da parceria e de indícios de irregulari-
dades na gestão dos recursos, bem como as providências 
adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 
detectados;

III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da pres-
tação de contas final, levando em consideração o conteú-
do do relatório técnico de monitoramento e avaliação de 
que trata o art. 59; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 
2015)

IV - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos 
necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
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Gabinete do Prefeito do Município de Itarana/ES, 28 de 
dezembro de 2016.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

DECRETO Nº 823/2016
Publicação Nº 69730

DECRETO Nº 823/2016

Altera o § 1º do art. 3º do Decreto nº 214, de 30 
de dezembro de 2002, que regula a Lei Municipal nº 
642, de 30 de dezembro de 2002, a qual institui no 
Município de Itarana/ES a Contribuição para o Cus-
teio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP.

O Prefeito do Município de Itarana/ES, no uso de suas atri-
buições legais, em especial o art. 84, V, da Lei Orgânica 
Municipal nº 676, de 29 de novembro de 2002.

Considerando a enorme defasagem entre a receita ob-
tida com a Contribuição para o Custeio dos Serviços de 
Iluminação Pública – COSIP e o custo da manutenção, me-
lhorias e ampliação dos serviços de iluminação pública nos 
logradouros públicos do Município de Itarana/ES;

Considerando que a ESCELSA – Espírito Santo Centrais 
Elétricas S.A recomendou ao Município de Itarana/ES a ne-
cessidade de proceder reajuste nos valores cobrados so-
bre a Contribuição de Iluminação Pública, e que os novos 
índices deverão ser apresentados a esta Concessionária, 
impreterivelmente, até o dia 30/12/2016, para que pos-
sam aplica-los a partir de 01/2017, face aos novos custos;

Considerando que a fatura de energia consumida pelo 
Serviço de Iluminação Pública do Município de Itarana/ES 
sofreu um aumento de cerca de 50% (cinquenta por cen-
to), devido a recontagem e recadastramento dos pontos 
de iluminação pública realizada pele EDP – ESCELSA, no 
ano de 2016;

Considerando que desde a criação da Lei Municipal nº 
678, de 30 de dezembro de 2002, responsável por instituir 
no Município de Itarana/ES a Contribuição para o Custeio 
dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP, e do Decreto 
nº 214, de 30 de dezembro de 2002, que a regulamentou, 
o Poder Executivo não realizou nenhuma atualização mo-
netária da base de cálculo;

Considerando que o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 
687/2002, autoriza o Poder Executivo, sempre que neces-
sário, realizar a atualização monetária da base de cálculo;

Considerando que serão mantidas inalteradas as alíquo-
tas incidentes sobre a base de cálculo conforme situada a 
faixa de consumo em KW/h – Quilowatt-hora do consumi-
dor;

Considerando a observância do princípio da anteriorida-
de esculpido nas alíneas “b” e “c” do inciso III do art. 150 
da Constituição Federal de 1988;

DECRETA:

Art. 1º O § 1º do art. 3º do Decreto nº 214, de 30 de de-
zembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 3º (...)

§ 1º O valor da contribuição será lançado com base 
no resultado da multiplicação da base de cálculo 
fixada em R$ 235,62 MW/h (duzentos e trinta e cin-
co reais e sessenta e dois centavos por megawatt 

hora), de acordo com a RH nº 1.859, de 27 de feve-
reiro de 2015, da Agência Nacional de Energia Elé-
trica – ANEEL, pelas alíquotas correspondentes as 
faixas de consumo, conforme tabela que segue:”

Art. 2º O aumento da base de cálculo a que se refere o 
artigo anterior será aplicado à Contribuição para o Custeio 
dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP devida pelo 
contribuinte após decorridos 90 (noventa dias) da publica-
ção deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação produzindo seus efeitos 90 (noventa) dias após 
sua publicação.

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

REGRISTA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Itarana/ES, em 28 de dezembro 
de 2016.

Ademar Schneider

Prefeito Municipal de Itarana/ES

PORTARIA Nº 674/2016
Publicação Nº 69474

PORTARIA Nº 674/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, no uso de suas atribuições que lhe confere o 
artigo 84; Inciso V, da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o disposto no Processo nº 002872/2015 
de 10/11/2015, que MIKAEL COVRE CORREA DA SILVA, 
vem requer licença para tratar de interesse particular;

CONSIDERANDO que o pedido formulado encontra res-
paldo no artigo 121 e seguintes da Lei Complementar nº 
001/2008 – Estatuto dos Servidores do Poder Executivo, 
das Autarquias e Fundações Públicas Municipais e dá ou-
tras providências.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica autorizado o servidor público municipal 
MIKAEL COVRE CORREA DA SILVA, o afastamento do car-
go para tratar de interesse particular nos termos do artigo 
121 e seguintes da Lei Complementar nº 001/2008.

Art. 2º - O afastamento será sem remuneração e pelo pra-
zo de 01 (um) ano com início a partir de 01 de janeiro de 
2017, devendo o servidor licenciado retornar ao seu cargo, 
independentemente de comunicação, no dia 31 de dezem-
bro de 2017.

Art. 3º - O servidor licenciado não poderá desistir da 
licença autorizada antes do término do prazo do art. 2º 
desta Portaria.
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Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

ITARANA/ES, 28 de dezembro de 2016.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

PORTARIA Nº 675/2016
Publicação Nº 69562

PORTARIA Nº 675/2016

Anula as Portarias nºs 647/2016 e 667/2016, de exoneração 
do Controlador Interno e da Auditora Pública Interna da Unida-
de Central de Controle Interno do Poder Executivo Municipal.

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso V, e nos 
termos do art. 114, II, “a”, todos da Lei Orgânica Municipal:

CONSIDERANDO os termos das Portarias nºs 647/2016 e 
667/2016 de exoneração do Controlador Interno e da Auditora 
Pública Interna da Unidade Central de Controle Interno do Po-
der Executivo Municipal, a partir de 31 de dezembro de 2016;

CONSIDERANDO o disposto no art. 19, IV da Lei Municipal nº 
1.048/2013, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno 
Municipal de Itarana como órgão integrante da Administração 
no âmbito do Executivo e do Legislativo e dá outras providên-

cias.

CONSIDERANDO o princípio da autotutela previsto na Súmu-
la nº 473 do Supremo Tribunal Federal - STF, afeto à Adminis-
tração Pública.

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam anuladas as Portarias nºs 647/2016 e 667/2016, 
que exoneraram os servidores efetivos Sr. Adjar Fabiano De 
Martin, matrícula nº 003276, do cargo de Controlador Interno 
e a Srtª. Flávia Colombo Dal’Col, matrícula nº 003513, do car-
go de Auditor Público Interno da Unidade Central de Controle 
Interno do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º. Ficam mantidas, em todos os seus termos, para que 
surtam seus efeitos, as Portarias nºs 087/2013 e 287/2016 de 
nomeação do Controlador Interno e da Auditora Pública Inter-
na da Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo 
Municipal.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação no DOM/ES, conforme art. 2º da Lei Municipal nº 
1.115/2014.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Itarana/ES, 28 de dezem-
bro de 2016.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

João Neiva

Prefeitura

TERMO ADITIVO
Publicação Nº 69719

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2012

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, através do Exmo Sr. 
Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO: O 4º TERMO ADI-
TIVO AO CONTRATO Nº 107/2012.

CONTRATADA: CONTCOM – SERVIÇOS DE LIMPEZA 
E CONSERVAÇÃO LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRA-
ZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Originário 
por mais 12(doze) meses, a partir de 29/12/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DESPESAS

As despesas inerentes a este aditivo correrão à conta do 
Orçamento vigente a saber:

SEMOSU

Órgão: 024 – Unidade: 101 - Programa de Trabalho: 
1545200052.016

Elemento de Despesa: 33903900000 – Fonte: 10000000 
/ 16040000 / 16050000 – Ficha: 0000157

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 
CONTRATUAIS

Permanecem inalteradas as demais disposições contratu-
ais.

João Neiva, 28 de dezembro de 2016.

ROMERO GOBBO FIGUEREDO

Prefeito Municipal
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TERMO ADITIVO
Publicação Nº 69713

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2016

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, através do Exmº Sr. 
Prefeito Municipal, torna público o 3º Termo Aditivo ao 
Contrato nº 025/2016.

CONTRATADA: DUAL ENGENHARIA LTDA - EPP

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRA-
ZO VIGÊNCIA DO CONTRATO

“Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 

90 (noventa) dias, contados a partir do dia 29 de Dezem-
bro de 2016”.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 
CONTRATUAIS

Permanecem inalteradas as demais disposições contratu-
ais.

João Neiva/ES, 21 de Dezembro de 2016.

Romero Gobbo Figueredo

Prefeito Municipal

Câmara muniCiPal

DECRETO LEGISLATIVO CMJN Nº 003/2016
Publicação Nº 69722

DECRETO LEGISLATIVO CMJN N° 003/2016

A Câmara Municipal de João Neiva, no uso regular de suas 
atribuições legais;

faço saber que o Plenário aprovou e eu promulgo o se-
guinte:

Art. 1º - Ficam rejeitadas as contas do Sr. Luiz Carlos 
Peruchi frente à Prefeitura Municipal de João Neiva, re-
lativas ao exercício de 2008, acatando a Decisão do TCU, 
Acordão 1.253/2015, transitado em julgado no âmbito ad-
ministrativo e confirmado pela Sentença de 1° Grau, cons-
tante dos Autos da Ação Civil por Ato de Improbidade n° 
2012.5004.000042-2.

Art. 2° - Este decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 28 de 
dezembro de 2016.

ELIO CAMPAGNARO

Presidente

Registrado nesta Secretaria em 28 de dezembro de 2016.

Carla Caniçali Suce

Assistente Legislativo

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PROCESSO 
065/2016

Publicação Nº 69717

AVISO DE AQUISIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LI-
CITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Munici-
pal de João Neiva, considerando o que consta no Processo 
Administrativo nº 065/2016, torna público que reconhece 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para locação de 

imóvel para funcionamento da sede da Câmara Municipal, 
em favor da ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CUL-
TURA DE JOÃO NEIVA, sociedade civil sem fins lucrati-
vos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.727.452/0001-26, 
estabelecida na Rua Eurico Salles, 110, Centro, Município 
de João Neiva – ES, no valor mensal de R$ 5.100,00 
(cinco mil e cem reais), para o período de 01/01/2017 
a 31/12/2017, com fundamento no art. 24, inciso X, da 
Lei Federal nº 8.666/93, bem como parecer da Assessoria 
Jurídica da Câmara Municipal de João Neiva.

João Neiva, 28 de dezembro de 2016.

Jurandir Matos do Nascimento

Presidente da CPL

Ratifico o ato de Dispensa de Licitação constante do Pro-
cesso Administrativo nº 065/2016, referente locação de 
imóvel para funcionamento da sede da Câmara Municipal, 
conforme especificado acima.

João Neiva, 28 de dezembro de 2016.

Elio Campagnaro

Presidente da Câmara Mun. de João Neiva
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Nova Venécia

Prefeitura

EXTRATO P. PRESENCIAL Nº 059/2016
Publicação Nº 69543

PREFEITURA DE NOVA VENECIA

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 059/2016

Objeto: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de locação de veículos automotores, 
tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e 
substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, 
para atender as necessidades das Secretarias Municipais e 
Gabinete do Prefeito de Nova Venécia/ES.

Credenciamento: das 08:00 às 08:30 horas do dia 12/ 
01/2016.

Recebimento das Propostas: até às 08:30 horas do dia 
12/01/2016.

O Edital poderá ser obtido pelo e-mail licitacaonv@hot-
mail.com ou pelo site www.novavenecia.es.gov.br ou na 
sala de Licitações, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 
11:00 e das 13:00 às 15:00 horas, no endereço sito na 
Av. Vitória, nº 347 – Centro - Nova Venécia – ES.

Informações pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia, 28/12/2016.

TATIANY DA SILVA PIROLA

PREGOEIRA

Presidente Kennedy

Prefeitura

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 69639

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO – PROCESSO Nº 027083/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a em-
presa: De Novo Empreendimentos Artísticos Ltda. A 
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 
à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no 
Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e 
torna público, à Contratação de empresa para apresenta-
ção de Show Musical Artístico com a Banda Babado Novo, 
para apresentação na orla da Praia de Marobá, para as 
comemorações do Réveillon, no dia 31 de dezembro de 
2016, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil 
reais).

Presidente Kennedy - ES, 28 de dezembro 2016.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 69551

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO – PROCESSO Nº 027583/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: C PEREIRA – ME. O Secretário Municipal de Cultura, 
Turismo, Esporte e Lazer, à vista do parecer da Procura-
doria Geral, com fulcro no artigo 25, inciso III, da Lei nº 
8.666/93, ratifica e torna público, à Contratação de Show 

Musical com Renata Penyche, para apresentação na orla 
da Praia de Marobá, no dia 01 de janeiro de 2017, para 
atender a programação de verão, no valor de R$ 14.000,00 
(quatorze mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 28 de dezembro de 2016.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 027224/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: VALDILENE SEDANO RODRIGUES 19724671000123. A 
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 
à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no 
Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica 
e torna público, à Contratação de Show Musical com Lau-
riano

e Banda Forró Show, para apresentação na orla da Praia 
de Marobá, no dia 13 de janeiro de 2017, para atender a 
programação de verão, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil 
reais).

Presidente Kennedy - ES, 28 de dezembro de 2016.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

mailto:licitacaonv@hotmail.com
mailto:licitacaonv@hotmail.com
http://www.novavenecia.es.gov.br
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EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 027541/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: C. PEREIRA - ME. A Secretaria Municipal de Cultura, 
Turismo, Esporte e Lazer, à vista do parecer da Procura-
doria Geral, com fulcro no artigo 25, inciso III, da Lei Fe-
deral nº 8.666/93, ratifica e torna público, à Contratação 
de Show Musical com Grupo Koisa Nossa, para apresen-
tação na orla da Praia das Neves, no dia 01 de janeiro de 
2017, para atender a programação de verão, no valor de 
R$ 4.000,00 (Quatro mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 28 de dezembro de 2016.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 027468/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: DI LUCCA PRODUÇÕES – ME. A Secretaria Municipal 
de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à vista do parecer da 
Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 25, Inciso III, da 
Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público, à Contra-
tação de Show Musical com Cristian Sullivan, para apre-
sentação na orla da Praia de Marobá, no dia 01 de janeiro 
de 2017, para atender a programação de verão, no valor 
de R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 28 de dezembro de 2016.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 027223/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: ANDRÉA PAIVA DA SILVA OLIVEIRA 03453849701. A 
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 
à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no 
Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e 
torna público, à Contratação de Show Musical com Ruan 
Marques Acústico, para apresentação na orla da Praia 
de Marobá, no dia 20 de janeiro de 2017, para atender a 
programação de verão, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil 
reais).

Presidente Kennedy - ES, 28 de dezembro de 2016.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 027542/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: ABADART PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME. O Secre-
tário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à vis-

ta do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no artigo 
25, inciso III, da Lei nº 8.666/93, ratifica e torna público, 
à Contratação de Show Musical com a Banda KÊ SWING 
BOM para apresentação na orla da Praia das Neves, no dia 
31 de dezembro de 2016, para atender a programação de 
verão, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 28 de dezembro de 2016.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 69617

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO – PROCESSO Nº 026039/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Denílson Augusto Marinato 11773470752. O Se-
cretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à 
vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no arti-
go 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93, ratifica e torna públi-
co, à Contratação de Show Musical com Garotos Tradição, 
para apresentação na Feira Livre Municipal da Agricultura 
Familiar e Artesanato, no dia 29 de dezembro de 2016, 
na praça Manoel Fricks Jordão, Sede, neste Município, no 
valor de R$ 12.000,00 (Doze mil e reais).

Presidente Kennedy - ES, 28 de dezembro de 2016.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

RESUMO DE ATAS
Publicação Nº 69546

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
083/2016 – PROCESSO Nº 000260/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Comercial Destaque Eireli - ME. Modalidade: Pregão 
Eletrônico Para Registro de Preços n° 0055/2016. Objeto: 
Aquisição de materiais de limpeza para atender as diver-
sas Secretarias Municipais com reserva de cota de até 25% 
para participação exclusiva de microempresa e empresa 
de pequeno porte. Valor Estimado: R$ 427.042,65 (qua-
trocentos e vinte sete mil quarenta e dois reais e sessenta 
e cinco centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatu-
ra: 08/12/2016.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
084/2016 – PROCESSO Nº 000260/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a em-
presa: Comercial Picapau Eireli - ME. Modalidade: Pregão 
Eletrônico Para Registro de Preços n° 0055/2016. Objeto: 
Aquisição de materiais de limpeza para atender as diver-
sas Secretarias Municipais com reserva de cota de até 
25% para participação exclusiva de microempresa e em-
presa de pequeno porte. Valor Estimado: R$ 289.910,50 
(duzentos e oitenta e nove mil novecentos e dez reais e 
cinquenta centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assi-
natura: 08/12/2016.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
085/2016 – PROCESSO Nº 000260/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Distribuidora de Hortifrutigranjeiro Berger Ltda - EPP. 
Modalidade: Pregão Eletrônico Para Registro de Preços n° 
00055/2016. Objeto: Aquisição de materiais de limpe-
za para atender as diversas Secretarias Municipais com 
reserva de cota de até 25% para participação exclusiva 
de microempresa e empresa de pequeno porte. Valor 
Estimado: R$ 11.816,00 (onze mil e oitocentos e de-
zesseis reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 
08/12/2016.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
086/2016 – PROCESSO Nº 000260/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Licitando Comércio E Serviços Ltda – ME. Modalidade: 
Pregão Eletrônico Para Registro de Preços n° 00055/2016. 
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para atender 
as diversas Secretarias Municipais com reserva de cota 
de até 25% para participação exclusiva de microempre-
sa e empresa de pequeno porte. Valor Estimado: R$ 
15.422,86 (quinze mil quatrocentos e vinte dois reais e 
oitenta e seis centavos). Vigência: 12 (doze) meses. As-
sinatura: 08/12/2016.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
087/2016 – PROCESSO Nº 000260/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: M G De Oliveira Milhorato - ME. Modalidade: Pregão 
Eletrônico Para Registro de Preços n° 00055/2016. Obje-
to: Aquisição de materiais de limpeza para atender as di-
versas Secretarias Municipais com reserva de cota de até 
25% para participação exclusiva de microempresa e em-
presa de pequeno porte. Valor Estimado: R$ 75.444,50 
(Setenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e quatro re-
ais e cinquenta centavos). Vigência: 12 (doze) meses. 
Assinatura: 08/12/2016.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
088/2016 – PROCESSO Nº 000260/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: M. Schiavo – ME. Modalidade: Pregão Eletrônico Para 
Registro de Preços n° 00055/2016. Objeto: Aquisição de 
materiais de limpeza para atender as diversas Secretarias 
Municipais com reserva de cota de até 25% para partici-
pação exclusiva de microempresa e empresa de peque-
no porte. Valor Estimado: R$ 56.254,92 (cinquenta e 
seis mil duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e 
dois centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 
08/12/2016.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
089/2016 – PROCESSO Nº 000260/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a em-
presa: Multisul Comércio e Distribuição Ltda – EPP. Mo-
dalidade: Pregão Eletrônico Para Registro de Preços n° 
000055/2016. Objeto: Aquisição de materiais de limpeza 
para atender as diversas Secretarias Municipais com re-
serva de cota de até 25% para participação exclusiva de 
microempresa e empresa de pequeno porte. Valor Esti-
mado: R$ 12.668,37 (doze mil seiscentos e sessenta e 
oito reais e trinta e sete centavos). Vigência: 12 (doze) 
meses. Assinatura: 08/12/2016.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
090/2016 – PROCESSO Nº 000260/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a em-
presa: V Seccon de Almeida – ME. Modalidade: Pregão 
Eletrônico Para Registro de Preços n° 00055/2016. Obje-
to: Aquisição de materiais de limpeza para atender as di-
versas Secretarias Municipais com reserva de cota de até 
25% para participação exclusiva de microempresa e em-
presa de pequeno porte. Valor Estimado: R$ 110.319,89 
(cento e dez mil trezentos e dezenove reais e oitenta e 
nove centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 
08/12/2016.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
091/2016 – PROCESSO Nº 016375/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Cônica Assessoria e Suporte Técnico Para Eventos Ltda. 
Modalidade: Pregão Eletrônico Para Registro de Preços n° 
000071/2016. Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada em locação de estruturas (separadores de público e 
tendas), para atender a Secretaria De Turismo nos diver-
sos eventos Municipais. Valor Estimado: R$ 513.804,50 
(quinhentos e treze mil oitocentos e quatro reais e cin-
quenta centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatu-
ra: 27/12/2016.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
092/2016 – PROCESSO Nº 016375/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a em-
presa: Exata Eventos Ltda - ME. Modalidade: Pregão Ele-
trônico Para Registro de Preços n° 000071/2016. Objeto: 
Contratação de empresa especializada em locação de es-
truturas (separadores de público e tendas), para atender 
a Secretaria De Turismo nos diversos eventos Municipais. 
Valor Estimado: R$ 46.609,88 (quarenta e seis mil seis-
centos e nove reais e oitenta e oito centavos). Vigência: 
12 (doze) meses. Assinatura: 27/12/2016.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
093/2016 – PROCESSO Nº 016375/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a em-
presa: H. V. Oliveira Produções e Eventos Eireli - EPP. Mo-
dalidade: Pregão Eletrônico Para Registro de Preços n° 
000071/2016. Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada em locação de estruturas (telão), para atender a 
Secretaria de Turismo nos diversos eventos Municipais. 
Valor Estimado: R$ 4.450,00 (quatro mil e quatrocentos 
e cinquenta reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assina-
tura: 27/12/2016.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
094/2016 – PROCESSO Nº 016375/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a em-
presa: Mais Sonorização Eireli – EPP. Modalidade: Pregão 
Eletrônico Para Registro de Preços n° 000071/2016. Obje-
to: Contratação de empresa especializada em locação de 
estruturas (tendas), para atender a Secretaria de Turis-
mo nos diversos eventos Municipais. Valor Estimado: R$ 
40.460,00 (quarenta mil e quatrocentos e sessenta reais). 
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 27/12/2016.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
095/2016 – PROCESSO Nº 016375/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a em-
presa: PIC-BUM Indústria, Comércio e Serviços Eireli - EPP. 
Modalidade: Pregão Eletrônico Para Registro de Preços n° 
000071/2016. Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada em locação de estruturas (quiosques, jogos me-
sas, stand, separadores de público, portal q-30, tendas, 
fechamento, climatizadores, arquibancada), para atender 
a secretaria de turismo nos diversos eventos municipais. 
Valor Estimado: R$ 212.818,90 (duzentos e doze mil e 
oitocentos e dezoito reais e noventa centavos). Vigência: 
12 (doze) meses. Assinatura: 27/12/2016.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
096/2016 – PROCESSO Nº 016377/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a em-
presa: PIC-BUM Indústria, Comércio e Serviços Eireli - EPP. 
Modalidade: Pregão Eletrônico Para Registro de Preços n° 
000069/2016. Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada em locação de palco, para atender a Secretaria de 
Turismo, Esporte e Lazer em seus diversos eventos. Valor 
Estimado: R$ 84.950,00 (oitenta e quatro mil e novecen-
tos e cinquenta reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assi-
natura: 27/12/2016.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
097/2016 – PROCESSO Nº 016377/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Cônica Assessoria e Suporte Técnico Para Eventos Ltda. 
Modalidade: Pregão Eletrônico Para Registro de Preços n° 
000069/2016. Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada em locação de palco, para atender a secretaria de 
turismo, esporte e lazer em seus diversos eventos. Va-
lor Estimado: R$ 189.599,60 (cento e oitenta e nove mil 
quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos). 
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 27/12/2016.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
098/2016 – PROCESSO Nº 016377/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a em-
presa: H. V. Oliveira Produções e Eventos Eireli - EPP. Mo-

dalidade: Pregão Eletrônico Para Registro de Preços n° 
000069/2016. Objeto: Contratação de empresa especiali-
zada em locação de iluminação, para atender a Secretaria 
De Turismo, Esporte E Lazer em seus diversos eventos. 
Valor Estimado: R$ 194.566,00 (cento e noventa e qua-
tro mil e quinhentos e sessenta e seis reais). Vigência: 12 
(doze) meses. Assinatura: 27/12/2016.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
099/2016 – PROCESSO Nº 016377/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Mais Sonorização Eireli – EPP. Modalidade: Pregão Ele-
trônico Para Registro de Preços n° 000069/2016. Objeto: 
Contratação de empresa especializada em locação de pal-
co, arquibancada e sonorização, para atender a Secretaria 
De Turismo, Esporte E Lazer em seus diversos eventos. 
Valor Estimado: R$ 211.600,00 (duzentos e onze mil e 
seiscentos reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatu-
ra: 27/12/2016.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
100/2016 – PROCESSO Nº 016377/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a em-
presa: Maff Equipamentos e Produções Ltda – ME. Mo-
dalidade: Pregão Eletrônico Para Registro de Preços n° 
000069/2016. Objeto: Contratação de empresa especiali-
zada em locação de sonorização, para atender a Secretaria 
De Turismo, Esporte E Lazer em seus diversos eventos. 
Valor Estimado: R$ 316.358,00 (trezentos e dezesseis 
mil e trezentos e cinquenta e oito reais). Vigência: 12 
(doze) meses. Assinatura: 27/12/2016.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
101/2016 – PROCESSO Nº 016377/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Mais Eventos Ltda - ME. Modalidade: Pregão Eletrônico 
Para Registro de Preços n° 000069/2016. Objeto: Contra-
tação de empresa especializada em locação de sonoriza-
ção e iluminação, para atender a Secretaria De Turismo, 
Esporte E Lazer em seus diversos eventos. Valor Estima-
do: R$ 187.979,00 (cento e oitenta e sete mil e novecen-
tos e setenta e nove reais). Vigência: 12 (doze) meses. 
Assinatura: 27/12/2016.

Santa Leopoldina

Prefeitura

DECRETO 236-2016 - ATUALIZA A BASE DE CÁLCULO DA COSIP
Publicação Nº 69620

DECRETO Nº 236/2016

Dispõe sobre a atualização da base de cálculo da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pú-
blica - COSIP

O Prefeito Municipal de Santa Leopoldina, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais...
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Considerando o Parágrafo Único do Art. 2º da Lei nº 1028/2002, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a atualização 
monetária da base de calculo da COSIP, respeitada a legislação vigente;

Considerando a Nota Técnica n° 254/2014-SRE/ANEEL de 31 de julho de 2014, da AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉ-
TRICA – ANEEL e a RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1.768, DE 5 DE AGOSTO DE 2014, que trata da Homologação das 
Tarifas de Energia – TE e das Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição – TUSD referentes à ESCELSA - Espírito Santo 
Centrais Elétricas S/A. e demais providências pertinentes ao seu Reajuste Tarifário Anual de 2014.

Considerando que na Nota Técnica n° 254/2014-SRE/ANEEL, foi opinado pela aprovação do índice de reajuste tarifá-
rio anual médio de 26,54% a ser aplicado às tarifas da ESCELSA, que corresponde a um efeito médio a ser percebido 
pelos consumidores de 23,58%, sendo de 21,99% em média para os consumidores conectados em Alta Tensão (AT) e de 
24,71% em média para aqueles conectados em Baixa Tensão (BT);

Considerando a Nota Técnica n° 197/2015-SGT/ANEEL de 29 de julho de 2015, Processo: 48500.002049/2015-87, que 
trata da Homologação das Tarifas de Energia – TE e das Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição – TUSD referentes à 
ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A e demais providências pertinentes ao seu Reajuste Tarifário Anual de 
2015.

Considerando a Nota Técnica n° 197/2015-SGT/ANEEL, onde foi opinado pela aprovação do índice de reajuste tarifário 
anual de 36,27% a ser aplicado às tarifas da ESCELSA, que corresponde a um efeito médio a ser percebido pelos consu-
midores de 2,04% sendo de 1,68% em média para os consumidores conectados em Alta Tensão (AT) e de 2,29% em 
média para aqueles conectados em Baixa Tensão (BT);

Considerando a Nota Técnica nº 35/2015-SGT/ANEEL, de 26 de fevereiro de 2015, Processo: 48500.000502/2015-1, que 
trata da Análise dos Pedidos de Revisão Tarifária Extraordinária de Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica.

Considerando a RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1.858, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015 Homologa os resultados da 
revisão tarifária extraordinária das Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica, fixa as Tarifas de Energia – TEs e 
as Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição ─ TUSDs, apresentando o efeito médio sobre os consumidores cativos dos 
subgrupos A e B, conforme a Tabela 5, referente a Efeito Médio sobre os consumidores cativos no percentual de 25,60% 
para usuários de alta tensão e 23,62% para baixa tensão;

Considerando a RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.118, DE 2 DE AGOSTO DE 2016, que Homologa o resultado da sétima 
Revisão Tarifária Periódica – RTP da Espírito Santo Centrais Elétricas S/A. - Escelsa, as Tarifas de Energia – TE e as Tarifas 
de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, e dá outras providências.

Considerando o Art. 2º da Resolução homologatória Nº 2.118 de 02/08/2016, as tarifas de aplicação da Escelsa, constan-
tes da Resolução Homologatória nº 1.928, de 4 de agosto de 2015, ficam, em média, reajustadas em -2,80% (menos 
dois vírgula oitenta por cento), correspondendo ao efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores/usuários/
agentes supridos da distribuidora.

Considerando que última atualização foi através do Decreto Nº 458/2009, com vigência a partir de 01/01/2010.

Considerando que para a atualização da COSIP, a adoção dos percentuais de reajustes tarifários para os consumidores 
de baixa tensão, devidamente homologados pela ANEEL, no período de 2014 a 2016, conforme demonstrado na tabela 
abaixo:

Discriminação
%

Atualização
Valor Atualização R$/MWH

Valor da COSIP (01/01/2010) R$ 167,90

Atualização da COSIP (2014) 24,71% R$ 41,49 R$ 209,39

Atualização da COSIP (2015) 1 2,29% R$ 4,79 R$ 214,18

Atualização da COSIP (2015) 2 23,62% R$ 50,59 R$ 264,77

Atualização da COSIP (2016) -2,80% -R$ 7,41 R$ 257,36



29/12/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 667

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 212

DECRETA:

Art. 1º - Fica atualizado o valor da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP, que será 
lançada com base na multiplicação das alíquotas correspondentes às faixas de consumo constantes nas Tabelas I e II da 
Lei Municipal nº 1028/2002, pela base de calculo fixada em R$ 257,36/MWH (duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e 
seis centavos) por megawatt-hora.

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos vigentes a partir de 01/01/2017.

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

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

Santa Leopoldina, 22 de dezembro de 2016.

ROMERO LUIZ ENDRINGER

Prefeito Municipal

LEI Nº 1588-2016 - DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 
PARA 2017

Publicação Nº 69618

LEI Nº. 1588/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU 
E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – O Orçamento do Município de Santa Leopoldina, 
relativo ao exercício de 2017, será elaborado e executado 
segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da 
presente lei, em cumprimento ao disposto no Art. 165, § 
2º da Constituição federal, Lei Orgânica do Município e no 
Art. 99, § 2º da Lei Complementar nº 101, compreenden-
do:

I – As prioridades e metas da Administração Pública Mu-
nicipal;

II – A organização e estrutura dos orçamentos;

III – As diretrizes e estrutura para elaboração da Lei Orça-
mentária Anual e suas alterações;

IV – As diretrizes para a execução da Lei Orçamentária;

V – As disposições sobre alterações na legislação tributária 

do Município;

VI – As disposições finais.

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMEN-
TOS

Art. 2º – Os Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, 
discriminarão a despesa por unidade orçamentária, segun-
do a classificação funcional programática, especificando 
para cada Projeto e Atividade os objetivos e os grupos de 
despesas com seus respectivos valores.

Parágrafo Único – Na indicação do grupo de despesa o 
que se refere o caput deste artigo, será obedecida a se-
guinte classificação:

a) Pessoal e Encargos Pessoais (1);

b) Juros e encargos da Dívida Interna (2);

c) Juros e Encargos da Dívida Externa (3);

d) Outras Despesas Correntes (4);

e) Investimentos (5);

f) Inversões Financeiras (6);

g) Amortização da Dívida Interna (7);

h) Amortização da Dívida Externa (8);

i) Outras Despesas de Capital (9).
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CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 3º – O Orçamento do Município será elaborado e exe-
cutado visando garantir o equilíbrio entre receitas e despe-
sas e a manutenção da capacidade de investimento.

Art. 4º – No Projeto de Lei Orçamentário Anual, as recei-
tas e despesas serão orçadas a preços correntes, estima-
dos até o mês de dezembro de 2017.

Art. 5º – Na programação das despesas serão observadas 
restrições no sentido de que:

I – Nenhuma despesa poderá ser fixada sem que estejam 
definidas às respectivas fontes de recursos.

II – Não poderão ser incluídas despesas a título de investi-
mento regime de execução especial, ressalvados os casos 
de calamidades públicas, formalmente conhecidos no Art. 
167, § 3º, da Constituição Federal.

III – O Município só contribuirá para o custeio de compe-
tência de outros entes da Federação quando atendido o 
Artigo 62, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 6º – Os Órgãos da Administração Indireta terão seus 
orçamentos para o Exercício de 2017, incorporados à 
proposta orçamentária do Município, caso, sob qualquer 
forma a instrumento legal, recebam recursos do Tesouro 
Municipal ou administrem recursos e patrimônios do 
município.

Art. 7º – Somente serão incluídas na Lei Orçamentária 
Anual dotações para o pagamento de juros, encargos e 
amortização das dívidas decorrentes das operações de 
crédito contratados ou autoridades até a data do enca-
minhamento do Projeto de Lei do Orçamento à Câmara 
Municipal.

Art. 8º – Considerando o parágrafo único do artigo 8º, da 
Lei Complementar nº 101, fica entendido como receita 
corrente líquida a definição estabelecida no artigo 2º, 
inciso 4º da citada Lei, excluindo das transferências cor-
rentes os recursos retidos ao FUNDEB.

Art. 9º – A receita corrente líquida será destinada priori-
tariamente, aos custeios administrativos e operacionais, 

inclusive pessoal e encargos sociais, bem como, ao pa-
gamento de amortização, juros, encargos da dívida, a 
contrapartida das operações de créditos e as vinculações 
– fundos, observados os limites impostos pela Lei Comple-
mentar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 10 – Na programação de investimentos serão obser-
vados os seguintes princípios:

I – Novos Projetos somente serão incluídos na Lei Orça-
mentária após atendidos os em andamento, contempladas 
as despesas de conservação do patrimônio público e asse-
gurada a contrapartida de operações de crédito;

II – Os investimentos deverão apresentar viabilidade téc-
nica, econômica, financeira e ambiental.

Art. 11 – As alterações do Quadro de Detalhamento de 
Despesas – QDD – nos níveis de modalidade de aplicação 
e elemento de despesa, observado os mesmos grupos de 
despesa, categoria economia, projeto/atividade e unidade 
orçamentária, poderão ser realizadas para atender as ne-
cessidades de execução, mediante publicação de Decreto 
pelo Prefeito Municipal.

CAPÍTULO IV

DAS DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO DA LEI ORÇA-
MENTÁRIA ANUAL

Art. 12 – Ficam as seguintes despesas sujeitas à limitação 
de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas nos 
artigos 9º e 31, inciso 2º § 1º, da Lei Complementar 101 
de 04/05/2000:

I – Despesas com obras e instalações, aquisição de imóveis 
e compras de equipamentos e materiais permanentes;

II – Despesas de custeio não relacionadas aos projetos 
prioritários constantes do Anexo I, desta Lei.

Parágrafo Único – Não serão passíveis de limitação as 
despesas concernentes às ações nas áreas de Educação, 
Saúde e pagamento de pessoal do quadro permanente do 
Município.

Art. 13 – A concessão de qualquer vantagem ou aumento 
de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções 
ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admis-
são ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos po-
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deres Executivo e Legislativo, somente serão admitidos:

I – Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para 
atender às projeções de despesas e nos acréscimos dela 
decorrentes.

II – Se observado o limite estabelecido na Lei Complemen-
tar n 101, de 04/05/2000;

III – Se alterada a legislação vigente.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGIS-
LAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 14 – Na estimativa das receitas constantes do Proje-
to de Lei Orçamentária serão considerados os efeitos das 
propostas de alterações na legislação tributária.

§ 1º - As alterações na legislação tributária municipal dis-
pondo, especialmente, sobre IPTU, ISS, ITBI, Taxa de Lim-
peza Pública e Iluminação Pública, deverão constituir obje-
to de Projeto de Lei a serem enviados à Câmara Municipal, 
visando promover a justiça fiscal e aumentar a capacidade 
de investimento do Município.

§ 2º - Quaisquer Projetos de Leis que resultem em redução 
de encargos tributários para setores de atividade econô-
mica ou regiões da cidade deverão obedecer aos seguintes 
requisitos:

I – Atendimento do artigo 4º da lei Complementar nº 101, 
04/05/2000;

II – Demonstrativo de benefícios de natureza econômica 
ou social;

III – Apreciação preliminar do Prefeito Municipal e Secre-
tário de Finanças, no caso do IPTU, ITBI e Taxa de Limpeza 
Pública e Iluminação Pública.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 – São vedados qualquer procedimento no âmbi-
to dos sistemas de orçamento, programação financeira e 
contabilidade, que viabilizem a execução de despesas sem 
comprovada a suficiente disponibilidade de dotação orça-

mentária.

Art. 16 – Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja 
sancionado até 31 de Dezembro de 2016, os recursos so-
mente poderão ser utilizados com prévia e específica au-
torização legislativa.

Parágrafo único: Não se incluem no caput deste artigo, 
podendo ser movimentadas até o limite de 1/12 (um doze 
avos) do total de cada dotação, as dotações para cobrir as 
seguintes despesas:

I – Pessoal e encargos sociais;

II – Serviço da dívida;

III – Pagamento de compromissos correntes na área de 
saúde, educação e assistência social;

IV – Categorias de programação cujos recursos sejam pro-
venientes de operações de créditos ou de transferências 
da União e do Estado;

V – Categorias de programação cujos recursos correspon-
dam à contrapartida do Município em relação àqueles re-
cursos previstos no inciso anterior;

VI - Manutenção de serviços anteriormente criados, inclu-
sive as destinadas a atender a obras de conservação e 
adaptação de bens imóveis.

Art. 17 – O Poder Executivo publicará, no prazo de 30 
(trinta) dias, após a publicação da Lei Orçamentária Anual, 
o Quadro de Detalhamento da Defesa – QDD discriminan-
do a despesa por elementos, conforme a unidade orça-
mentária e respectivos projetos e atividades.

Art. 18 – Os créditos especiais e extraordinários autoriza-
dos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício financeiro 
de 2016 poderão ser reabertos no limite de seus saldos, 
os quais serão incorporados ao Orçamento do Exercício 
Financeiro de 2017, conforme o disposto no artigo 167, § 
2º, da Constituição Federal.

Parágrafo Único – Na reabertura dos créditos à que se 
refere este artigo, a fonte de recurso deverá ser identifi-
cada como saldo de exercícios anteriores, independente, 
da fonte de recursos à conta da qual os créditos foram 
abertos.

Art. 19 - Cabe à Secretaria Municipal de Finanças a res-
ponsabilidade pela coordenação da elaboração orçamentá-
ria de que trata esta Lei.
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Parágrafo Único – A Secretaria Municipal de Finan-
ças determinará sobre:

I – Calendário de atividades para elaboração dos orçamen-
tos;

II – Elaboração e distribuição dos quadros que compõem 
as propostas parciais do orçamento anual da administra-
ção direta, autarquias, fundos e empresas;

III – Instruções para o devido preenchimento das propos-
tas parciais dos orçamentos, de que trata esta Lei.

Art. 20 – O Poder Executivo estabelecerá por grupos de 
despesa a programação financeira de até 30 (trinta) dias 
após a publicação da lei Orçamentária Anual.

Art. 21 – O Poder Executivo definirá, por meio de ato pró-
prio, as despesas consideradas irrelevantes, em atendi-
mento ao artigo 16 § 3º da Lei Complementar nº 101, de 
04/05/2000.

Art. 22 – Fazem parte desta Lei os seguintes anexos de 
Metas Fiscais:

I - Metas e Prioridades para 2017;

II - Anexos de Metas Fiscais – 2017, compreendendo:

· Metas Anuais;

· Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício 
Anterior;

· Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos 
Três Exercícios Anteriores;

· Evolução do Patrimônio Líquido;

· Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação 
de Ativos;

· Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos 
Servidores;

· Receita e Despesa Previdenciária do Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores;

· Estimativa e Compensação da Renúncia da Receita;

· Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Ca-
ráter Continuado;

· Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.

Art. 23 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos vigentes a partir de 1º de janeiro de 
2017.

Art. 24 – Revogam-se as disposições em contrário.

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

Santa Leopoldina, 23 de dezembro de 2016.

ROMERO LUIZ ENDRINGER

PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 1589 -2016 - ESTIMA RECEITA E FIXA AS DES-
PESAS PARA 2017

Publicação Nº 69619

LEI Nº. 1589/2016

ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS PARA O 
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

FAÇO SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU 
E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Santa Leopol-
dina para o Exercício Financeiro de 2017, estima a RECEI-
TA e fixa a DESPESA em R$ 41.209.941,39 (quaren-
ta e um milhões, duzentos e nove mil, novecentos e 
quarenta e um reais e trinta e nove centavos) discri-
minados pelos Anexos desta Lei.

Art. 2° - A Receita será realizada na forma da Legislação 
em vigor, mediante arrecadação dos tributos, rendas e ou-
tras receitas correntes constante no adendo III, do anexo 
2 da Lei n° 4320/64, com o seguinte desdobramento:

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA – RECEITA

Art. 3° - A Despesa será processada segundo os desdo-
bramentos por órgãos e unidades orçamentárias a seguir 
apresentadas:

I – DESPESAS POR ORGÃOS DE GOVERNO SEGUNDO 
AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

Art. 4° - O Orçamento do Município de Santa Leopoldina, 
Estado do Espírito Santo, deverá ser executado de acor-
do com os preceitos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
sendo permitida a execução ali não contemplada, desde 
que respeitado na íntegra o Art. 5° da presente Lei, sem 
prejuízo das normas que regem as questões financeiras 
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e Finanças Públicas estabelecidas em Legislação Federal.

Art. 5º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, auto-
rizado a abrir créditos suplementares com os recursos dis-
poníveis para cobrir a despesas nos termos da Lei Federal 
n° 4320/64.

§ 1º - Fica a Unidade Gestora do Fundo Municipal de 
Saúde do Município de Santa Leopoldina, autorizada 
a:

I - Suplementar as dotações orçamentárias utilizando 
como fonte de recursos 100,00% do valor apurado a título 
de excesso de arrecadação do exercício de 2017;

II - Suplementar as dotações orçamentárias utilizando 
como fonte de recursos 100,00% do valor do superávit 
financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 
2016;

III - Suplementar as dotações orçamentárias em até 40% 
(quarenta por cento) do valor total do orçamento da des-
pesa, utilizando como fonte de recursos os valores prove-
nientes de anulação parcial ou total de dotações orçamen-
tárias ou de crédito adicionais.

IV - Incluir novas fontes de recursos em uma dotação or-
çamentária já existente no orçamento visando atender as 
despesas provenientes de receitas de convênio ou de ou-
tras origens decorrentes da execução orçamentária.

V - A executar suplementação entre fontes de recursos 
diferentes de uma mesma dotação orçamentária.

VI - Suplementar as dotações orçamentárias da Unida-
de Gestora Fundo Municipal de Saúde por anulação 
da Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Santa 
Leopoldina, utilizando como fonte de recursos os valo-
res provenientes de anulação parcial ou total de dotações 
orçamentárias, no percentual estabelecido no inciso III do 
parágrafo §1º desta Lei.

§ 2º - Fica a Unidade Gestora Prefeitura Municipal de 
Santa Leopoldina, autorizado a:

I - Suplementar as dotações orçamentárias utilizando 
como fonte de recursos 100,00% do valor apurado a título 
de excesso de arrecadação do exercício de 2017;

II - Suplementar as dotações orçamentárias utilizando 
como fonte de recursos 100,00% do valor do superávit 
financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 
2016;

III - Suplementar as dotações orçamentárias em até 20% 
(vinte por cento) do valor total do orçamento da despesa, 
utilizando como fonte de recursos os valores provenientes 
de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou 
de crédito adicionais.

IV - Incluir novas fontes de recursos em uma dotação or-
çamentária já existente no orçamento visando atender as 
despesas provenientes de receitas de convênio ou de ou-
tras origens decorrentes da execução orçamentária.

V - A executar suplementação entre fontes de recursos 
diferentes de uma mesma dotação orçamentária.

VI - Suplementar as dotações orçamentárias da Unida-
de Gestora Prefeitura Municipal de Santa Leopoldi-
na por anulação da Unidade Gestora Fundo Municipal 
de Saúde, utilizando como fonte de recursos os valores 
provenientes de anulação parcial ou total de dotações or-
çamentárias, no percentual estabelecido no inciso III do 
parágrafo §1º desta Lei.

§ 3º - Ficam as Unidades Gestoras Instituto de Previ-
dência dos Servidores do Município de Santa Leopol-
dina, e a Câmara Municipal de Santa Leopoldina, au-
torizadas a:

I - Suplementar as dotações orçamentárias utilizando 
como fonte de recursos a totalidade do valor apurado a 
título de excesso de arrecadação do exercício de 2017, 
exceto o Poder Legislativo Municipal;

II - Suplementar as dotações orçamentárias utilizando 
como fonte de recursos a totalidade do superávit financei-
ro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2016, 
exceto o Poder Legislativo Municipal;

III - Suplementar as dotações orçamentárias em até 10% 
(dez por cento) do valor total do orçamento da despesa, 
utilizando como fonte de recursos os valores provenientes 
de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou 
de crédito adicionais.

Art. 6° - Fica o Prefeito autorizado a realizar Crédito por 
antecipação de receita até o limite de 25% (Vinte e Cinco 
por Cento) da receita estimada, para atender a insuficiên-
cia de caixa, conforme prevê o Art.7°, II § 2 e § 3°, da Lei 
4.320/64, observadas as exigências contidas nos artigos 
32 e 38 da Lei Complementar n° 101, de maio de 2000.

Parágrafo Único – É vedado capacitar recursos a títulos 
de antecipação de receita de tributos ou Contribuição cujo 
fato gerador ainda não tenha ocorrido.

Art. 7° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal au-
torizado a adotar as medidas necessárias para ajudar os 
dispêndios ao comportamento da receita, elaborado um 
Plano de contenção de despesas de até 40% (quarenta 
por cento) do total das despesas fixadas, de acordo o que 
está estabelecida na LDO/2017, vedada a paralisação de 
projetos que já estejam em andamento.
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Art. 8° - Não se aplicam ao que dispõe o Artigo anterior as 
despesas já empenhadas.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a adequar atra-
vés desta Lei, as alterações e modificações necessárias no 
Plano Plurianual de Governo do Município (Lei Municipal n° 
1468/2013) pela a aprovação desta Lei.

Art. 10° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, com efeitos vigentes a partir de 01 de janeiro de 
2017.

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Santa Leopoldina, 23 de dezembro de 2016.

ROMERO LUIZ ENDRINGER

PREFEITO MUNICIPAL
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EDITAL 001/2016 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEME
Publicação Nº 69493

 

1 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  S A N T A  L E O P O L D I N A  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Administração 2013/2016 

 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 001/2016 – SEME  

 

O Município de Santa Leopoldina, através da Secretaria Municipal de Educação – SEME, situada à Avenida 
Prefeito Hélio Rocha, Nº 1110, Centro, faz saber que será realizado nos termos deste Edital, com base nas Leis 
Municipais nº 675/90, 735/91, 1407/2012 e 1342/2010 e no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, o 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO e para formação de CADASTRO DE RESERVA, para atendimento 
às necessidades de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, do Município de Santa 
Leopoldina-ES, conforme informações abaixo: 

 

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1.  É condição essencial para se inscrever neste processo seletivo simplificado - cadastro de reserva o 

conhecimento e aceitação das instruções e normas contidas neste edital. Ao assinar o requerimento de 
inscrição o candidato declara que conhece e concorda plena e integralmente com os termos deste Edital 
e Legislação vigente.  
 

1.2.  A Contratação Temporária de Pessoal dar-se-á de acordo com as necessidades do serviço, a partir da 
homologação do resultado final publicado na Imprensa Oficial do Município. 

 
1.3.  Este Processo Seletivo e o posterior vínculo entre a Administração Pública Direta e o selecionado 

reger-se-ão pela legislação pertinente, acima indicada, inclusive, no que couber pelas Leis Municipais 
Nº 675/90 , 735/91, 1407/2012 e 1342/2010. 

 
1.4. Do total das contratações será respeitada a proporção de 20x1, para candidatos portadores de deficiência 

na forma do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações: 
 

“§ 1º O candidato portador de deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, concorrerá a 
todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de 5% em face da classificação obtida.” 
 

1.5. No ato da convocação para a escolha de localização o candidato deverá apresentar laudo médico. 
 

1.6. O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição e/ou não anexar o 
Laudo Médico, não poderá interpor recurso em favor de sua situação. O Laudo Médico devera dispor 
sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com expressa referencia 
ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença – CID, bem como o enquadramento 
previsto no Artigo 4º do Decreto Federal nº 3298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296/2004. 

 
1.7.  Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde, da Lei nº 

7.853, de 24 de outubro de 1989, e do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, a opção de 
concorrer às vagas destinadas as pessoas com deficiência será desconsiderada, passando o candidato a 
fazer parte do grupo geral de inscrição. 
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1.8. Caso o candidato não realize a inscrição de acordo com o disposto, não será considerado como pessoa 

com deficiência apta para concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no 
Formulário de Inscrição, sendo reclassificado ao final da lista do grupo geral. 
 

1.9.  A vigência do contrato de trabalho será da data de sua assinatura à 22/12/2017. 
 
 

2- CARGO, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO 
 
2.1. Os cargos, carga horária e remuneração estão previstos no item 3  deste Edital. 
 
2.2. O preenchimento de vagas de professor obedecerá ao disposto no art. 41 e seu parágrafo único e artigos 
42 e 43 da Lei Nº 1342/2010. 
 
2.3. Para efeito de chamada será considerado o que dispõe os artigos 26 a 30 da Lei Nº 1342/2010, tendo 
cada vaga de Professor da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental carga horária de 25 
horas semanais, incluindo horas-aulas e planejamento; para professores de Anos finais do Ensino 
Fundamental, a carga horária será de acordo com a grade curricular da escola, não podendo exceder 40 
horas semanais, incluindo as horas de planejamentos.  
 
 

3- DOS CARGOS, REMUNERAÇÃO E TITULAÇÃO 
 
3.1. O processo Seletivo Simplificado de que trata o presente Edital tem a finalidade de formação de 
Cadastro de Reserva de profissionais com vistas à contratação temporária para o cargo. 
 
3.1.2- O vencimento do contratado nos termos deste Edital será fixado com base na MAIOR TITULAÇÃO 
DO CANDIDATO NO ATO DA CONTRATAÇÃO, não havendo o direito à progressão ou promoção 
funcional durante a vigência do contrato, conforme tabela abaixo: 
 

NÍVEL/ 
REFERÊNCIA REMUNERAÇÃO TITULAÇÃO 

III R$ 1.580,52 
Portador de Licenciatura Plena; ou Licenciatura Plena em 
Pedagogia regulamentada pela Res. CNE/CP N°. 1, de 
15/05/2006 

IV R$ 1.738,62 

Portador de Licenciatura Plena, acrescida de curso de 
especialização em nível de Pós-Graduação com duração 
mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas com 
aprovação de monografia. 

V R$ 2.054,70 

Portador de Licenciatura Plena, acrescida de curso de 
especialização em nível de Pós- graduação Stricto Sensu, 
(Mestrado em educação ou na própria área de graduação) 
com defesa e aprovação de dissertação.  

VI R$ 2.370,75 

Portador de Licenciatura Plena, acrescida de curso de 
especialização em nível de Pós- graduação Lato Sensu,  
(Doutorado em educação ou na própria área de 
graduação) com defesa e aprovação de tese. 
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4- ATRIBUIÇÕES E PRÉ-REQUISITOS DO CARGO 
 
4.1. O Processo Seletivo Simplificado e Cadastro de Reserva de que trata o presente Edital tem a finalidade 
de formação de cadastro de reserva de profissionais com vistas à contratação temporária para os cargos 
conforme discriminados nos quadros abaixo: 
 

4.2 MAMPA-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO Função de docência no âmbito da Educação Infantil nas unidades 
escolares, nos programas e projetos educacionais, compreendendo a 
regência efetiva de atividades, elaboração de planos de trabalho, 
avaliação do rendimento escolar de seus alunos, reuniões, auto 
aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação no âmbito da 
escola para aprimoramento tanto do processo ensino/ 
aprendizagem como ação educacional e participação ativa na vida 
comunitária. 

PRÉ-REQUISITOS DO CARGO Curso Superior Completo de Licenciatura Plena em Pedagogia 
regulamentada pela Res. CNE/CP N°. 1, de 15/05/2006, ou; 

Curso Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em 
Educação Infantil, ou 

Curso Superior Completo de Licenciatura Plena em Pedagogia “Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental”, acrescido de curso específico na 
área pleiteada com carga horária de 120 horas.  

 
 

4.3 MAMPA-PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS INICIAIS 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO Função de docência no âmbito da Educação Infantil nas unidades 
escolares nos programas e projetos educacionais, compreendendo a 
regência efetiva de atividades, elaboração de planos de trabalho, 
avaliação do rendimento escolar de seus alunos, reuniões, auto 
aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação no âmbito da 
escola para aprimoramento tanto do processo ensino/ 
aprendizagem como ação educacional e participação ativa na vida 
comunitária. 

PRÉ-REQUISITOS DO CARGO Curso Superior Completo de Licenciatura Plena em Pedagogia 
regulamentada pela Res. CNE/CP N°. 1, de 15/05/2006, ou; 

Curso Licenciatura Plena em pedagogia com Habilitação em Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental, ou 

Cursos de Magistério das Séries Iniciais em nível superior cursado em 
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Instituição reconhecida pelo MEC. 

 
 

4.4 MAMPB-ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, LÍNGUA 
PORTUGUESA, HISTÓRIA, ARTES, GEOGRAFIA, LÍNGUA INGLESA, 

MATEMÁTICA, EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO Função de docência na área pleiteada do Ensino Fundamental - Anos 
Finais nas unidades escolares, inclusive na Educação Especial, nos 
programas e projetos educacionais, respeitada a sua formação,  
compreendendo a regência efetiva de atividades, áreas de estudos 
ou de disciplinas em classes de alunos, elaboração de planos de 
trabalho, avaliação do rendimento escolar de seus alunos, reuniões, 
auto aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação no 
âmbito da escola para aprimoramento tanto do processo ensino/ 
aprendizagem como ação educacional e participação ativa na vida 
comunitária. 

PRÉ-REQUISITOS DO CARGO Curso Superior Completo de Licenciatura Plena na área para a qual 
se inscreve. 

 
 

5- DAS INSCRIÇÕES 
 
5.1. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, de forma presencial na Secretaria de Educação 
localizada à Avenida Prefeito Hélio Rocha, Nº 1110 – Centro - Santa Leopoldina – ES, nos dias úteis 
compreendidos no período de 02/01/2017 a 05/01/2017, no horário de 8h às 11h e de 12h30min às 16h. 
 
5.2. Compete ao candidato à responsabilidade pela escolha dos títulos a serem apresentados os quais 
deverão ser entregues em um envelope lacrado, juntamente com os ANEXOS I e II, preenchidos. 
 
5.3. Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato está declarando formalmente que preenche as 
condições de inscrição relacionadas no presente Edital. 
 
5.4. Uma vez efetuada a inscrição não serão aceitos pedidos de alteração. 
 
5.5. Os candidatos às vagas de Professor (MAMPA – EDUCAÇÃO INFANTIL e/ou ANOS INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL e MAMPB – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAIS) têm direito a 
até 02 (duas) inscrições, devendo entregar um envelope lacrado contendo a documentação exigida pelo 
edital para cada inscrição. 
 
5.6. A inscrição deverá ser feita pelo candidato ou por seu procurador, mediante procuração com firma 
reconhecida em cartório e apresentação de documento de identidade original. 
 
5.7. São requisitos para inscrição: 
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I- Ter nacionalidade brasileira; 
II- Ter na data de assinatura do contrato, a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
III- Possuir a escolaridade e requisitos mínimos exigidos para o cargo; 
IV- Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
V- Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino até 45 anos de idade; 
VI- Não ter sido demitido por justa causa de serviço público; 
VII- Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos, conforme previsto no artigo 37, inciso XVI, da 
Constituição Federal; 
VIII- Não ter contrato temporário rescindido com órgãos Públicos por falta disciplinar ou outro motivo 
considerado grave ao desempenho de sua profissão; 
IX- O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu 
procurador. 

 
5.8. Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, correspondências, ou fora do prazo estabelecido no 
item 5.1. 
 
5.9. É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e correto preenchimento dos dados 
de inscrição, BEM COMO SUA CONFIRMAÇÃO. 
 
5.10. Para efeito de inscrição o candidato preencherá formulário padrão com letra legível, não podendo 
haver rasuras ou emendas, nem omissão de dados nele solicitados, fazendo a juntada da documentação 
necessária, a saber: 
 
5.11.  No ato da inscrição, o candidato deverá informar nome completo, data de nascimento (dia/mês/ano), 
CPF, carteira de identidade, endereço residencial completo, telefones de contato, cargo/função e e-mail.  

 

   6 – DA CLASSIFICAÇÃO 

6.1. No processo de classificação dos candidatos inscritos serão utilizados dois critérios: Titulação e 
Experiência. 

 

I – Titulação 

Poderão ser apresentados até três títulos, sendo que os cursos de atualização deverão ter sido expedidos há, no 
máximo 5 (cinco) anos, ou seja a partir de janeiro de 2012, por entidades credenciadas. 

 

II- Experiência 

A) Tempo de Serviço prestado na Administração Pública: Será comprovado mediante certidão ou 
Declaração Tempo de Serviço original, fornecidas pela Secretaria de Educação, constando onde trabalhou, 
o nível e as séries/anos. 
 

B) Tempo de Serviço prestado na Rede Privada: Será exigida cópia autenticada em Cartório das páginas da 
Carteira Profissional onde consta a identificação, fotografia e registro de contrato de trabalho. 
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6.2. No processo de Avaliação de Títulos e Tempo de Serviço será adotada uma escala de 0 (zero) a 100 (cem) 
pontos, sendo 60 (sessenta) pontos para títulos e 40 ( quarenta) pontos para Tempo de Serviço. 

 
A pontuação será feita de acordo com a discriminação a seguir: 
 

 
I – PROFESSOR (MAMPA E MAMPB) 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA/ TITULAÇÃO VALOR 
ATRIBUÍDO 

A Pós-graduação Stricto Sensu, Doutorado em Educação (apenas 1) 35 
B Pós-graduação Stricto Sensu, Mestrado em  Educação (apenas 1) 33 
C Pós-graduação “Lato Sensu”, especialização na área da Educação (apenas 1) 30 
D Outra Licenciatura Plena que não seja apresentada como pré-requisito ao exercício do cargo. 

(apenas 1) 
25 

E PNAIC / Etnias/ AGRINHO/Proposta Pedagógica da Educação Infantil e Proposta Pedagógica das 
Escolas do Campo (carga horária mínima por curso - 120 h) 

20 

F Curso com carga horária mínima de 200 horas 20 
G Curso com carga horária mínima de 180 horas 15 
H Curso com carga horária mínima de 120 horas  10 
I Curso com carga horária mínima de 60 horas 05    

TEMPO DE SERVIÇO 

DISCRIMINAÇÃO CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 01 (um) ponto por mês trabalhado como professor regente de classe na 
educação infantil e/ou anos iniciais - ensino fundamental, até o limite de 
40 (quarenta) pontos não paralelos. 
 

 
40 

ENSINO 
FUNDAMENTAL – 
Anos Iniciais 

01 (um) ponto por mês trabalhado como professor regente de classe na 
educação infantil e/ou anos iniciais - ensino fundamental, até o limite de 
40 (quarenta) pontos não paralelos. 
 

40 

ENSINO 
FUNDAMENTAL – 
ANOS FINAIS ( 6º AO 
9º Ano) 

01 (um) ponto por mês trabalhado como professor regente de classe na 
disciplina pleiteada, de 6º ao 9º Ano, até o limite de 40 (quarenta) pontos 
não paralelos. 
 

40 

 

6.3. Não serão atribuídos pontos aos títulos exigidos como requisito mínimo para a inscrição, bem como aos cursos 
não concluídos. 

6.4. Não será considerado qualquer tipo de curso onde seja entregue certidão/ atestado de conclusão, se neste não 
constar o timbrado ou carimbo de CNPJ da entidade que forneceu o curso, carimbo e assinatura do responsável pela 
emissão do documento e data de expedição do mesmo. 

6.5. Se comprovada a emissão de declaração ou documentação falsa, o declarante será responsabilizado civil e 
criminalmente pela ação. 
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6.6. O candidato selecionado poderá a qualquer tempo ter seu contrato rescindido por apresentação de declaração ou 
documentos falsos, sendo responsabilizado civil e criminalmente pela ação. 

6.7. O tempo de serviço já computado para aposentadoria não será considerado para a contagem de pontos no 
processo seletivo. 

6.8. Não serão atribuídos pontos pelo período de realização de estágios educacionais, sendo eles remunerados ou 
não. 

6.9. Não será computado o tempo de serviço prestado concomitantemente. 

6.9.  A lista de classificação dos candidatos será divulgada na Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, Secretaria 
de Educação, Câmara Municipal, Site da Prefeitura Municipal e no SISMUSAL. 

 

7. DO DESEMPATE 

 

7.1. Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à seguinte ordem de prioridade: 

I – O candidato que tiver maior escolaridade; 

II – O candidato que obtiver maior número de pontos nos títulos na área específica; 

III - O candidato que tiver maior tempo de serviço na área específica; 

IV – O candidato de mais idade. 

7.2. Os recursos terão que ser protocolado no Protocolo da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina no dia 
determinado pela comissão.  Cronograma no Anexo III. 

7.3. Os pedidos de recursos que não tiverem devidamente fundamentados serão sumariamente indeferidos. 

7.4. Os pedidos de recursos serão julgados, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a sua interposição. 

 

8. DA CHAMADA 

 

8.1. A chamada dos classificados para escolha das vagas será efetuada após a homologação, de acordo com a 
classificação e necessidade do município, bem como após o atendimento ao disposto na Lei 101/00 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 

8.2. O não comparecimento do candidato classificado, no momento da chamada, implicará na alteração da ordem de 
classificação, devendo o candidato ser reposicionado no final da classificação. 

8.3. A desistência do candidato no momento da chamada, pela ordem de classificação, será documentada pela 
comissão e assinada pelo candidato desistente, devendo o mesmo ser reposicionado no final da classificação. 
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9.  DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

9.1. No ato da designação para efetivação de contrato temporário, o candidato deverá apresentar os seguintes 
documentos legíveis: 

* Cópia da carteira de identidade; 

* Cópia do CPF; 

* Cópia do PIS/ PASEP (se tiver); 

* Cópia do título de eleitor e comprovante da última votação; 

* Cópia da carteira profissional (para Comprovação do número, série, data da expedição e empregos); 

* Cópia de certidão de Registro Civil (nascimento ou casamento); 

* Declaração de acumulação ou não acumulação de cargos.  

* Atestado de saúde fornecido por médico do trabalho credenciado pelo Município, para comprovar aptidão física e 
mental para o cargo; 

* Comprovante de quitação com o serviço militar, para os candidatos com até 45 anos do sexo  masculino; 

* Certidão de nascimento dos filhos com até 14 anos de idade; 

* Carteira de vacinação dos filhos com até 05 anos de idade; 

* Comprovante de matrícula dos filhos com idade de 6 a 14 anos; 

* Comprovante de escolaridade. 

 

10. DA FORMAÇÂO OBRIGATÓRIA 

10.1. Os professores alfabetizadores (1º ao 3º Ano do Ensino Fundamental) selecionados, participarão de  formação 
presencial, além da jornada de trabalho. 

10.2.  Os demais professores da Educação Infantil, dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental participarão 
de outros programas ofertados pela SEME.  

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

11.1.  Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela comissão. 

11.2. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste edital. 

* Todos os documentos serão juntados a ficha de inscrição do candidato. 

* Toda a documentação entregue pelo candidato conforme solicitada neste edital não será devolvida, ficando 
arquivada nos autos do referido processo seletivo. 
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11.3. A aprovação neste processo seletivo simplificado não implica em chamada obrigatória, que poderá ser ao 
longo do período de validade do presente processo seletivo que será até 22/12/2017 de acordo com as necessidades 
da administração municipal. 

11.4. O profissional contratado, na forma deste edital, será avaliado o seu desempenho pela sua chefia imediata, 
logo após 30 (trinta) dias do início de suas atividades e a cada trimestre. 

11.5. A avaliação do desempenho do profissional contratado na forma deste edital, quando for evidenciada a 
insuficiência de desempenho profissional, acarretará: 

 I- Rescisão imediata do contrato celebrado com o Município, respeitada a Legislação vigente; 

II- Impedimento de concorrer a outros processos seletivos simplificados promovidos pelo Município. 

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

11.7.  Fica eleito o Foro de Comarca de Santa Leopoldina para julgar as demandas judiciais decorrentes do presente 
processo seletivo. 

11.8. Todo o processo seletivo será planejado e executado por meio da comissão designada pelo Prefeito Municipal. 

11.9. Os anexos farão parte integrante deste Edital. 

11.10. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Santa Leopoldina, 27  de  dezembro de 2016. 

 

Rosilene Santanna Sian                                                                          Maica Bianca Kolhs 

Presidente da Comissão                                                                            Secretária 

 

Robson Marcolino                                                                                  Maria de Fátima Freitas Vasquez 

Membro                                                                                                    Membro                                                                                              

 

Luciana Aparecida Victor 

Membro 
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P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  S A N T A  L E O P O L D I N A  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Administração 2013/2016 

 

ANEXO I 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
Nº DE INSCRIÇÃO: ......... / 2017          CANDIDATO AO CARGO DE:_____________________________________ 

NOME:_______________________________________________________________________________________ 

TELEFONES:___________________________________________________________________________________ 

CPF :__________________________________________ RG:___________________________________________ 

EMAIL: ______________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:_________________________________________________________________________________  

BAIRRO:_______________________________________ MUNICÍPIO:____________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO:___ / ___/ ____                                IDADE:_______________________________________ 

ESCOLARIDADE:  (  ) GRADUAÇÃO                                              (  ) ESPECIALIZAÇÃO                                                                        

                               (  ) MESTRADO                                                 (  ) DOUTORADO 

Nº DESCRIÇÃO DOS TÍTULOS/TEMPO DE SERVIÇO NÚMERO 
 DE TÍTULOS 

01 Pós-graduação Stricto Sensu, Doutorado em Educação (apenas 1).  
02 Pós-graduação Stricto Sensu, Mestrado em  Educação (apenas 1).  
03 Pós-graduação “Lato Sensu”, especialização na área da Educação (apenas 1).  
04 Outra Licenciatura Plena que não seja apresentada como pré-requisito ao exercício do 

cargo. 
 

05 PNAIC / Etnias/ AGRINHO/Proposta Pedagógica da Educação Infantil e Proposta 
Pedagógica das Escolas do Campo (carga horária mínima por curso - 120 h) 

 

06 Curso com carga horária mínima de 200 horas  
07 Curso com carga horária mínima de 180 horas  
08 Curso com carga horária mínima de 120 horas   
09 Curso com carga horária mínima de 60 horas  
DECLARO ESTAR CIENTE DAS CONDIÇÕES DO PRESENTE PROCESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 001/2016. 
DECLARO, TAMBÉM, SOB AS PENAS DA LEI SER VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES  PRESTADAS. 
DECLARO CONHECER AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NESTE EDITAL. 
 
 

SANTA LEOPOLDINA, _____________ DE __________________________ DE  2017.        

                                         

                             

___________________________________                           _______________________________________ 

                  ASSINATURA DO REQUERENTE                                                       ASSINATURA DO AVALIADOR 
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P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  S A N T A  L E O P O L D I N A  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Administração 2013/2016 

 

ANEXO II 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DE COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 

NOME DO CANDIDATO: ________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: _____________________________________________________________________________ 

PONTUAÇÃO – TÍTULOS 

1. FORMAÇÃO ACADÊMICAS E 
CURSOS 

VALOR 
ATRIBUIDO 

DOCUMENTOS 
APRESENTADOS 

(MARQUE X) 

PONTUAÇÃO 
CANDIDATO 

PONTUAÇÃO 
DO 

AVALIADOR 
Pós-graduação Stricto Sensu, Doutorado 
em Educação 

35    

Pós-graduação Stricto Sensu, Mestrado em  
Educação 

33    

Pós-graduação “Lato Sensu”, 
especialização na área da Educação 

30    

Outra Licenciatura Plena que não seja 
apresentada como pré-requisito ao 
exercício do cargo. 

25    

PNAIC / Etnias/ AGRINHO/Proposta 
Pedagógica da Educação Infantil e 
Proposta Pedagógica das Escolas do 
Campo (carga horária mínima por curso - 
120 h) 

20    

Curso com carga horária mínima de 200 
horas 

20    

Curso com carga horária mínima de 180 
horas 

15    

Curso com carga horária mínima de 120 
horas  

10    

Curso com carga horária mínima de 60 
horas 

05    

SUBTOTAL 1     
2. TEMPO DE SERVIÇO PESO/MÊS TEMPO/MÊS PONTUAÇÃO 

CANDIDATO 
PONTUAÇÃO 

DO 
AVALIADOR 

2.1. Exercício profissional no 
âmbito de atuação pleiteada, 
até o limite de 40 meses. 

1,0    

TOTAL DA PONTUAÇÃO OBTIDA (SOMATÓRIA DOS 
SUBTOTAIS 1 E 2) PELA  COMISSÃO AVALIADORA 

PONTOS  

A COMISSÃO SÓ IRÁ CONSIDERAR OS TÍTULOS DESCRITOS PELO CANDIDATO, NÃO HAVENDO ASSIM, A 
NECESSIDADE DE TÍTULOS EXTRAS NO ENVELOPE. 

ASSINATURA DO CANDIDATO:______________________________________________________________ 

ASSINATURA DO AVALIADOR:_______________________________________________________________ 
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P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  S A N T A  L E O P O L D I N A  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Administração 2013/2016 

 

ANEXO III 

 

DO CRONOGRAMA 

 

Nº DE 
ORDEM 

DESCRIÇÃO DATA HORÁRIO LOCAL 

01 Publicação do Resumo do 
Edital  

27/12/2016 - Jornal A Gazeta e site da 
Prefeitura Municipal de Santa 
Leopoldina. 

02 Publicação do Edital 27/12/2016 - Site e Mural da Prefeitura 
Municipal de Santa 
Leopoldina, SEME, Câmara 
Municipal e SISMUSAL. 

03 Inscrições 02/01/2017 a 
05/01/2017 

08h às 11h 
12h 30min às 16h 

             SEME 

04 Divulgação das inscrições 
indeferidas 

09/01/2017 15h Site e Mural da Prefeitura, 
SEME, Câmara Municipal e 
SISMUSAL. 

05 Prazo para interposição de 
recurso 

11/01/2017 08h às 12h Protocolo da Prefeitura 

06 Divulgação do resultado 
dos recursos das 
inscrições 

16/01/2017 10h Site e Mural da Prefeitura 
Municipal de Santa 
Leopoldina, SEME, Câmara 
Municipal e SISMUSAL. 

07  Divulgação do resultado 
da classificação 

17/01/2017 13h Site e Mural da Prefeitura 
Municipal de Santa 
Leopoldina, SEME, Câmara 
Municipal e SISMUSAL. 

08 Prazo para interposição de 
recurso 

18/01/2017 13h às 15h Protocolo da Prefeitura 

09 Divulgação do resultado 
dos recursos e resultado 
final da classificação 

20/01/2017 14h Site e Mural da Prefeitura 
Municipal de Santa 
Leopoldina, SEME, Câmara 
Municipal e SISMUSAL. 

10 Divulgação das vagas 20/01/2017 10h Site e Mural da Prefeitura 
Municipal de Santa 
Leopoldina, SEME, Câmara 
Municipal e SISMUSAL. 

11 Escolha de vagas 23/01/2016 Educação Infantil: 
08h 
Anos Iniciais: 09h 
Anos Finais: 14h 

Auditório da SEME 
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P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  S A N T A  L E O P O L D I N A  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Administração 2013/2016 

 

ANEXO IV 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO 

1ª VIA 

DECLARAÇÃO 

 

DECLARO      PARA       FINS      DE      INSCRIÇÃO      NO       PROCESSO       SELETIVO           SIMPLIFICADO         QUE 

_____________________________________________________ ENTREGOU O ENVELOPE LACRADO, CONTENDO 
NA PARTE EXTERNA O NOME, O NÚMERO DE INSCRIÇÃO ______________ O  CARGO_____________________ 

PARA A QUAL SE INSCREVEU E OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA  A INSCRIÇÃO. 

 

SANTA LEOPOLDINA-ES, ____ DE  __________________ DE 2017. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura Legível do recebedor da inscrição 

............................................................................................................................................................................. 

 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO 

2ª VIA 

DECLARAÇÃO 

 

DECLARO       PARA        FINS       DE       INSCRIÇÃO       NO       PROCESSO       SELETIVO        SIMPLIFICADO       QUE 

_____________________________________________________ ENTREGOU O ENVELOPE LACRADO, CONTENDO 
NA PARTE EXTERNA O NOME, O NÚMERO DE INSCRIÇÃO ______________ O  CARGO_____________________ 

PARA A QUAL SE INSCREVEU E OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO. 

SANTA LEOPOLDINA-ES, ____ DE  __________________ DE 2017. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura Legível do recebedor da inscrição 
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P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  S A N T A  L E O P O L D I N A  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Administração 2013/2016 

 

ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS 

 

Declaro  para fins de inscrição ao Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária pelo Município de 
Santa Leopoldina, Edital Nº004/2014 que não acumulo cargo público remunerado, conforme previsto no art. 37, 

inciso xvi da constituição federal. 

 

 

 

SANTA LEOPOLDINA-ES, ...... DE ........................... ..... DE 2017 

 

 

 

 

........................................................................................................ 

NOME LEGÍVEL 

 

 

 

 

 

 

                                                                            ........................................................................................................... 

                                                                                                             ASSINATURA  DO CANDIDATO 
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Santa Teresa

Prefeitura

DECRETO 379/2016
Publicação Nº 69565

DECRETO Nº 379/2016

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

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

Considerando o processo protocolado sob o nº 13501/2016;

DECRETA:

Art. 1.º Fica homologada a Resolução nº 028/2016 do 
Conselho do Plano Diretor Municipal – CPDM em todos os 
seus termos, que aprova o projeto de parcelamento de 
lotes em unidades autônomas enviado pela SRA. NEUSA 
MARIA BRAGA.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado 
do Espírito Santo, em 28 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 380/2016
Publicação Nº 69566

DECRETO Nº 380/2016

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

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

Considerando o processo protocolado sob o nº 13039/2016;

DECRETA:

Art. 1.º Fica homologada a Resolução nº 030/2016 do 
Conselho do Plano Diretor Municipal – CPDM em todos os 
seus termos, que aprova o projeto de regularização de 
obra enviada pelo SR. EDSON ANTÔNIO MARTINELLI.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado 
do Espírito Santo, em 28 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 381/2016
Publicação Nº 69568

DECRETO Nº 381/2016

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

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

Considerando o processo protocolado sob o nº 14090/2016;

DECRETA:

Art. 1.º Fica homologada a Resolução nº 029/2016 do 
Conselho do Plano Diretor Municipal – CPDM em todos os 
seus termos, que aprova o projeto de regularização e am-
pliação de construção enviada pelo SR. WOLGO MASSI.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado 
do Espírito Santo, em 28 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO 382/2016
Publicação Nº 69571

DECRETO Nº 382/2016

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

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

Considerando o processo protocolado sob o nº 10479/2016;

DECRETA:

Art. 1.º Fica homologada a Resolução nº 027/2016 do 
Conselho do Plano Diretor Municipal – CPDM em todos os 
seus termos, que aprova o projeto de regularização e edi-
ficação residencial enviada pela SRA. MARIA LORENÇO.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado 
do Espírito Santo, em 28 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 383-2016 - EXONERA DIRETOR EMEF 
ANTONIO VALESINI - VERA LUCIA DALAPICULA SE-
RAFINI

Publicação Nº 69690

DECRETO Nº 383/2016

EXONERA DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 
FUNDAMENTAL "ANTONIO VALESINI” O PREFEITO MUNI-
CIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada VERA LUCIA DALAPICULA SE-
RAFINI, Professora, da função de Diretora da Escola Mu-
nicipal de Ensino Fundamental “Antônio Valesini”, no distri-
to de Santo Antônio do Canaã.

Art. 2.º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 30 
de dezembro de 2016, revogadas as disposições em con-
trário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 28 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 384-2016 - EXONERA DIRETOR EMEI 
PESSANHA POVOA - DORNEDES HOFFMANN

Publicação Nº 69693

DECRETO Nº 384/2016

EXONERA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO INFANTIL "PESSANHA PÓVOA” O PREFEITO MUNICI-
PAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada DORNEDES HOFFMANN, Profes-
sora MaPAIII, da função de Diretora da Escola Municipal de 
Educação Infantil “Pessanha Póvoa”, na sede do Município.

Art. 2.º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 30 
de dezembro de 2016, revogadas as disposições em con-
trário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 28 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 385-2016 - EXONERA DIRETOR EMEIEF 
PROFESSOR HAUSLER - CIRLEI PEREIRA GUSS MA-
TIELLO

Publicação Nº 69696

DECRETO Nº 385/2016

EXONERA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL "PROFESSOR 
HAUSLER" O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, CIRLEI PEREIRA GUSS MA-
TIELLO professora MaPBIII, da função de Diretora da Es-
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cola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
“Professor Hausler”, no distrito de Vinte e Cinco de Julho.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor no dia 30 de dezem-
bro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 28 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 386-2016 - EXONERA DIRETOR EMEIEF 
SEBASTIÃO JOSÉ PIVETTA - ANA GISELA ROLDI

Publicação Nº 69697

DECRETO Nº 386/2016

EXONERA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL "SEBASTIÃO 
JOSÉ PIVETTA" O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TE-
RESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada ANA GISELA ROLDI, Professo-
ra MaPBIII, da função de Diretora da Escola Municipal de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental “Sebastião José 
Pivetta”, em Várzea Alegre, no distrito de Alto Santa Maria.

Art. 2.º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 30 
de dezembro de 2016, revogadas as disposições em con-
trário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 28 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 387-2016 - EXONERA AUXILIAR PUBLI-
CO MUNICIPAL - KATHERINE ZANETTI

Publicação Nº 69698

DECRETO Nº 387/2016

EXONERA AUXILIAR PÚBLICO MUNICIPAL O PREFEITO 
MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais e considerando o dispos-
to no inciso II do art. 53 da Lei Municipal n° 1.800/2007,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a pedido KATHERINE ZANETTI, 
do Cargo de Provimento em Comissão de Auxiliar Público 

Municipal, referência CC-6 da Lei Municipal n° 1.933/2008.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 31 de 
dezembro de 2016, revogadas as disposições em contrá-
rio.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 28 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 388-2016 - EXONERA AUXILIAR PUBLI-
CO MUNICIPAL - RAIANE VENTURINI

Publicação Nº 69700

DECRETO Nº 388/2016

EXONERA AUXILIAR PUBLICO MUNICIPAL O PREFEITO 
MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada RAIANE VENTURINI, do Cargo 
de Provimento em Comissão de Auxiliar Público Municipal, 
referência CC-6 da Lei Municipal n° 1.933/2008.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 31 
de dezembro de 2016, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 28 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 389-2016 - EXONERA AUXILIAR PUBLI-
CO MUNICIPAL - ROSENI APARECIDA ZANOTTI PE-
REIRA

Publicação Nº 69702

DECRETO Nº 389/2016

EXONERA AUXILIAR PÚBLICO MUNICIPAL O PREFEITO 
MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada ROSENI APARECIDA ZANOTTI 
PEREIRA, do Cargo de Provimento em Comissão de Auxi-
liar Público Municipal, referência CC-6 da Lei Municipal n° 
1.933/2008.
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 31 de 
dezembro de 2016, revogadas as disposições em contrá-
rio.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 28 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 390-2016 - EXONERA GERENTE DE SER-
VIÇOS URBANOS - ALMIR ANTONIO PEREIRA

Publicação Nº 69704

DECRETO Nº 390/2016

EXONERA GERENTE DE SERVIÇOS URBANOS O PREFEITO 
MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado ALMIR ANTONIO PEREIRA, do 
Cargo de Provimento em Comissão de Gerente de Serviços 
Urbanos, Referência CC-3 da Lei Municipal n° 2.251/2011.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 31 de 
dezembro de 2016, revogadas as disposições em contrá-
rio.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 28 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 378/2016 - TORNA INSUBSISTENTES 
NÚMEROS DE DECRETOS

Publicação Nº 69567

DECRETO Nº 378/2016

TORNA INSUBSISTENTES NÚMEROS DE DECRETOS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1.° Torna insubsistentes os Decretos de números 080, 
224 e 323, referentes ao exercício de 2016.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 28 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

LEI 2660/2016
Publicação Nº 69590

LEI Nº 2.660/2016

AUTORIZA FIRMAR CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO 
COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA.

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 o Poder Executivo Municipal autorizado a 
firmar Convênio de Repasse Financeiro com a ASSOCIA-
ÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA, no valor global de 
R$19.894,80 (dezenove mil, oitocentos e noventa e qua-
tro reais e oitenta centavos), em 12 (doze) parcelas men-
sais de R$1.657,90 (um mil, seiscentos e cinqüenta e sete 
reais e noventa centavos), referentes a recursos do Fundo 
Nacional de Assistência Social (União), de acordo com o 
Plano de Trabalho.

Parágrafo Único. A dotação orçamentária para atender 
as despesas referidas no Caput deste artigo será prove-
niente do orçamento do ano de 2017 que segue:

Recurso Orçamentário: 010018.0824200062.040.33
504300000

Recurso Financeiro: 1301

Art. 2.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 28 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

LEI 2661/2016
Publicação Nº 69588

LEI Nº 2.661/2016

AUTORIZA FIRMAR CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO 
COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA.
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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 o Poder Executivo Municipal, através da Se-
cretaria de Educação, autorizado a firmar convênio de 
repasse financeiro com a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE 
SANTA TERESA, no valor global de até R$108.197,28 (cen-
to e oito mil, cento e noventa e sete reais, vinte e oito 
centavos), em 10 (dez) parcelas mensais, de acordo com 
o Plano de Trabalho.

Parágrafo Único. A dotação orçamentária para atender 
as despesas referidas no Caput deste artigo será prove-
niente do orçamento do ano de 2017, que segue:

Recurso Orçamentário: 008016.1236700012.004.33
504300000

Recurso Financeiro: 1101

Art. 2.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 28 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

LEI 2662/2016
Publicação Nº 69587

LEI Nº 2.662/2016

AUTORIZA FIRMAR CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO 
COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA.

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 o Poder Executivo Municipal, através da Se-
cretaria de Assistência Social, autorizado a firmar convênio 
de repasse financeiro com a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE 
SANTA TERESA, no valor global de até R$40.254,48 (qua-
renta mil, duzentos e cinquenta e quatro reais, quarenta e 
oito centavos), em 10 (dez) parcelas mensais, de acordo 
com o Plano de Trabalho.

Parágrafo Único. A dotação orçamentária para atender 
as despesas referidas no Caput deste Artigo será prove-
niente do orçamento do ano de 2017 que segue:

Recurso Orçamentário: 010018.0824200062.040.33
504300000

Recurso Financeiro: 1000

Art. 2.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 28 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

LEI 2663/2016
Publicação Nº 69593

LEI Nº 2.663/2016

AUTORIZA FIRMAR CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO 
COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI E O FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE SANTA TERESA.

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 o Poder Executivo Municipal, através do Fun-
do Municipal de Saúde, autorizado a firmar convênio de 
repasse financeiro com a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE 
SANTA TERESA, no valor global de até R$162.882,84 (cen-
to e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais, 
oitenta e quatro centavos), de acordo com o Plano de Tra-
balho.

Parágrafo Único. A dotação orçamentária para atender 
as despesas referidas no Caput deste Artigo será prove-
niente do orçamento do ano de 2016, a saber:

Recurso Orçamentário: 014015.1030200092.056.33
504300000

Recurso Financeiro: 1201

Art. 2.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 28 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA REMUNE SMSA Nº. 099/2016
Publicação Nº 69507

PORTARIA/SMSA/Nº 099/2016

DISPÕE SOBRE A NORMATIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO 
E DA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NO ÂMBITO 
DAS UNIDADES PERTENCENTES AO SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE (SUS) NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES.

O Secretário Municipal de saúde de Santa Teresa, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1. Normatizar a prescrição e a dispensação de medica-
mentos no âmbito das unidades pertencentes ao Sistema 
Único de Saúde (SUS) sob gestão municipal.

DAS DEFINIÇÕES

Art. 2 Para o melhor entendimento desta normatização são 
adotadas as seguintes definições:

I. Classe terapêutica: categoria que congrega medicamen-
tos com propriedades e/ou efeitos terapêuticos semelhan-
tes.

II. Condição crônica: São doenças de longa duração e ge-
ralmente de progressão lenta.

III. Denominação Comum Brasileira (DCB) – Denominação 
do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo, apro-
vada pelo órgão federal responsável pela vigilância sani-
tária.

IV. Denominação genérica (nome genérico): Denominação 
do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo.

V. Dispensação: É a entrega de medicamentos com a 
orientação adequada para o paciente ou seu responsável 
sobre a interação com outros medicamentos e/ou alimen-
tos; sobre as formas de melhorar a adesão ao tratamen-
to, à orientação de como agir no caso de ocorrência de 
reações adversas, a conservação do produto farmacêutico, 
entre outras, sempre considerando as peculiaridades do 
paciente.

VI. Emenda: Ato ou efeito de emendar, tentar melhorar o 
próprio procedimento acrescentando no propósito de au-
mentar o que já fora feito.

VII. Formulário de Comunicado ao Prescritor: Impresso 
contendo as inconformidades presentes nas receitas apre-
sentadas nas Unidades de Saúde.

VIII. Medicamentos de uso contínuo: São medicamentos 
usados no tratamento de condições crônicas ou para con-
tracepção, para as quais o paciente poderá utilizar de for-
ma ininterrupta, conforme prescrição.

IX. Medicamento fitoterápico - Medicamento obtido em-
pregando-se exclusivamente matérias-primas ativas ve-
getais.

X. Medicamento genérico - medicamento similar a um pro-
duto de referência ou inovador, que se pretende ser com 
este intercambiável, geralmente produzido após a expira-
ção ou renúncia da proteção patentária ou de outros di-
reitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segu-
rança e qualidade, e designado pela Denominação Comum 
Brasileira (DCB).

XI. Notificação de Receita – É o documento que acompa-
nhado de receita autoriza a dispensação de substâncias 
e medicamentos sujeitos a controle especial definidos na 
Portaria SVS/MS nº 344/98 e suas atualizações.

XII. Prescritor – Profissional legalmente habilitado para 
prescrever medicamentos, preparações magistrais e/ou 
oficinais e outros produtos para a saúde.

XIII. Rasura – Ato ou efeito de raspar ou riscar letras num 
documento, para alterar um texto.

XIV. Receita - prescrição escrita de medicamento, conten-
do orientação de uso para o paciente, efetuada por pro-
fissional legalmente habilitado, quer seja de preparação 
magistral ou de produto industrializado.

XV. Receituário de Controle Especial - utilizado para a 
prescrição de medicamentos e substâncias sujeitas a con-
trole especial.

XVI. Unidade Dispensadora: serviço de dispensação de 
medicamentos pertencente à Unidade de Saúde.

XVII. Validade da receita – data limite em que a receita 
poderá ser aviada, contada a partir de sua emissão.

DA PRESCRIÇÃO

Art. 3º A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais 
(REMUME) deve ser norteadora das prescrições de medi-
camentos nos serviços de saúde do SUS sob gestão mu-
nicipal.

Art. 4º A prescrição de medicamentos nas unidades do 
SUS sob gestão municipal deverá:

a) Conter identificação do Serviço de Saúde com nome, 
endereço e telefone.

b) Ser individual, escrita em caligrafia legível, à tinta ou di-
gitada, sem rasuras e/ou emendas, observadas a nomen-
clatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, indicando 
a forma farmacêutica, posologia, o modo de usar e a du-
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ração do tratamento.

c) Conter o nome completo do paciente.

d) Conter a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou a 
denominação genérica do medicamento sendo vetado o 
uso de abreviaturas ou códigos.

e) Conter a denominação botânica para medicamentos fi-
toterápicos.

f) Ser apresentada em duas vias.

g) Conter a data de sua emissão, identificação (nome com-
pleto e número do registro no conselho de classe corres-
pondente, impresso ou de próprio punho) e assinatura do 
prescritor.

h) É facultado ao prescritor emitir as receitas de medica-
mentos para tratamento de condições crônicas contendo 
os dizeres “uso contínuo” ou determinar a quantidade de 
medicamento suficiente para o período de tratamento.

i) É vetada a prescrição de mais de um fármaco ou esque-
ma posológico que faculte ao dispensador ou usuário uma 
escolha.

Parágrafo único. A prescrição de medicamentos sujeitos a 
controle especial deverá atender à legislação específica.

Art. 5 Para fins de prescrição de medicamentos são con-
siderados prescritores os seguintes profissionais: médico, 
Cirurgião Dentista, enfermeiro, nutricionista e farmacêu-
tico.

§ 1º Ao cirurgião-dentista é permitido prescrever 
medicamentos para fins odontológicos.

§ 2º Ao enfermeiro é permitido prescrever medicamentos 
conforme protocolos ou outras normativas técnicas 
estabelecidas pelo gestor municipal.

§ 3º Ao nutricionista é permitido realizar a prescrição 
dietética de suplementos nutricionais, conforme a 
Resolução CFM nº 390 de 27 de outubro de 2006.

§ 4º Ao farmacêutico é permitido prescrever medicamentos: 
de acordo com a Lista de Grupos e Indicações Terapêuticas 
Especificadas (GITE), isentos de prescrição médica, 
conforme a Resolução do Conselho Federal de Farmácia 
(CFF) nº 586, de 29 de agosto de 2013; e de acordo com 
protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas 
pelo gestor municipal, quando se tratar de medicamentos 
sob prescrição médica.

Art. 6 As prescrições de medicamentos não sujeitos a con-
trole especial (não controlados), destinadas ao tratamento 
de condições crônicas poderão ser prescritas em quantida-
des para até 90 (noventa) dias de tratamento a partir da 
data de emissão da receita.

Art. 7 A quantidade prescrita dos medicamentos sujeitos 
a controle especial deverá atender à legislação específica.

Art. 8. Nos casos em que a receita esteja em desacordo 

com o disposto nesta Portaria, o dispensador deverá con-
tatar o prescritor verbalmente ou por escrito, através do 
Formulário de Comunicado ao Prescritor (anexo I).

DA VALIDADE DA RECEITA

Art. 9 As receitas terão validade de 30 (trinta) dias, conta-
dos a partir da data de sua emissão.

§ 1º As receitas de medicamentos para o tratamento de 
condições crônicas que expressem o termo “uso contínuo” 
terão validade de 90 (noventa) dias de tratamento, 
contados a partir da data de sua emissão.

§ 2º As receitas de medicamentos para o tratamento de 
condições crônicas que expressem quantidade superior a 
30 (trinta) dias de tratamento serão consideradas válidas 
pelo período correspondente à quantidade expressa, ou no 
máximo por 90 (noventa) dias de tratamento a partir da 
data de sua emissão.

§ 3º A validade da receita de medicamentos sujeitos a 
controle especial deverá atender obrigatoriamente à 
legislação específica.

§ 4º A validade da receita de medicamentos antimicrobianos 
deverá atender obrigatoriamente à legislação específica.

§ 5º A validade da receita de contraceptivos hormonais 
será de 180 (cento e oitenta) dias de tratamento, a partir 
da data de sua emissão, desde que expressa à condição 
“uso continuo”. Caso contrário deverá se respeitar a dura-
ção do tratamento expressa pelo prescritor não ultrapas-
sando 180 (cento e oitenta) dias.

DA DISPENSAÇÃO

Art. 10 A dispensação de medicamentos nas unidades do 
SUS sob gestão municipal deverá ocorrer mediante a apre-
sentação da receita.

§ 1º Nos casos em que não for possível a dispensação 
da quantidade exata devido à apresentação farmacêutica, 
deve ser dispensada a quantidade superior mais próxima à 
calculada, de maneira a promover o tratamento completo 
ao paciente, exceto os medicamentos sujeitos a controle 
especial que deve ser dispensada a quantidade inferior 
mais próxima à calculada.

§ 2º Quando a prescrição expressar o uso de um 
medicamento de forma condicional, tais como “se dor”, 
“se febre”, “se náuseas”, dentre outras, será dispensada 
quantidade suficiente para 03 (três) dias de tratamento.

§ 3º A dispensação de medicamentos para o tratamento 
de condições crônicas deverá ser realizada com intervalo 
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mensal, pelo período de validade da receita.

Art. 11. É vetada a dispensação de mais de um fármaco ou 
esquema posológico que faculte ao dispensador ou usuário 
uma escolha.

Art. 12. A dispensação de antimicrobianos deverá atender 
à legislação específica.

Art. 13. No ato da dispensação devem ser registrados na 
via do paciente os seguintes dados:

I – identificação da Unidade Dispensadora.

II - data da dispensação.

III - quantidade aviada de cada medicamento.

IV – nome legível do dispensador.

Parágrafo único: As informações registradas nas receitas 
de antimicrobianos e medicamentos sujeitos a controle es-
pecial deverão atender à legislação específica.

Art. 14. No primeiro atendimento de receitas de medica-
mentos para condições crônicas a Unidade Dispensadora 
será responsável pelo arquivamento da 2ª via da receita, 
por ordem cronológica, por 02 (dois) anos, com exceção 
das receitas de talidomida que deverão ficar arquivadas 
por 05 (cinco) anos.

Parágrafo único: A partir do segundo atendimento a Uni-
dade Dispensadora deverá aviar o medicamento, exclu-
sivamente, mediante a apresentação da primeira via de 
receita e registrar nessa via as informações solicitadas no 
artigo 13.

Art. 15. Fica vetada a dispensação retroativa de medica-
mentos.

Art. 16. Fica vetada a dispensação de medicamentos a me-
nores de 14 (quatorze) anos.

§ 1º É permitida a dispensação de medicamentos a 
menores de 16 (dezesseis) anos emancipados e às usuárias 
de contraceptivos hormonais.

§ 2º É vetada a dispensação de medicamentos sujeitos a 
controle especial a menores de 18 (dezoito) anos, exceto 
aos emancipados.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. O gerente da Unidade de Saúde é o responsável 
pelo cumprimento das disposições desta Portaria.

Art. 18. A responsabilidade pelo fornecimento de receita 
em duas vias ao usuário é da instituição emitente.

Art. 19. O modelo de receituário constante do anexo II 
desta Portaria passa a ser o modelo padrão único a ser 
utilizado nas Unidades de Saúde do município, tanto para 
a prescrição de medicamentos não sujeitos a controle es-
pecial quanto para medicamentos sujeitos a controle es-

pecial, devendo neste caso, serem preenchidos os dados 
requeridos conforme legislação específica.

Parágrafo único. Os modelos de receituários e de notifi-
cação de receita para os demais medicamentos sujeitos 
a controle especial devem atender à legislação específica.

Art. 20. É proibida a dispensação de medicamento cuja 
receita não obedeça ao disposto nesta Portaria, indepen-
dente da origem da receita.

Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Santa Teresa, Estado 
do Espírito Santo, em 28 de dezembro de 2016.

HENRIQUE LUIS FOLLADOR

Secretário Municipal de Saúde

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSEN-
CIAIS – REMUME 2017

ELENCO DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NA FAR-
MÁCIA BÁSICA PARA O ANO DE 2017

MEDICAMENTO FORMA FARMA-
CÊUTICA

FONTE DE 
RECURSO

1. ACEBROFILINA 10MG/ML, XA-
ROPE C/ 120 ML * FRASCO 1201

2. ACEBROFILINA 5MG/ML, XARO-
PE C/ 120 ML * FRASCO 1201

3. ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
4. ACIDO ACETIL SALICILICO 100 
MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201

5. ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
6. ACIDO VALPROICO 250 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
7. ÁGUA P/ INJEÇÃO, AMPOLA C/ 
5ML * 1201

8. ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO 
MASTIGÁVEL 1203 ou 1201

9. ALBENDAZOL 40MG/ML SUS-
PENSÃO ORAL – 10 ml FRASCO 1203 ou 1201

10. ALENDRONATO DE SÓDIO 
70MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201

11. ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
12. AMINOFILINA 100 MG * COMPRIMIDO 1201
13. AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
14. AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 
25MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201

15. AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA OU 
COMPRIMIDO 1203 ou 1201

16. AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ P/ 
SUSPENSÃO ORAL – 60 ML FRASCO 1203 ou 1201

17. AMOXICILINA 50MG/ML + 
CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5 
MG/ML – PÓ P/ SUSPENÇÃO ORAL 
FRASCO COM 75 ML APÓS RE-
CONSTITUIÇÃO + DOSADOR

FRASCO 1203 ou 1201

18. AMPICILINA 500MG * CÁPSULA 1201
19. ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
20. ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
21. AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
22. AZITROMICINA PÓ / SUSP 
ORAL 40 MG/ML – 15 ML, MAIS 
DILUENTE E COPO DOSADOR.

FRASCO 1203 ou 1201
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23. BECLOMETASONA, DIPRO-
PIONATO 250 MCG/DOSE C/ 200 
DOSES. AEROSSOL ORAL. Este 
medicamento não deve conter 
Clorofluorcarbonos (Lei estadual 
4.132/88).

FRASCO 1203 ou 1201

24. BENZILPENICILINA BENZATINA 
1.200.000 UI - PÓ P/ SUSPENSÃO 
INJETAVEL, IM.

FRASCO 1203 ou 1201

25. BENZOATO DE BENZILA 
250MG/ML – USO EXTERNO, LO-
ÇÃO. *

FRASCO 1201

26. BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
27. BUDESONIDA 32 MCG – 120 
DOSES, SPRAY AQUOSO NASAL FRASCO 1203 ou 1201

28. BUPROPIONA 150MG (APENAS 
P/ TRATAMENTO DE TABAGISMO) 
**

COMPRIMIDO FORNECIDO 
PELO ESTADO

29. CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
30. CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, 
XAROPE – 100ml FRASCO 1203 ou 1201

31. CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
32. CARBONATO DE CALCIO 
500MG + COLECALCIFEROL 200UI COMPRIMIDO 1203 ou 1201

33. CARBONATO DE LÍTIO 300MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
34. CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
35. CEFALEXINA (SÓDICA OU 
CLORIDRATO) SUSPENSÃO ORAL 
50MG/ML, FRASCO DE 100 ML.

FRASCO 1203 ou 1201

36. CEFALEXINA 500 MG CAPSULA 1203 ou 1201
37. CINARIZINA 75 MG * COMPRIMIDO 1201
38. CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
39. CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
40. CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 
10 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201

41. CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 
25 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201

42. CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 
ML – SISTEMA FECHADO BOLSA 1203 ou 1201

43. CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO 
NASAL 0,9% - 30ml FRASCO 1203 ou 1201

44. CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
45. CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
46. DEXAMETASONA CREME DER-
MATOLÓGICO 1MG/G COM 10 G BISNAGA 1203 ou 1201

47. DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
48. DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
49. DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
50. DIPIRONA SÓDICA, INJETAVEL 
500mg/ml – 2 ml(IV/IM) AMPOLA 1203 ou 1201

51. DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, 
SOLUÇÃO ORAL FRASCO 1203 ou 1201

52. DICLOFENACO SÓDICO, 
75MG/3ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL * AMPOLA 1201

53. DOMPERIDONA 10 MG * COMPRIMIDO 1201
54. DOMPERIDONA 1MG/ML, SUS-
PENSÃO ORAL * FRASCO 1201

55. DOXAZOSINA 2MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
56. DOXICICLINA, CLORIDRATO 
100 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201

57. ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
58. ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
59. ERITROMICINA, ESTOLATO 25 
MG/ML SUSPENSÃO ORAL – 60 ML FRASCO 1203 ou 1201

60. ERITROMICINA, ESTOLATO 
500 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201

61. ESCOPOLAMINA, BUTILBROME-
TO 10 MG * COMPRIMIDO 1201

62. ESPIRAMICINA 1,5 UI (EQUI-
VALENTE A 500 MG) COMPRIMIDO 1203 ou 1201

63. ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
64. ESQUEMA 4X1 (TUBERCULO-
SE): RIFAMPICINA 150MG, ISO-
NIAZIDA 75MG, PIRAZINAMIDA 
400MG E ETAMBUTOL 275 MG **

COMPRIMIDO FORNECIDO 
PELO ESTADO

65. ETINILESTRADIOL 0,03MG + 
LEVONOGESTREL 0,15MG ** COMPRIMIDO FORNECIDO 

PELO ESTADO

66. FENITOÍNA SÓDICA 100MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
67. FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
68. FENOTEROL BROMIDRATO 
5MG/ML SOLUÇÃO INALANTE – 20 
ml *

FRASCO 1201

69. FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
70. FLUCONAZOL 150MG CAPSULA 1203 ou 1201
71. FLUOXETINA 20MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
72. FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
73. GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
74. GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
75. GUACO (MIKANIA GLOMERATA) 
XAROPE (EXTRATO FLUIDO) FRAS-
CO COM 120 ML – SEM AÇUCAR

FRASCO 1203 ou 1201

76. HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
77. HALOPERIDOL 5MG COMPRIMDO 1203 ou 1201
78. HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
79. HIDROXIDO DE MAGNÉSIO 
35,6 MG/ML + HIDROXIDO DE 
ALUMÍNIO 37 MG/ML – SUSPEN-
SÃO ORAL - 100ml *

FRASCO 1201

80. IBUPROFENO 50 MG/ML – SO-
LUÇÃO ORAL – 30 ML FRASCO 1203 ou 1201

81. IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
82. IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 
MG * COMPRIMIDO 1201

83. INSULINA HUMANA NPH 100 
UI/ML ** FRASCO/AMPOLA FORNECIDO 

PELO ESTADO
84. INSULINA HUMANA REGULAR 
100 UI/ML ** FRASCO/AMPOLA FORNECIDO 

PELO ESTADO
85. IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 
MG/ML – SOLUÇÃO INALANTE – 20 
ML

FRASCO 1203 ou 1201

86. ISONIAZIDA 100 MG **

(TUBERCULOSE)
COMPRIMIDO FORNECIDO 

PELO ESTADO

87. ISONIAZIDA 75 MG + RIFAM-
PICINA 150 MG **

(TUBERCULOSE)
COMPRIMIDO FORNECIDO 

PELO ESTADO

88. IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
89. LEVODOPA + BENSERAZIDA 
100/25MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201

90. LEVODOPA + CARBIDOPA 250 
MG/25 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201

91. LEVOTIROXINA SÓDICA 50 
MCG COMPRIMIDO 1203 ou 1201

92. LIDOCAINA 2% COM VASO-
CONSTRITOR

SOLUÇÃO INJETÁVEL – 20 ML
FRASCO 1203 ou 1201

93. LIDOCAINA 2% GELEIA- 30G BISNAGA 1203 ou 1201
94. LIDOCAINA 2% SEM VASO-
CONSTRITOR, SOLUÇÃO INJETÁ-
VEL – 20 ML

FRASCO 1203 ou 1201

95. LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 
– 100ml FRASCO 1203 ou 1201

96. LORATADINA 10MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
97. LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
98. MB ADULTO (ESQUEMA MULTI-
BACILAR P/ HANSENÍASE) ** COMPRIMIDO FORNECIDO 

PELO ESTADO
99. PB ADULTO (ESQUEMA PAUCI-
BACILAR P/ HANSENÍASE) ** COMPRIMIDO FORNECIDO 

PELO ESTADO
100. MEDROXIPROGESTERONA , 
ACETATO 150MG/ML, SLÇ INJETÁ-
VEL **

FRASCO/ AMPOLA FORNECIDO 
PELO ESTADO

101. METFORMINA, CLORIDRATO 
850 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201

102. METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
103. METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML 
SOLUÇÃO/ GOTAS – 10ml FRASCO 1203 ou 1201

104. METOCLOPRAMIDA, CLORI-
DRATO 10 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201

105. METOPROLOL, SUCCINATO 
50 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201

106. METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
107. METRONIDAZOL 40 MG/ML - 
SUSPENSAO ORAL – 100 ML FRASCO 1203 ou 1201
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108. METRONIDAZOL 5% - GELÉIA 
VAGINAL – 50G BISNAGA 1203 ou 1201

109. MICONAZOL, NITRATO CREME 
DERMATOLÓGICO A 2%, BISNAGA 
COM 28G

BISNAGA 1203 ou 1201

110. MICONAZOL, NITRATO CREME 
VAGINAL A 2%, BISNAGA 80G+ 
APLICADOR

BISNAGA 1203 ou 1201

111. NEOMICINA + BACITRACINA 
POMADA 5MG/G + 250 UI/G, BIS-
NAGA COM 15G *

BISNAGA 1201

112. NICOTINA 04 MG **

(TABAGISMO)
PASTILHA FORNECIDO 

PELO ESTADO

113. NICOTINA, ADESIVO TRANS-
DÉRMICO 07 MG **

(TABAGISMO)

ADESIVO TRANS-
DÉRMICO

FORNECIDO 
PELO ESTADO

114. NICOTINA, ADESIVO TRANS-
DÉRMICO 14 MG **

(TABAGISMO)

ADESIVO TRANS-
DÉRMICO

FORNECIDO 
PELO ESTADO

115. NICOTINA, ADESIVO TRANS-
DÉRMICO 21 MG **

(TABAGISMO)

ADESIVO TRANS-
DÉRMICO

FORNECIDO 
PELO ESTADO

116. NORETISTERONA 0,35MG ** COMPRIMIDOS FORNECIDO 
PELO ESTADO

117. NORETISTERONA, ENANTATO 
50MG + ESTRADIOL, VALERATO 5 
MG – SLÇ INJETÁVEL **

AMPOLA FORNECIDO 
PELO ESTADO

118. NORTRIPTILINA 25 MG CAPSULA 1203 ou 1201
119. OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA 1203 ou 1201
120. PARACETAMOL 200 MG/ML 
SOLUÇÃO/GOTAS – 15 ml FRASCO 1203 ou 1201

121. PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
122. PERMANGANATO POTASSICO 
100 MG – USO EXTERNO COMPRIMIDO 1203 ou 1201

123. PIRIMETAMINA 25MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201

124. PRAZIQUANTEL 600 MG ** 
(ESQUISTOSSOMOSE) COMPRIMIDO

FORNECIDO 
PELA VIGILANCA 

AMBIENTAL
125. PREDNISOLONA 3 MG/ML 
SOLUÇÃO ORAL – 60 ml FRASCO 1203 ou 1201

126. PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
127. PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
128. PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
129. SAIS PARA REIDRATAÇÃO 
ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G; 
CLORETO DE POTASSIO 1,5G; 
CITRATO DE SÓDIO DI-HIDRATA-
DO 2,9G; GLICOSE 20G. EM PÓ, 
SABOR TRADICIONAL; ADULTO E 
PEDIATRICO. Total 27,9G.

ENVELOPE 1203 ou 1201

130. SALBUTAMOL SULFATO AERO-
SOL 100MCG/DOSE , SPRAY ORAL 
– 200 DOSES. ESTE MEDICAMEN-
TO NÃO DEVE CONTER CLORO-
FLUORCARBONOS (LEI ESTADUAL 
4.132/88)

FRASCO 1203 ou 1201

131. SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
132. SULFADIAZINA 500 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
133. SULFADIAZINA DE PRATA 1% 
POMADA-50g BISNAGA 1203 ou 1201

134. SULFAMETOXAZOL + TRIME-
TOPRIMA 400MG + 80 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201

135. SULFAMETOXAZOL + TRIME-
TOPRIMA SUSPENSÃO 40 MG/ML + 
8 MG/ML - FRASCO 50 ML

FRASCO 1203 ou 1201

136. SULFATO FERROSO 125MG/ 
ML C/ 30ML, SOLUÇÃO ORAL GO-
TAS *

FRASCO 1201

137. SULFATO FERROSO 25FE++

MG/ML COM 30 ML, SOLUÇÃO 
ORAL

FRASCO 1203 ou 1201

138. SULFATO FERROSO 40 MG 
FE++ COMPRIMIDO 1203 ou 1201

139. TALIDOMIDA 100MG (HANSE-
NÍASE) ** COMPRIMIDO FORNECIDO 

PELO ESTADO

140. TIMOLOL, MALEATO 0,5% - 
5ML, SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO 1203 ou 1201

141. VALPROATO DE SÓDIO 576 
MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE 
ÁCIDO VALPRÓICO)

COMPRIMIDO 1203 ou 1201

142. VARFARINA SÓDICA 5 MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
143. VERAPAMIL 80MG COMPRIMIDO 1203 ou 1201
144. VITAMINAS DO COMPLEXO 
B * COMPRIMIDOS 1201

OBS:

* MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA RENAME (RE-
LAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS), PORTANTO NÃO 
PODEM SER PAGOS COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA (FONTE 1203, 1299), APENAS COM RE-
CURSOS PRÓPRIOS (FONTE 1201).

** MEDICAMENTOS FORNECIDOS GRATUITAMENTE PELO 
ESTADO.

PORTARIA/CGAB N° 307-2016 -  FÉRIAS DE JANEI-
RO DE 2017

Publicação Nº 69630

PORTARIA CGAB Nº 307/2016

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito 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 Prefeitura 
Municipal de Santa Teresa abaixo relacionados:

Nome do Servidor Período Aquisitivo
Acrisiana Pimenta de Souza 01.01.2016 a 31.12.2016

Adão Rodrigues de Oliveira
01.01.2014 a 30.07.2014 e

09.05.2016 a 09.10.2016
Adevair Francisco dos Santos 02.09.2015 a 01.09.2016
Adilma Maciel de Freitas 15.03.2016 a 31.12.2016*
Adriana do Nascimento 19.08.2015 a 18.08.2016
Adriana Erler 01.01.2016 a 31.12.2016
Adriana Maria Martinelli de Matos 01.01.2016 a 31.12.2016
Adriana Mischiatti 11.02.2015 a 10.02.2016
Adriana Zanotti Stanger 01.01.2016 a 31.12.2016
Adriano Luciano Biasutti 01.01.2016 a 31.12.2016
Alcinélia Pansini 03.02.2015 a 02.02.2016
Almerinda Alves da Rocha 01.01.2016 a 31.12.2016
Alvacir Batista Mendes 18.02.2015 a 17.02.2016
Ana Cláudia Gorôncio Oliveira 01.01.2016 a 31.12.2016
Ana Maria Barbosa 01.01.2016 a 31.12.2016
Ana Maria Novelli Gonçalves 01.01.2016 a 31.12.2016
Ana Paula Colombo Guimarães 01.01.2016 a 31.12.2016
Angela Maria Vallandro Mantovani 18.02.2015 a 17.02.2016
Angela Paulina Vivaldi 05.05.2015 a 04.05.2016
Angela Rassele Corteletti da Silva 01.01.2016 a 31.12.2016
Angélica de Fátima Peroni França 03.02.2015 a 02.02.2016
Angelo Francisco Fadini 23.03.2015 a 22.03.2016
Antonieta Schaeffer dos Santos 01.01.2016 a 31.12.2016
Antônio Carlos Passos 01.03.2015 a 28.02.2016
Aparecida Maria Loriatto Coser 07.02.2015 a 06.02.2016
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Argeu Osvaldo Butke 13.05.2015 a 12.05.2016
Ariani Ferrari Sancio 01.01.2015 a 31.12.2016
Arlete Maria Coser Demuner 03.09.2015 a 02.09.2016
Auzélia de Souza Demuner 14.02.2015 a 13.02.2016
Bernadete Luxinger Pansini 01.01.2016 a 31.12.2016

Betania Maria dos Santos Redi-
ghieri

01.01.2015 a 01.02.2015 e

18.04/2016 a 31/12/2016*
Bruna Dávila Mattedi 24.03.2015 a 23.03.2016
Carina Bianchi D’avila Becalli (Mat. 
1379) 01.01.2016 a 31.12.2016

Carina Bianchi D’avila Becalli (Mat. 
3667) 01.01.2016 a 31.12.2016

Carlos Henrique Timoteo Gonring 01.01.2016 a 31.12.2016
Cássio Antonio Mognato 01.01.2016 a 31.12.2016
Cátia Onofre Ximenes Santos 18.02.2015 a 17.02.2016
Célia Jub Baratela Magdalon 01.01.2016 a 31.12.2016
Celma Alves dos Santos Formen-
tini 18.02.2015 a 17.02.2016

Cezar Dantinho Biasutti Junior 01.01.2016 a 31.12.2016
Charlene Morau Scárdua 01.01.2016 a 31.12.2016
Cláudia Aparecida Rúdio Corona 01.01.2016 a 31.12.2016
Cláudia Maria Corbelari Conceição 
(mat. 8913) 03.02.2016 a 31.12.2016*

Cláudia Maria Corbelari Conceição 
(mat. 8588) 12.05.2016 a 31.12.2016*

Cleise Maria Furlani Maciel 01.01.2016 a 31.12.2016
Cleubia Ramada Gozzer Valger 01.01.2016 a 31.12.2016
Creusa Barcelos Subtil Furlani 01.10.2015 a 30.09.2016
Creuza Aparecida Estevão de Oli-
veira 18.02.2015 a 17.02.2016

Cristiane Aparecida Tononi 01.01.2016 a 31.12.2016
Cristiane Rodrigues Balista 09.05.2016 a 31.12.2016*
Daniela Aparecida Demuner Ven-
turini 07.02.2015 a 06.02.2016

Darlene Aparecida Estevão de Oli-
veira Santos 03.09.2015 a 02.09.2016

Débora Christina Guss Ferreira 18.02.2015 a 17.02.2016
Débora Stuhr Lóss 06.05.2015 a 05.05.2016
Dejalma Braun 01.01.2016 a 31.12.2016
Delaides da Penha Menegassi Zo-
colotto 18.02.2015 a 17.02.2016

Delmo Milli 19.06.2015 a 18.06.2016
Delorme Sipolatti Ortelan 03.09.2015 a 02.09.2016
Delosmar Antonio Romagnha 03.02.2015 a 02.02.2016
Diana Geralda Scalzer Perini (mat. 
1700) 01.01.2016 a 31.12.2016

Diana Geralda Scalzer Perini (mat. 
949) 01.01.2016 a 31.12.2016

Diana Thom Cruz 07.03.2015 a 06.03.2016
Dionedis Aparecida Corbellari 01.01.2016 a 31.12.2016
Diva Hoffmann 02.06.2015 a 01.06.2016
Divaldo Luiz Furlani 01.01.2016 a 31.12.2016
Dulce Castelo Borges Broetto 01.01.2016 a 31.12.2016
Durval Jacomini 01.01.2016 a 31.12.2016
Eder Lóss Hoffman 01.01.2016 a 31.12.2016

Ediméia Martinelli Bringuenti
03.09.2014 a 15.08.2015 e

01.03.2016 a 15.03.2016
Edlangela Erler Netto 01.01.2016 a 31.12.2016
Elainy Biasuti 03.02.2015 a 02.02.2016
Elenice Maria de Paula 01.01.2016 a 31.12.2016
Eletícia de Paula Pissaia Marcillino 03.09.2015 a 02.09.2016
Elexandro Marçalli 01.01.2016 a 31.12.2016
Eliana Gonring Casotti 01.01.2016 a 31.12.2016
Eliane Aparecida Pereira Teixeira 09.05.2016 a 31.12.2016*
Eliete Dalcolmo 01.12.2015 a 30.11.2016

Elisangela Batista Mischiatti 01.01.2016 a 31.12.2016
Elisangela Maria Mulker Bridi (Mat. 
1048) 01.01.2016 a 31.12.2016

Elisangela Maria Mulker Bridi (Mat. 
645) 18.02.2015 a 17.02.2016

Elisete Maria Coser 01.01.2016 a 31.12.2016
Eliton Vandro Santana Holz 01.01.2016 a 31.12.2016
Emerson Louzada do Rozário 01.01.2016 a 31.12.2016
Érica Soares de Oliveira 06.04.2015 a 05.04.2016
Eumara Pivetta Sotelle Furlani 11.03.2015 a 10.03.2016
Eunice Neves Benevides 16.06.2015 a 15.06.2016
Evandro Jordão Dalmonech 02.05.2016 a 31.12.2016*
Evandro Rodrigues da Rocha 01.01.2016 a 31.12.2016
Fabiano de Almeida Fraga 02.09.2015 a 01.09.2016
Fabíola de Souza Toninelli 01.02.2015 a 31.01.2016
Fabrício Marcilino 01.01.2016 a 31.12.2016
Flávia Aparecida Bosa 01.01.2016 a 31.12.2016
Flávia Margon Capeletti Morão 03.09.2015 a 02.09.2016
Flávio Antônio Migliorelli 03.02.2015 a 02.02.2016
Flávio Homem Couto 29.12.2015 a 28.12.2016
Flávio Nunes Siqueira Junior 01.06.2015 a 31.05.2016
Franciany Vilela Couto 01.01.2016 a 31.12.2016
Genecir Maria Malavasi Lacerda 15.04.2015 a 14.04.2016
Geni Mischiatti Berger 01.01.2016 a 31.12.2016
Geovana Aparecida Faian Ziviani 01.01.2016 a 31.12.2016
Geovania Bregonci Fernandes 01.01.2016 a 31.12.2016
Getrudes Miertschinke da Silva 01.01.2016 a 31.12.2016
Gilcimiria Kreitlow 06.04.2015 a 05.04.2016
Graciela Maria Sancio Gonring 01.01.2016 a 31.12.2016
Grasiela Erler dos Santos 01.01.2016 a 31.12.2016
Gilson Braun 18.04.2016 a 31.12.2016*
Giovana Paula Valadares 05.06.2015 a 04.06.2016
Giselle Aparecida da Silva 09.05.2016 a 31.12.2016*
Grasiele Mognatto 03.02.2016 a 31.12.2016*
Helan Morão Martins 01.09.2015 a 31.08.2016
Helder Roldi Peixoto 17.06.2015 a 16.06.2016
Hilda Souza da Cruz 18.02.2015 a 17.02.2016
Idilene Aparecida Loriato Ziviani 01.01.2016 a 31.12.2016
Ila Aparecida Passos 03.09.2015 a 02.09.2016
Inês Aparecida Carlini Piva 01.01.2016 a 31.12.2016
Ivana da Cruz 01.01.2016 a 31.12.2016
Ivanete Santiago 03.03.2015 a 02.03.2016
Ivaneti Alves do Nascimento Rocon 01.01.2016 a 31.12.2016
Ivania Aparecida Roque Rozado 01.07.2015 a 30.06.2016
Ivania Marleni Corteletti Angeli 01.01.2016 a 31.12.2016
Ivete Teresa Pozzatti Passos 18.02.2015 a 17.02.2016
Ivonete Gumiero da Costa 03.09.2015 a 02.09.2016
Izete Maria Lacerda 01.01.2016 a 31.12.2016
Jandira Gurtler 01.01.2016 a 31.12.2016
Janete Lucht 07.02.2015 a 06.02.2016
Jania Rodrigues Gasperazzo Paris 01.01.2016 a 31.12.2016
Janny Fanti 01.01.2016 a 31.12.2016
Januária Augusta Possimoser 03.09.2015 a 02.09.2016
Jaqueline Simoura Moschen 02.02.2015 a 01.02.2016
Jaqueline Santos de Freitas (mat. 
8432) 04.02.2016 a 31.12.2016*

Jaqueline Santos de Freitas (mat. 
8418) 03.02.2016 a 31.12.2016*

Jaquilane Aparecida Fadini Guetler 03.09.2015 a 02.09.2016
Jessica Aparecida Lucas Novelli 03.08.2015 a 02.08.2016
Jéssica Ribeiro Ferreira Rasseli 17.08.2015 a 16.08.2016
Joana Pozzatti 23.04.2015 a 22.04.2016
João Guilherme Carlini 18.02.2015 a 17.02.2016
Jociani Alves Ferreira 01.01.2016 a 31.12.2016
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Jociene Pittol dos Santos 01.01.2016 a 31.12.2016
Jocilene Alves Ferreira 01.03.2016 a 31.12.2016*
Joelma Luiza Mattedi Covre 18.02.2015 a 17.02.2016
Jordania Romanha Machado 03.05.2015 a 02.05.2016
José Antonio Cerchi 01.01.2016 a 31.12.2016
José Carlos Pestana 18.02.2015 a 17.02.2016
José Emilio Kipert Donatti 02.05.2016 a 31.12.2016*
José Maria Ribeiro 01.01.2016 a 31.12.2016
José Pasolini Júnior 01.01.2016 a 31.12.2016
Josiane de Fátima Pissaia Morao 01.01.2016 a 31.12.2016
Josielyn Giurizzatto 01.01.2016 a 31.12.2016

Josieni Ost
01.01.2015 a 14.09.2015 e

18.12.2015 a 04.04.2016
Josilene Texeira de Sousa 03.02.2016 a 31.12.2016*
Juliana Gasparino Lopes Rodrigues 15.03.2016 a 31.12.2016*
Jussara das Graças Possatti 01.01.2016 a 31.12.2016
Karla Rafaela Rudio Lima 09.05.2016 a 31.12.2016*
Kátia Wietchesky 07.02.2015 a 06.02.2016
Katiane Simoura 11.03.2015 a 10.03.2016
Leodete Aparecida Sipolatti Loss 
(Mat. 735) 18.02.2015 a 17.02.2016

Leodete Aparecida Sipolatti Loss 
(Mat. 3669) 01.01.2016 a 31.12.2016

Leonilda Aparecida do Carmo 01.01.2016 a 31.12.2016
Letícia Martinelli Ferreira 03.02.2015 a 02.02.2016
Licéia de Souza Loureiro 03.09.2015 a 02.09.2016
Lourett Merlo Goehringer 03.02.2015 a 02.02.2016
Lucia Helena de Sousa 06.04.2015 a 05.04.2016
Luciana Mattedi Demuner Novelli 01.01.2016 a 31.12.2016
Luciana Perinni 01.08.2016 a 31.12.2016*
Luciana Pivetta Sipolatti Pozzatti 01.01.2016 a 31.12.2016
Luciene Clarindo Barbosa Fraga 10.08.2015 a 09.08.2016
Lucimar Scardua Dalmonech 01.01.2016 a 31.12.2016
Lucimara Erdmann 02.02.2015 a 01.02.2016
Lucinéia da Penha Milli 18.02.2015 a 17.02.2016
Lucinete Siqueira 03.05.2015 a 02.05.2016
Lucrécia Avancini Croce Merlo 18.02.2015 a 17.02.2016
Maciel Gonçalves 21.02.2015 a 20.02.2016
Márcia Almeida 01.01.2016 a 31.12.2016
Marciana Sperandio Lemes da 
Silva 05.06.2014 a 04.06.2015

Marciane da Penha Bridi Demuner 01.01.2016 a 31.12.2016
Márcia Regina Rodrigues Ferreira 18.02.2013 a 17.02.2014
Marcos Hudson Guetler 01.01.2015 a 31.12.2015
Marcos Paulo Couto Chagas 01.01.2016 a 31.12.2016
Maria Aparecida Pizoni de Souza 
Broetto 01.01.2016 a 31.12.2016

Maria Aparecida Uliana Madalon 
(mat. 200) 01.01.2016 a 31.12.2016

Maria Aparecida Uliana Madalon 
(mat. 835) 18.02.2015 a 17.02.2016

Maria Assunta Merlo 03.02.2015 a 02.02.2016
Maria Augusta Loretti 02.02.2015 a 01.02.2016
Maria da Penha Ghisolfi Merlo 11.02.2015 a 10.02.2016
Maria da Penha Ribeiro Leal 01.01.2016 a 31.12.2016
Maria das Graças Possatti 18.02.2015 a 17.02.2016
Maria de Fátima Morau Angeli 03.05.2015 a 02.05.2016
Maria de Fátima Pereira Polli 01.01.2016 a 31.12.2016
Maria de Lourdes Pratti Totola 01.01.2016 a 31.12.2016
Maria do Rosário Ortolani Scheppa 03.09.2015 a 02.09.2016
Maria Dolores Sperandio Lima 01.01.2016 a 31.12.2016
Maria Gorete Dalapícola Zonta 18.02.2015 a 17.02.2016
Maria Helena Cordeiro Holz 03.09.2015 a 02.09.2016
Maria Helena Echer 29.03.2015 a 28.03.2016

Maria Jeilsa da Silva Campos 03.08.2015 a 02.08.2016
Maria José Morelo 20.02.2015 a 19.02.2016
Maria José Rodrigues Seibert 11.02.2015 a 10.02.2016
Maria Nilza Souza Santos 03.09.2015 a 02.09.2016
Maria Totola Mohem 01.01.2016 a 31.12.2016
Marinete Nilcéia Araújo Magdalon 18.02.2015 a 17.02.2016
Marinete Pratti 03.09.2015 a 02.09.2016
Marinez de Oliveira Pampolin 21.07.2015 a 20.07.2016
Marlene Araújo 01.01.2016 a 31.12.2016
Marta Lucia Scardua Mezzadri 
(mat. 760) 01.01.2016 a 31.12.2016

Marta Lucia Scardua Mezzadri 
(mat. 765) 18.02.2015 a 17.02.2016

Maura Aparecida Fagno Romagna 01.02.2015 a 31.01.2016
Michele Ortolani Santana 09.05.2016 a 31.12.2016*
Michelle Pulcheira Paixão 03.02.2015 a 02.02.2016
Milene Dávila Mattedi Lopes 18.02.2015 a 17.02.2016
Mirian de Oliveira Ferreira Pereira 25.07.2016 a 31.12.2016*
Mirian Nunes da Rocha 01.01.2016 a 31.12.2016
Mônica Clara Sperandio Possatti 01.01.2016 a 31.12.2016
Mônica Fraga Rocon 16.02.2015 a 15.02.2016
Nadia Cris Zanetti 01.01.2016 a 31.12.2016
Nádila de Cássia Matiello Martins 
(mat. 1820) 01.01.2016 a 31.12.2016

Natalia de Freitas Hilgert 01.01.2016 a 31.12.2016
Nelcilene Auer 03.09.2015 a 02.09.2016
Nilcéia Possatti Novelli 01.01.2016 a 31.12.2016
Nivaldo Lepaus 18.02.2015 a 17.02.2016
Patrícia Maria da Silva 01.04.2015 a 31.03.2016
Pascoal Ribeiro dos Santos 01.01.2016 a 31.12.2016
Paulo Sergio Cerchi 01.01.2016 a 31.12.2016
Penha Aparecida Passote Formen-
tini 09.05.2016 a 31.12.2016*

Priscila Erdmann 01.01.2016 a 31.12.2016
Priscila Finck Correa 01.01.2016 a 31.12.2016
Rafael Alberto Cuquetto 01.01.2016 a 31.12.2016
Rafael Ferrari 13.04.2015 a 12.04.2016
Rafael Holz 01.01.2016 a 31.12.2016
Regiani Aparecida Barboza Coelho 14.12.2015 a 13.12.2016
Regiane Raimundo dos Santos 
Possatti 02.04.2015 a 01.04.2016

Renata Daleprani Mognato 01.01.2016 a 31.12.2016
Renato Cosmi 01.01.2016 a 31.12.2016
Renato Paulo Dossi 01.01.2016 a 31.12.2016
Renilton Jose Venturini 01.01.2016 a 31.12.2016
Romildo Corte da Costa 01.01.2016 a 31.12.2016
Roque Manoel Pestana 01.01.2016 a 31.12.2016
Rosa Maria Schaeffer De Jesus 21.01.2015 a 20.01.2016
Rosana Wutkovsky Porchera 01.01.2016 a 31.12.2016
Rosangela Jastrow 01.01.2016 a 31.12.2016
Rosalia Luzia Bridi Sipolatti 02.07.2015 a 01.07.2016
Roseli Cássia Matiello Fadini Natalli 01.01.2016 a 31.12.2016
Roseli Corona Peixoto 01.01.2016 a 31.12.2016
Rosiana das Graças Baratella Za-
notti 01.01.2016 a 31.12.2016

Rosiane Venturini (Mat. 1041) 01.01.2016 a 31.12.2016
Rosiane Venturini (Mat. 205) 22.02.2015 a 21.02.2016
Rosiani Carla Piontkovsky 01.01.2016 a 31.12.2016
Rosimar dos Santos Ferreira Car-
dozo 18.02.2015 a 17.02.2016

Rosimere Schiffr Pagung Feu 11.03.2015 a 10.03.2016
Rosimeri Estevão de Oliveira 02.07.2015 a 01.07.2016
Rosimeri Moen 03.09.2015 a 02.09.2016
Rosirley dos Santos Patuzo 02.06.2015 a 01.06.2016
Rúbia Aparecida Vittore 01.01.2016 a 31.12.2016
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Rúbia Maria Dias Carneiro Lima 15.03.2016 a 31.12.2016*
Sandra da Penha Magdalon Nasci-
mento 15.09.2015 a 14.09.2016

Schirley Scotá 01.01.2016 a 31.12.2016
Sebastião Carlos Demuner 01.01.2016 a 31.12.2016
Sérgio Bungenstab 01.01.2016 a 31.12.2016
Shirlane Ferreira França 18.05.2016 a 31.12.2016*

Silvana Lúcia Sarnaglia
01.01.2012 a 01.04.2012 e

01.04.2016 a 31.12.2016*
Silvana Schaeffer Niero 01.01.2016 a 31.12.2016
Silvia Pego da Silva 01.01.2016 a 31.12.2016
Simone Holz Sotele 01.01.2016 a 31.12.2016
Simone Márcia Novelli Corteletti 01.01.2016 a 31.12.2016
Simone Pereira 07.02.2015 a 06.02.2016
Solange Bungenstab Pego 29.03.2015 a 28.03.2016
Solange Marli Gasperazzo Schae-
ffer 01.01.2016 a 31.12.2016

Solange Rodrigues da Silva Pedrini 01.01.2016 a 31.12.2016
Teresa de Lourdes Balista Bellumat 23.04.2015 a 22.04.2016
Tiago Brommenschenkel 01.01.2016 a 31.12.2016
Thaizes Tureta Scalzer 20.06.2016 a 31.12.2016*
Valdecir Erdmann 03.05.2015 a 02.05.2016
Valdete Sfalsin 06.03.2015 a 05.03.2016
Valdinéia de Sousa Peixoto 06.03.2015 a 05.03.2016
Valdirene Aparecida Sbardelotti 03.09.2015 a 02.09.2016
Valéria Magevski Barone 03.09.2015 a 02.09.2016
Valmir José Donatti 01.01.2016 a 31.12.2016
Vanderléia Siller 03.09.2015 a 02.09.2016
Vanusa Barone 01.01.2016 a 31.12.2016
Vanusa Erler Magdalon 01.01.2016 a 31.12.2016
Vausenir José Torezani 18.02.2015 a 17.02.2016
Vera Lúcia Gomes de Oliveira Car-
lini 18.02.2015 a 17.02.2016

Verônica Januth 01.01.2016 a 31.12.2016
Vivian Jovêncio Freitas Rodrigues 03.02.2016 a 31.12.2016*
Wanderley José Laures 01.01.2016 a 31.12.2016
Wendell Jastrow Berger 01.01.2016 a 31.12.2016
Weliani Aparecida Mognato 01.01.2016 a 31.12.2016
Waneldi Leal Zanoni 18.07.2015 a 17.07.2016
Wannir Siqueira Filho 06.11.2015 a 05.11.2016
Welenir Regiani Mognato Coser 03.09.2015 a 02.09.2016
Zenaide Dumer Andrich 03.09.2015 a 02.09.2016
Zeneide Maria Zanette 01.01.2016 a 31.12.2016
Zilma Schulz Junco 01.01.2016 a 31.12.2016

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

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa - ES, em 
28 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

PORTARIA/CGAB N° 308-2016 - RETORNO AO TRA-
BALHO - BRENDA STEFENONI DA SILVA MAFIOLETTI

Publicação Nº 69631

PORTARIA CGAB Nº 308/2016

AUTORIZA RETORNO AO TRABALHO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e con-
siderando os termos do Processo n° 14.492/2016 de 
26/12/2016,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar, a partir do dia 02 de janeiro de 2017, 
o retorno ao trabalho da servidora BRENDA STEFENO-
NI DA SILVA MAFIOLETTI, ocupante do Cargo de Pro-
vimento Efetivo de Pedagoga – Supervisão Escolar, que se 
encontrava em licença sem remuneração para tratar de 
interesses particulares desde 12/03/2015.

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

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 28 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

PORTARIA/CGAB N° 309-2016 - RETORNO AO TRA-
BALHO - JANDER DO NASCIMENTO

Publicação Nº 69632

PORTARIA CGAB Nº 309/2016

AUTORIZA RETORNO AO TRABALHO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e con-
siderando os termos do Processo n° 14.139/2016 de 
14/12/2016,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar, a partir do dia 02 de janeiro de 2017, 
o retorno ao trabalho do servidor JANDER DO NASCI-
MENTO, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Pro-
fessor de Ensino Fundamental – 5ª a 8ª séries - Geografia, 
que se encontrava em licença sem remuneração para tra-
tar de interesses particulares desde 02/12/2013.

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

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 28 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal
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PORTARIA/CGAB N° 310-2016 - RETORNO AO TRA-
BALHO - JAIR CARVALHO

Publicação Nº 69633

PORTARIA CGAB Nº 310/2016

AUTORIZA RETORNO AO TRABALHO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e con-
siderando os termos do Processo n° 13.598/2016 de 
01/12/2016,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar, a partir do dia 02 de janeiro de 2017, 
o retorno ao trabalho do servidor JAIR CARVALHO, ocu-
pante do Cargo de Provimento Efetivo de Mecânico, que se 
encontrava em licença sem remuneração para tratar de 
interesses particulares desde 05/05/2014.

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

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 28 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

PORTARIA/CGAB N° 311-2016 - TORNA SEM EFEITO 
RESPONDER PELO SMOI - BERNARDO ZAMBOM

Publicação Nº 69634

PORTARIA CGAB Nº 311/2016

TORNA SEM EFEITO A PORTARIA/CGAB N° 074/2016 O 
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria/CGAB n° 074/2016 
que designou o Sr. BERNARDO ZAMBOM, Gestor de Proje-
tos para responder interinamente pela Secretaria Munici-
pal de Obras e Infraestrutura.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 31 de 
dezembro de 2016, revogadas as disposições em contrá-
rio.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 28 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

PORTARIA/CGAB N° 312-2016 - TORNA SEM EFEITO 
RESPONDER PELO SMPE - MURILO BOSA VAGO

Publicação Nº 69636

PORTARIA CGAB Nº 312/2016

TORNA SEM EFEITO A PORTARIA/CGAB N° 201/2016 O 
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria/CGAB n° 201/2016 
que designou o Sr. MURILO BOSA VAGO, Secretário Muni-
cipal de Turismo e Cultura, para responder interinamente 
pela Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Es-
tratégicos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 31 de 
dezembro de 2016, revogadas as disposições em contrá-
rio.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 28 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

PORTARIA/CGAB N° 313-2016 - CONCEDE FÉRIAS 
SUSPENSAS - MURILO BOSA VAGO

Publicação Nº 69637

PORTARIA CGAB Nº 313/2016

CONCEDE FÉRIAS SUSPENSAS O PREFEITO MUNICIPAL 
DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais e considerando o disposto no pro-
cesso n° 12.784/2016 de 08.11.2016,

RESOLVE

Art. 1º Conceder férias no período de 02.01.2017 a 
21.01.2017 ao Servidor MURILO BOSA VAGO, ocupan-
te do cargo de Provimento efetivo de Assistente Adminis-
trativo.
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Parágrafo Único – As férias ora suspensas referem-se ao 
período aquisitivo 03.09.2015 a 02.09.2016 e estavam 
suspensas pela Portaria nº 274/2016, de 10 de novembro 
de 2016.

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

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 28 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

PORTARIA/CGAB/302/2016
Publicação Nº 69479

PORTARIA/CGAB Nº 302/2016

PRORROGA PRAZO DA PORTARIA/CGAB/Nº 266/2016 QUE 
INSTAUROU PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
E NOMEOU A COMISSÃO ENCARREGADA DA APURAÇÃO 
DOS FATOS CONTIDOS NO PROCESSO Nº 9757/2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, consideran-
do o disposto no artigo 174 da Lei Municipal nº 1.800/2007 
– Estatuto dos Servidores Municipais de Santa Teresa-ES;

RESOLVE:

Art. 1.° Prorrogar o prazo constante no Artigo 3º da Por-
taria/CGAB/nº 266/2016 que instaurou Processo Admi-
nistrativo Disciplinar, com a finalidade de apurar possíveis 
irregularidades contidas no Processo nº 9757/2016, por 
mais 60 (sessenta) dias, após seu vencimento.

Art. 2.° Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 27 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB/303/2016
Publicação Nº 69585

PORTARIA/CGAB Nº 303/2016

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR CONVÊNIO DO 
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em espe-
cial o Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de 
Santa Teresa-ES,

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designada a Servidora Iraci Pasquina Carlini 
Cruz para fiscalizar o Convênio firmado entre o Município 
de Santa Teresa e a Associação Pestalozzi de Santa Teresa, 
Lei Municipal nº 2.660/2016 e Processo nº 12203/2016.

Art. 2.º A Servidora responsável pela fiscalização deverá 
informar à Administração sobre eventuais vícios, irregula-
ridades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos ser-
viços prestados pela Associação, propor as soluções e as 
sanções que forem cabíveis para a regularização das faltas 
e defeitos observados.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 28 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB/304/2016
Publicação Nº 69583

PORTARIA/CGAB Nº 304/2016

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR CONVÊNIO DO 
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em espe-
cial o Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de 
Santa Teresa-ES,

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designada a Servidora Ana Kelly Gramelick 
Perdigão Peneda para fiscalizar o Convênio firmado entre 
o Município de Santa Teresa e a Associação Pestalozzi de 
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Santa Teresa, Lei Municipal nº 2.661/2016 e Processo nº 
11896/2016.

Art. 2.º A Servidora responsável pela fiscalização deverá 
informar à Administração sobre eventuais vícios, irregula-
ridades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos ser-
viços prestados pela Associação, propor as soluções e as 
sanções que forem cabíveis para a regularização das faltas 
e defeitos observados.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 28 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB/305/2016
Publicação Nº 69581

PORTARIA/CGAB Nº 305/2016

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR CONVÊNIO DO 
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em espe-
cial o Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de 
Santa Teresa-ES,

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designada a Servidora Iraci Pasquina Carlini 
Cruz para fiscalizar o Convênio firmado entre o Município 
de Santa Teresa e a Associação Pestalozzi de Santa Teresa, 
Lei Municipal nº 2.662/2016 e Processo nº 11897/2016.

Art. 2.º A Servidora responsável pela fiscalização deverá 
informar à Administração sobre eventuais vícios, irregula-
ridades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos ser-
viços prestados pela Associação, propor as soluções e as 
sanções que forem cabíveis para a regularização das faltas 
e defeitos observados.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 28 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB/306/2016
Publicação Nº 69586

PORTARIA/CGAB Nº 306/2016

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR CONVÊNIO DO 
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em espe-
cial o Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de 
Santa Teresa-ES,

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designada o Servidor Henrique Luis Follador 
para fiscalizar o Convênio firmado entre o Município de 
Santa Teresa e a Associação Pestalozzi de Santa Teresa, 
Lei Municipal nº 2.663/2016 e Processo nº 11898/2016.

Art. 2.º O Servidor responsável pela fiscalização deverá 
informar à Administração sobre eventuais vícios, irregula-
ridades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos ser-
viços prestados pela Associação, propor as soluções e as 
sanções que forem cabíveis para a regularização das faltas 
e defeitos observados.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 28 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/SMSA N° 100-2016 - CONCEDE RETOR-
NO AO TRABALHO - GABRIELA PRANDO SALES

Publicação Nº 69627

PORTARIA SMSA Nº 100/2016

AUTORIZA RETORNO AO TRABALHO

A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA TERESA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando os termos do Processo n° 13.044/2016 de 
17/11/2016,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar, a partir do dia 02 de janeiro de 2017, 
o retorno ao trabalho da servidora GABRIELA PRANDO 
SALES, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Fisio-
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terapeuta, que se encontrava de Licença sem remuneração 
desde 02.01.2015 conforme Portaria/SMSA n° 111/2014.

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

Publique-se e cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de 
Santa Teresa - ES, em 28 de dezembro de 2016.

HENRIQUE LUIS FOLLADOR

Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO 027/2016
Publicação Nº 69578

RESOLUÇÃO MUNICIPAL - CPDM NO 027/2016

PROCESSO ANALISADO
NÚMERO REQUERENTE

010479/2016 MARIA LORENÇO

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

RESOLVE

Art. 1º - Deliberar ao Executivo por APROVAR o projeto de 
regularização e edificação residencial enviada pela Senho-
ra MARIA LORENÇO, junto ao processo administrativo 
nº. 010479/2016.

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

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

Santa Teresa, 21 de dezembro de 2016.

VANDER BOTELHO GOTTARDI

Presidente do Conselho do Plano Diretor Municipal

RESOLUÇÃO 028/2016
Publicação Nº 69574

RESOLUÇÃO MUNICIPAL - CPDM NO 028/2016

PROCESSO ANALISADO
NÚMERO REQUERENTE

013501/2016 NEUSA MARIA BRAGA

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

RESOLVE

Art. 1º - Deliberar ao Executivo por APROVAR o projeto de 
parcelamento de lotes em unidades autônomas enviada 
pela Senhora NEUSA MARIA BRAGA, junto ao processo 
administrativo nº. 013501/2016.

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

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

Santa Teresa, 21 de dezembro de 2016.

VANDER BOTELHO GOTTARDI

Presidente do Conselho do Plano Diretor Municipal

RESOLUÇÃO 029/2016
Publicação Nº 69577

RESOLUÇÃO MUNICIPAL - CPDM NO 029/2016

PROCESSO ANALISADO
NÚMERO REQUERENTE

014090/2016 WOLGO MASSI

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

RESOLVE

Art. 1º - Deliberar ao Executivo por APROVAR o projeto 
de regularização e ampliação de construção enviada pelo 
Senhor WOLGO MASSI, junto ao processo administrativo 
nº. 014090/2016.

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

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

Santa Teresa, 21 de dezembro de 2016.

VANDER BOTELHO GOTTARDI

Presidente do Conselho do Plano Diretor Municipal
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RESOLUÇÃO 030/2016
Publicação Nº 69576

RESOLUÇÃO MUNICIPAL - CPDM NO 030/2016

PROCESSO ANALISADO
NÚMERO REQUERENTE

013039/2016 EDSON ANTÔNIO MARTINELLI

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

RESOLVE

Art. 1º - Deliberar ao Executivo por APROVAR o projeto de 
regularização de obra enviada pelo Senhor EDSON ANTÔ-

NIO MARTINELLI, junto ao processo administrativo nº. 
013039/2016.

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

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

Santa Teresa, 21 de dezembro de 2016.

VANDER BOTELHO GOTTARDI

Presidente do Conselho do Plano Diretor Municipal

São Domingos do Norte

Prefeitura

COMUNICADO
Publicação Nº 69596

COMUNICAMOS QUE A PORTARIA Nº 7.124 FOI PUBLICA 
NO DOM/ES POR UM EQUÍVOCO , POIS O TEXTO DA MES-
MA SE REFERE A PORTARIA Nº 6.180 DE 21/12/2012.

CONTRATO 53/2016
Publicação Nº 69470

RESUMO DO CONTRATO 53/2016. CONTRATANTE: 
Município de São Domingos do Norte. CONTRATADA: RPL 
Sonorização, Iluminação, Estruturas e Eventos Ltda Me. OB-
JETO: Contratação de empresa para prestar serviços de 
sonorização e iluminação de pequeno porte para eventos 
desta municipalidade tudo conforme o anexo I e o Termo 
de Referência. VALOR: R$ 4.900,00 GLOBAL. VIGÊNCIA: 
O prazo de vigência do presente contrato tem início na 
data de sua assinatura até 24/01/2017. RECURSOS OR-
ÇAMENTÁRIOS Ficha: 20. AUTORIZAÇÃO: Pregão Pre-
sencial Para Registro de Preços n° 21/2016, São Dom. do 
Norte/ES, 26 de Dezembro de 2016.

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal

DECRETO 1490
Publicação Nº 69525

DECRETO Nº 1.490, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a Fixação do valor destinado a Atuali-
zação dos Créditos Tributários Municipais.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais e,

Considerando o disposto no art. 1º do Decreto nº 4045-
R de 13 de Dezembro de 2016, publicado no DOE (Diário 
Oficial do Estado) de 14 de Dezembro de 2016;

Considerando que os Créditos Tributários Municipais se-
rão atualizados de acordo com a variação do VRTE (Va-
lor de Referência do Tesouro Estadual) com o valor de R$ 
2,9539 (dois reais e nove mil quinhentos e trinta e nove 
décimos de milésimo de real), referente ao exercício de 
2016 e o VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual) 
com o valor de R$ 3,1865 (três reais e mil e oitocentos e 
sessenta e cinco décimos de milésimo de real) a vigorar no 
exercício de 2017 e transformados na unidade monetária 
vigente no país, o Real;

D E C R E T A :

Art. 1º A variação monetária dos Créditos Tributários Muni-
cipais será de 7,87% (sete vírgula oitenta e sete por cento).

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos a partir de 1º de Janeiro de 
2017.
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São Domingo do Norte-ES, em 28 de dezembro de 2016.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

DECRETO 1491
Publicação Nº 69557

DECRETO Nº 1.491, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

Decreta Ponto Facultativo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica Decretado Ponto Facultativo no dia 30 de De-
zembro 2016, para os servidores Públicos da Prefeitura 
Municipal de São Domingos do Norte/ES, exceto o Setor de 
Contabilidade, Setor de Tesouraria e serviços essenciais, 
em especial: limpeza urbana e o pronto atendimento da 
Secretaria Municipal de Saúde.

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

Publique-se e Cumpra-se

São Domingos do Norte-ES, em 28 de Dezembro de 2016.

JOSE GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4597/2016
Publicação Nº 69473

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório n° 4597/2016

Do Objeto: Prestação de serviço artístico e musical para 
a realização de uma única apresentação da Banda Sakana 
com convidados para o “Show da Virada”, com a execu-
ção de músicas de sua livre escolha a ser realizada no dia 
31/12/2016 ás 21h30 e com duração de 04 (quatro) horas.

Do Contratado: Washington da Silva Ringuier- ME

Do Valor e do Pagamento: o valor global da contratação 
é de R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais).

Do Fundamento Legal: Art. 25, caput da Lei 8.666/93 de 
21 de Junho de 1993 e alterações posteriores.

São Domingos do Norte/ES, 27 de dezembro de 
2016

ROQUE GABRIEL

Presidente da CPL

RATIFICAÇÃO

Ratifico o termo de inexigibilidade acima exposto nos 
termos do art. 25 da Lei 8.666/93 para que surta seus 
jurídicos efeitos.

São Domingos do Norte/ES, 27 de dezembro de 
2016.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

PORTARIA 7124
Publicação Nº 69606

PORTARIA Nº 7.124, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

Exonera servidores.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar os servidores conforme relação no Anexo 
único desta Portaria, a partir do dia 31 de Dezembro de 
2016.

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

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

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 27 de Dezembro de 2016.

JOSE GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

Anexo único a Portaria nº 7.124 de 27 de Dezembro de 
2016.
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Nome Cargo Refe-
rência

Leidimar Romagna
Secretário Municipal do Trabalho, 
Assistência e Desenvolvimento 
Social.

CC- 1

Ricardo Scaramussa 
Chagas

Secretário Municipal de 
Agricultura CC - 1

Thainann Sesana 
Marchesini Procurador Geral CC - 1

Claudio Heleno Comper Secretário Municipal de 
Administração e Finanças CC - 1

Jose Antonio do Carmo Secretário Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos CC- 1

Márcia Tânia Corbelari 
Vazzoler Chefe de Gabinete CC - 1

Maria Goreth Barbosa 
Carneiro Controlador Geral Municipal CC - 1

Paulo Cesar Bruni Secretário Municipal de Meio 
Ambiente CC - 1

Roque Siqueira Gomes Assessor de Planejamento CC - 1

Sanio Colnago Santiago Secretário Municipal de Educação 
e Cultura CC – 1

Ana Angelica Victor 
Boscaglia Costa Diretor de Licitações e Contratos CC - 2

Saely Marchezini Tesoureiro CC - 2

Alexandra Torezani Coordenador Municipal de 
Assistência Social – CRAS CC - 3

Alexsandro Lima Batista 
Santos Assistente Técnico CC - 4

Ana Paula Stelzer Barbosa Assistente Técnico CC - 4
Andreiky Bergamin 
Giovannelli Assistente Técnico CC - 4

Andressa Rezende de 
Carvalho Assistente Técnico CC - 4

Eder Manoel Calegari Assistente Técnico CC - 4
Elessandro Pereira de 
Souza Assistente Técnico CC - 4

Fabio da Silva Pereira Assistente Técnico CC - 4
Gessica Aleprandi Assistente Técnico CC - 4
Julia Ana Maria Kiya Assistente Técnico CC - 4
Kenny Bohry Assistente Técnico CC - 4
Milena Salvador Assistente Técnico CC - 4
Valteir Cardoso Assistente Técnico CC - 4

Marcia Adriana Piassi Diretor de Departamento de 
Cultura e Turismo CC- 4

Jozimar Fachetti Assistente Técnico CC - 4
Dulcinete Maria Cazer Assistente Administrativo CC – 6
Juliana Salvador Assistente Administrativo CC – 6
Flavia dos Reis Ucker Assistente Administrativo CC – 6
Juliana Salvador Assistente Administrativo CC – 6
Maiara Fraga Alves Assistente Administrativo CC – 6

São Gabriel da Palha

Prefeitura

 LEI COMPLEMENTAR N.º 51, DE 28 DE DEZEMBRO 
DE 2016.

Publicação Nº 69727

Lei Complementar n.º 51, de 28 de dezembro de 2016.

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREI-
TOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal 
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, faço 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º A Política Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente reger-se-á pelo disposto nesta Lei Comple-
mentar.

Art. 2.º A Política Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente realizar-se-á mediante:

I - ações sociais básicas de educação, saúde, habitação, 
recreação, esportes, cultura, lazer, profissionalização e ou-
tras que assegurem à criança e ao adolescente, em condi-
ções de liberdade e dignidade:

a) o desenvolvimento físico, afetivo, mental, moral, espi-
ritual e social;

b) a convivência familiar e comunitária.

II - políticas e ações de assistência social, em caráter su-
pletivo, para aqueles que delas necessitem;

III - serviços especiais, nos termos desta Lei Complemen-
tar, visando:

a) à proteção e ao atendimento médico e psicológico às 
vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, 
crueldade e opressão;

b) à identificação e à localização de pais, crianças e ado-
lescentes desaparecidos;

c) à proteção jurídico-social.

Art. 3.º A Política Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente será executada pelos seguintes órgãos e ins-
trumento:
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I - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente - CMDCA, como órgão normativo, deliberativo, 
controlador e fiscalizador da política de promoção, defesa 
e atendimento à infância e adolescência;

II - Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não 
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente;

III - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, órgão vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de São Gabriel da Palha.

Art. 4.º A Política Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente far-se-á por meio de um conjunto articulado 
de ações governamentais da União, do Estado, do Municí-
pio e de entidades não governamentais.

Parágrafo Único. O Município de São Gabriel da Palha 
poderá firmar consórcios e convênios com órgãos públicos 
e com entidades privadas, para atendimento da Política 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

TÍTULO II

DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO

CAPÍTULO I

DO DIREITO E DO DEVER DA DENÚNCIA DE ATOS

CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Art. 5.º Todo cidadão é parte legítima para comunicar às 
autoridades competentes as infrações praticadas contra 
crianças e adolescentes.

Parágrafo Único. Será resguardado o direito de não 
identificação do denunciante.

Art. 6.º É dever de todo agente público a defesa dos direitos 
da criança e do adolescente, cabendo-lhe comunicar ao 
Conselho Tutelar os casos de suspeita ou de confirmação 
de violência, maus-tratos ou abuso sexual contra crianças 
e adolescentes.

Art. 7.º O profissional de saúde que, em virtude de seu 
ofício, perceber indícios de violência, maus-tratos ou abu-
so sexual contra crianças e adolescentes, deverá comuni-
car o fato ao Conselho Tutelar.

Parágrafo Único. A comunicação referida no caput deste 
artigo será sigilosa, de acesso restrito ao denunciante, à 
família da criança e às autoridades competentes, devendo 
ser formulada por escrito.

Art. 8.º Os professores, os servidores e os demais profis-
sionais de educação e de entidades de atendimento conve-
niadas com o Executivo Municipal que, em virtude de seu 
ofício, perceberem indícios de ocorrência de evasão esco-
lar, violência, maus-tratos ou abuso sexual contra crian-
ças e adolescentes deverão comunicar o fato ao Conselho 
Tutelar.

§ 1.º O Executivo Municipal estabelecerá os critérios que 
caracterizarão a evasão escolar referida no caput deste 
artigo.

§ 2.º Nos convênios com instituições de educação infantil 
e com outras entidades de atendimento, o Executivo Muni-
cipal deverá incluir cláusula expressa sobre o dever de co-
municar ao Conselho Tutelar os indícios de violência contra 
crianças e adolescentes e as respectivas penalidades no 
caso de não comunicação.

CAPÍTULO II

DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

SEÇÃO I

DA CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO DO CONSE-
LHO

Art. 9.º Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, órgão normativo, deliberativo 
e controlador da política de atendimento à criança e ao 
adolescente, vinculado administrativamente à Secretaria 
Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento So-
cial e Família.

Art. 10 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente será composto de 16 (dezesseis) membros 
titulares e seus respectivos suplentes, paritariamente re-
presentantes do Poder Público e da Sociedade Civil, para 
um exercício de 2 (dois) anos, sendo permitida nova indi-
cação por igual período.

§ 1.º Ficam proibidos de participar como membro do Con-
selho Municipal os ocupantes de cargos ou funções de di-
reção em órgãos de partidos políticos.
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§ 2.º Os membros representantes do Poder Público Muni-
cipal serão indicados e credenciados pelo Prefeito Munici-
pal, entre os servidores municipais, em número de 8 (oito) 
efetivos e igual número de suplentes, com a seguinte re-
presentação:

I - Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desen-
volvimento Social e Família;

II - Secretaria Municipal de Educação;

III - Secretaria Municipal de Saúde;

IV - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;

V - Secretaria Municipal de Administração;

VI - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria, Comércio e Turismo;

VII - Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Ur-
bano;

VIII - Secretaria Municipal de Cultura e Arte.

§ 3.º Os membros representantes da Sociedade Civil serão 
eleitos em Assembleia Geral, entre os delegados creden-
ciados pelas entidades municipais de caráter comunitário e 
filantrópico de defesa, de atendimento, de estudos e pes-
quisa na área da criança e do adolescente, em número de 
8 (oito) efetivos e igual número de suplentes.

§ 4.º A Assembleia Geral será realizada a cada 2 (dois) 
anos e convocada oficialmente pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente.

§ 5.º Os membros representantes da sociedade civil não 
poderão exercer cargos ou funções públicas na Adminis-
tração direta ou indireta, municipal, estadual ou federal.

§ 6.º A perda do mandato se efetivará mediante voto de 
no mínimo 2/3 (dois terços) dos Conselheiros, nos casos 
previstos no Regimento Interno.

§ 7.º A designação dos membros do Conselho compreen-
derá a dos respectivos suplentes.

§ 8.º O Poder Executivo em sessão própria instalará o Con-

selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
e na mesma oportunidade dará posse aos membros indi-
cados e escolhidos.

Art. 11 As funções do conselheiro são consideradas de 
relevante serviço público, sendo o seu exercício prioritário 
em concordância com o Art. 227 da Constituição Federal e 
justificadas as ausências a quaisquer outros serviços pelo 
comparecimento às sessões do Conselho e participação 
em diligências oficialmente determinadas.

SEÇÃO II

DA SUBSTITUIÇÃO

Art. 12 A substituição de membro titular ou suplente, 
quando desejada pelo órgão público ou organizações re-
presentativas da sociedade civil, deverá ser solicitada ao 
Conselho, acompanhada de justificativa para apreciação.

Art. 13 A substituição de membro titular ou suplente, 
quando desejada pelo Conselho, deverá ser solicitada ao 
Prefeito, quando por ele indicado, e às organizações re-
presentativas da sociedade civil, quando por elas indicado, 
acompanhada de justificativa.

Art. 14 No caso de afastamento temporário ou definitivo 
de um dos membros titulares, automaticamente assumirá 
o suplente, com direito a voto.

Art. 15 Os membros suplentes, quando presentes às reu-
niões, terão assegurado o direito à voz, mesmo na presen-
ça dos titulares.

SEÇÃO III

DA ESTRUTURA BÁSICA DO CONSELHO

Art. 16 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, elegerá entre os seus pares, a cada biênio, 
pelo quórum mínimo de 2/3 (dois terços), e na forma de 
seu Regimento Interno, o Presidente, o Vice-Presidente e 
o Secretário Geral, representando cada um, indistinta e 
alternadamente, órgãos públicos e entidades comunitárias, 
filantrópicas e outras representativas da participação 
popular.

Art. 17 O Poder Executivo Municipal dará suporte admi-
nistrativo e financeiro ao Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, por intermédio da Secretaria 
Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento So-
cial e Família utilizando-se de servidores, espaço físico e 
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recursos financeiros.

Parágrafo Único. É facultado ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, requisitar recursos 
humanos e materiais dos órgãos públicos que o compõe, 
para formação e funcionamento de sua Secretaria Geral.

SEÇÃO IV

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO

Art. 18 São atribuições do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente:

I - formular política municipal de promoção, defesa e aten-
dimento à criança e ao adolescente no Município de São 
Gabriel da Palha, pautando-se na garantia e respeito aos 
direitos fundamentais da cidadania, fazendo com que as 
ações básicas atinjam efetiva e eficazmente a população 
de baixa renda;

II - definir com os Poderes Executivo e Legislativo Munici-
pal as dotações orçamentárias a serem destinadas à exe-
cução das Políticas Sociais dos programas de rendimento à 
criança e ao adolescente;

III - estabelecer as prioridades de atuação, deliberando 
sobre a aplicação de recursos, inclusive públicos, em pro-
grama e projetos de interesse da criança e do adolescente;

IV - estabelecer critérios e deliberar sobre convênios com 
instituições públicas e concessão de auxílios e subvenções 
às entidades comunitárias e filantrópicas que atuem na 
área da criança e do adolescente;

V - controlar e fiscalizar as ações dos órgãos públicos e 
das entidades comunitárias e filantrópicas, decorrentes da 
execução da política e de programas de promoção e aten-
dimento dirigidos criança e ao adolescente;

VI - promover intercâmbio entre as instituições públicas, 
entidades particulares nacionais e internacionais, visando 
atender os seus objetivos;

VII - avaliar e aprovar ou não, os planos, programas e pro-
jetos de trabalho apresentados pelos órgãos públicos e/
ou entidades comunitárias e filantrópicas de atendimento 
à criança e ao adolescente, zelando pela sua execução e 
avaliando os resultados;

VIII - solicitar assessoria às Instituições Públicas no âmbi-
to Federal, Estadual, Municipal e às entidades particulares 
que desenvolvam ações na área da criança e do adoles-
cente;

IX - propor reordenamento e reestruturação dos órgãos 
e entidades da área social, para que sejam instrumentos 
descentralizados e desburocratizados na efetivação polí-
tica e promoção e atendimento dos direitos da criança e 
do adolescente, recomendado uma política de pessoal que 
leve em conta adequada, habitação funcional e justa re-
muneração para seus profissionais;

X - propor ao Prefeito Municipal, nomes de pessoas cre-
denciadas e qualificadas para exercer a direção de órgãos 
públicos vinculados ao atendimento dos direitos da criança 
e do adolescente;

XI - formular, encaminhar e acompanhar junto aos órgãos 
competentes, denúncias de todas as formas de negligên-
cia, omissão, discriminação, excludência, exploração, vio-
lência, crueldade e opressão contra a criança e/ou ado-
lescente acompanhando e fiscalizando a execução das 
medidas necessárias à sua apuração e eliminação;

XII - oferecer subsídios e formular propostas para a ela-
boração de Leis destinadas a beneficiar as crianças e aos 
adolescentes, emitir pareceres e prestar informações so-
bre questões e normas administrativas e judiciárias que 
digam respeito aos direitos da criança o do adolescente;

XIII - difundir amplamente os princípios constitucionais e 
a Política Municipal, destinados à proteção, defesa dos di-
reitos da criança e do adolescente, objetivando o efetivo 
envolvimento e participação da sociedade em integração 
com os poderes públicos;

XIV - promover e assegurar recursos para a atualização e 
reciclagem permanente dos profissionais das instituições 
municipais ou não, envolvidas no atendimento à criança e 
ao adolescente;

XV - promover, incentivar e apoiar a realização de eventos, 
estudos e pesquisas com o objetivo de difundir, discutir e 
reavaliar as políticas sociais básicas, assegurando os re-
cursos necessários;

XVI - definir a política de captação administrativa e aplica-
ção dos recursos financeiros que venham a constituir em 
cada exercício, o fundo para a infância e adolescência;
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XVII - aprovar de acordo com os critérios estabelecidos em 
seu Regime Interno, o cadastramento de entidades comu-
nitárias e filantrópicas, de defesa e atendimento aos direi-
tos da criança e do adolescente, emitindo se for o caso, 
certificado de atividade;

XVIII - estabelecer critérios técnicos para o bom funcio-
namento dos órgãos públicos e das entidades filantrópicas 
de atendimento às crianças e aos adolescentes, recomen-
dando aos órgãos competentes a oferta de orientação e 
apoio técnico-financeiro às entidades comunitárias e filan-
trópicas, no sentido do perfeito cumprimento da política 
instituída neste artigo;

XIX - apoiar o conselho tutelar na fiscalização de quaisquer 
órgãos de segurança pública e entidades de internação 
ainda existentes e demais estabelecimentos Municipais ou 
não, em que possam se encontrar crianças e/ou adoles-
centes;

XX - promover a política ordenada e gradativa de desinter-
nação das crianças e dos adolescentes nos órgãos públi-
cos, entidades comunitárias e filantrópicas, observando as 
peculiares individuais e condições locais;

XXI - elaborar, aprovar e modificar o seu Regimento inter-
no, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos seus membros.

§ 1.º Para cumprimento do disposto neste artigo caberá 
aos órgãos públicos municipais assegurar a execução polí-
tica de atendimento da criança e do adolescente.

§ 2.º A função de membro do Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente é considerada de inte-
resse público relevante e não será remunerada.

CAPÍTULO III

DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

SEÇÃO I

DA NATUREZA DO FUNDO

Art. 19 Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - FMDCA, como órgão captador, 
aplicador e controlador de recursos vinculados ao desen-
volvimento das ações, programas e projetos de atendi-
mentos dos direitos da Criança e do Adolescente, nos ter-
mos da Lei nº 8.069/90, a serem aplicados segundo as 

deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente.

Parágrafo Único. O Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente é diretamente vinculado ao Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
gerido pela Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, 
Desenvolvimento Social e Família.

SEÇÃO II

DA COMPETÊNCIA DO FUNDO

Art. 20 Compete ao Fundo Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente:

I - registrar os recursos orçamentários próprios do Mu-
nicípio ou a ele transferidos em benefícios das crianças e 
adolescentes pelo Estado ou pela União;

II - registrar os recursos captados pelo Município através 
de convênios, por doações ou outras previstas pela legis-
lação ao Fundo;

III - manter o controle escritural das aplicações financeiras 
levadas a efeito no Município, nos termos das resoluções 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente;

IV - liberar os recursos a serem aplicados em benefício da 
criança e do adolescente nos termos das resoluções do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente;

V - administrar os recursos específicos para os programas 
de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, 
segundo as resoluções do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente;

VI - programar, orçar e detalhar o emprego de todos e 
quaisquer recursos destinados à política municipal de as-
sistência à criança e o adolescente e a segurança de seus 
direitos.

SEÇÃO III

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 21 O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente será constituído basicamente de recursos das 
seguintes fontes:
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I - dotações orçamentárias anuais e respectivas suple-
mentações, destinadas ao atendimento da criança e do 
adolescente;

II - doações de contribuintes do Imposto de Renda ou de 
outros incentivos fiscais e financeiros;

III - doações, auxílios, contribuintes e legados particula-
res, entidades nacionais e internacionais, governamentais 
ou não, voltadas para o atendimento da criança e do ado-
lescente;

IV - recolhimento de multas decorrentes de penas pe-
cuniárias aplicadas às violações aos direitos da criança e 
do adolescente;

V - recursos transferidos ao Município, por órgãos ou insti-
tuições federais e estaduais;

VI - produto de aplicações financeiras dos recursos à sua 
disposição;

VII - produto da venda de bens doados a Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de publica-
ção e eventos que realizar;

VIII - rendas eventuais, inclusive as resultantes de depó-
sitos e aplicações de capitais;

IX - outros recursos que lhe forem destinados e qualquer 
receita oriunda de outras fontes.

Parágrafo Único. As contribuições efetuadas ao Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente poderão ser dedu-
zidas do Imposto de Renda, de acordo com a legislação 
pertinente.

SEÇÃO IV

DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 22 Constituem ativos do Fundo Municipal da Criança 
e do Adolescente.

I - as disponibilidades financeiras em bancos ou em caixa;

II - os direitos que virem a ser contribuídos;

III - os bens móveis ou imóveis comprados ou doados para 
o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, com ou 
sem ônus,

IV - os bens de qualquer natureza destinados ao Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente.

SEÇÃO V

DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 23 Constituem passivos do Fundo Municipal da Crian-
ça e do Adolescente as obrigações de qualquer natureza, 
assumidas para manutenção dos programas e projetos de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente.

Art. 24 As despesas do Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente são constituídas de todos os gastos operacio-
nais dos programas e ações de atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente, feitos pelo Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente, seja de que 
natureza for.

Art. 25 Nenhuma despesa será realizada sem autorização 
orçamentária e prévio empenho.

SEÇÃO VI

DO ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Art. 26 A proposta orçamentária do Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente será aprovada pelo Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e encami-
nhado ao setor de planejamento e orçamento da Prefei-
tura, para sua inclusão no Orçamento Geral do Município.

Parágrafo Único. A remessa da proposta orçamentária 
do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente será en-
tregue ao Secretário Municipal de Planejamento até o dia 
30 (trinta) de agosto de cada exercício antes de vencer o 
prazo do Chefe do Poder Executivo enviar a Câmara Muni-
cipal a proposta do Orçamento Geral do Município.

Art. 27 Logo após a aprovação do Orçamento Geral do 
Município a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, 
Desenvolvimento Social e Família fará o detalhamento das 
quotas trimestrais que serão colocadas à disposição do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente.
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Art. 28 A contabilidade do Fundo Municipal da Criança e 
do Adolescente será feita pelo método das partidas dobra-
das e deverá ser organizadas de forma a evidenciar o con-
trole operacional, orçamentário, financeiro e patrimonial 
bem como demonstrar o controle prévio e concomitante 
dos custos dos serviços e a análise dos resultados da exe-
cução dos membros.

CAPÍTULO IV

DO CONSELHO TUTELAR

SEÇÃO I

DA NATUREZA E FINALIDADE DO CONSELHO

Art. 29 O Conselho Tutelar é órgão permanente e autôno-
mo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescen-
te, definidos nesta Lei.

SEÇÃO II

DOS MEMBROS E DA COMPETÊNCIA DO CONSE-
LHO

Art. 30 O Conselho Tutelar será composto de 5 (cinco) 
membros, escolhidos pela população local para mandato 
de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, me-
diante novo processo de escolha.

§ 1.º Para efeito de recondução, considera-se mandato o 
exercício efetivo da função de membro do Conselho Tutelar 
por período igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) 
do mandato anterior.

§ 2.º Para cada membro titular haverá dois membros su-
plentes.

Art. 31 Compete ao Conselho Tutelar zelar pelo atendi-
mento dos direitos das crianças e/ou adolescentes do Mu-
nicípio de São Gabriel da Palha, cumprindo as atribuições 
previstas na Lei Federal n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente).

Art. 32 Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar 
serão exigidos os seguintes requisitos:

I - reconhecida idoneidade moral;

II - idade superior a 21 (vinte e um) anos;

III - residir há pelo menos cinco anos no Município de São 
Gabriel da Palha;

IV - não possuir antecedentes criminais, e não ter sido 
condenado ou estar respondendo por infração penal;

V - estar no gozo dos direitos políticos.

Art. 33 O pedido de registro deverá ser formulado atra-
vés de requerimento a ser protocolado junto ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, devi-
damente instruído com os documentos necessários à com-
provação dos requisitos exigidos por esta Lei.

§ 1.º Dar-ser-á vista desses documentos ao representante 
do Ministério Público.

§ 2.º Ocorrendo impugnação pelo representante do Minis-
tério Público, dela será o candidato notificado para apre-
sentar defesa no prazo de 3 (três) dias úteis, competindo 
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, no dobro do prazo, prolatar decisão a respeito.

Art. 34 Finalizado o prazo para registro dos candidatos 
e julgadas as impugnações suscitadas pelo representante 
do Ministério Público, o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente providenciará a publicação 
do edital na imprensa local, contendo o nome de todos os 
candidatos registrados e fixando prazo de 10 (dez) dias 
úteis, contados da publicação, para impugnação por qual-
quer cidadão.

§ 1.º Ocorrendo impugnação, dela será o candidato no-
tificado para apresentar defesa no prazo de 3 (três) dias 
úteis, remetendo-se os autos ao representante do Ministé-
rio Público para emitir parecer.

§ 2.º A seguir, os autos serão encaminhados ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que no 
prazo de 3 (três) dias úteis decidirá a respeito.

Art. 35 As decisões prolatadas pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente concernentes às 
impugnações de registro de candidatura serão irrecorrí-
veis.

Art. 36 Uma vez julgadas as impugnações, o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pro-
videnciará a publicação de edital na imprensa local, con-
tendo o nome dos candidatos habilitados ao processo de 
escolha para o Conselho Tutelar.
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SEÇÃO III

DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO PARA ESCOLHA

DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Art. 37 O processo para escolha dos membros do Con-
selho Tutelar será convocado pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, mediante edital pu-
blicado na imprensa local, 6 (seis) meses antes do término 
do mandato dos membros do Conselho Tutelar.

SEÇÃO IV

DA PROCLAMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE

Art. 38 Concluído o processo de escolha, o Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente proclamará 
o resultado, providenciando publicação, na imprensa local, 
dos nomes dos candidatos e sua classificação.

Parágrafo Único. Os cinco primeiros classificados serão 
considerados titulares, ficando os demais, pela ordem de 
classificação, como suplentes.

Art. 39 Os membros escolhidos serão nomeados pelo Pre-
feito, tomando posse no cargo de Conselheiro no dia 10 
(dez) de janeiro do ano subsequente ao processo de es-
colha.

Art. 40 Ocorrendo vacância no cargo, assumirá o suplente 
que houver obtido a melhor classificação.

Art. 41 O Conselho Tutelar será instalado em sede a ser 
fornecida pela Municipalidade, dotado de recursos mate-
riais e humanos necessários ao desempenho de suas atri-
buições.

Art. 42 O Conselho Tutelar terá seu funcionamento, expe-
diente e reuniões disciplinados na forma de seu Regimento 
Interno.

SEÇÃO V

DAS ATRIBUIÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CON-
SELHO TUTELAR

Art. 43 Os conselheiros eleitos escolherão entre si, na pri-
meira reunião após a sua instalação, o seu Presidente, o 
Vice-Presidente e o Secretário.

§ 1.º Na falta ou impedimento do Presidente, assumirá a 
presidência o Conselheiro Vice-Presidente.

§ 2.º As sessões serão instaladas com o mínimo de 3 (três) 
conselheiros.

Art. 44 Os membros do Conselho Tutelar atuarão em pe-
ríodo de 40 (quarenta) horas semanais, garantindo-se 
atendimento na sua sede, das 8 horas às 18 horas, de 
segunda a sexta-feira.

§ 1.º Fora do horário oficial de funcionamento, à noite, 
nos feriados e fins de semana, o atendimento a denún-
cias, consultas e reclamações será efetuado em situações 
emergenciais, conforme escala de plantão a ser estabele-
cida pelo Regimento Interno.

§ 2.º As formas de justificativas às faltas de conselheiro 
ao trabalho, bem como os prazos para cada caso, serão 
estabelecidos em Regimento Interno.

SEÇÃO VI

DA COMPETÊNCIA

Art. 45 A competência para atuação do Conselho Tutelar 
será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável; e

II - pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, 
à falta dos pais ou responsável.

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

§ 2.º A execução das medidas de proteção poderá ser de-
legada ao Conselho Tutelar da residência dos pais ou res-
ponsável ou do local onde se sediar a entidade que abrigar 
a criança ou adolescente.

SEÇÃO VII

DA REMUNERAÇÃO E DA PERDA DE MANDATO

Art. 46 Os membros titulares do Conselho Tutelar perce-
berão mensalmente, a título de retribuição pecuniária o 
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valor de R$ 991,55 (novecentos e noventa e um reais e 
cinquenta e cinco centavos).

§ 1.º É assegurado aos membros titulares do Conselho 
Tutelar o direito a:

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; e

V - gratificação natalina.

§ 2.º Sendo o membro servidor público, fica-lhe facultado 
optar pelos vencimentos e vantagens de seu cargo ou fun-
ção, vedada a acumulação de vencimentos.

§ 3.º A concessão da remuneração prevista no caput do 
presente artigo não cria vínculo laboral com a Adminis-
tração Pública Municipal, não lhe sendo extensiva as prer-
rogativas e os direitos inerentes aos servidores públicos 
municipais.

§ 4.º O valor fixado será corrigido na mesma data e pelo 
mesmo índice aplicado na revisão geral anual da remune-
ração dos servidores públicos municipais.

§ 5.º Dos valores a serem pagos serão descontados e re-
colhidos na forma da lei o percentual destinado ao Imposto 
de Renda, ao Regime Geral de Previdência Social e demais 
contribuições compulsórias.

Art. 47 Os Conselheiros que reúnam a condição de ser-
vidor público municipal serão colocados à disposição do 
Conselho Tutelar, sem prejuízo de seus vencimentos e 
vantagens pessoais, quando as reuniões e os plantões 
acontecerem durante o expediente do órgão público a que 
estiverem lotados.

Art. 48 Os recursos necessários à remuneração dos mem-
bros do Conselho Tutelar serão previstos na Lei Orçamen-
tária Anual do Município de São Gabriel da Palha.

Art. 49 O conselheiro tutelar, a qualquer tempo, terá seu 
mandato suspenso ou cassado se:

I - usar da função em benefício próprio;

II - romper sigilo em relação aos casos analisados no exer-
cício de sua função;

III - manter conduta incompatível com o cargo que ocupa 
ou exceder-se no exercício da função de modo a exorbitar 
sua atribuição, abusando da autoridade que lhe foi confe-
rida;

IV - recusar-se a prestar atendimento ou se omitir a isso 
quanto ao exercício de suas atribuições quando em expe-
diente de funcionamento do Conselho Tutelar;

V - aplicar medida de proteção, contrariando a decisão co-
legiada do Conselho Tutelar;

VI - deixar de comparecer no plantão e no horário esta-
belecido;

VII - exercer outra atividade, incompatível com o exercício 
do cargo, nos termos desta Lei;

VIII - receber, em razão do cargo, honorários, gratifica-
ções, custas, emolumentos ou diligências;

IX - for condenado pela prática de crime doloso, contra-
venção penal ou pela prática de infrações administrativas 
previstas na Lei Federal n.º 8.069, de 13 de julho de 1.990;

X - faltar, 3 (três) dias consecutivos ou 5 (cinco) dias al-
ternados, sem justificativa, ao trabalho ou às sessões do 
Conselho Tutelar, no interstício de um ano.

Parágrafo Único. A perda do mandato será decretada 
pelo Poder Executivo após processo regularmente promo-
vido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, mediante provocação do Ministério Público 
ou de qualquer interessado assegurada a ampla defesa, 
nos termos do Regimento Interno.

Art. 50 O exercício efetivo da função de Conselheiro do 
Conselho Tutelar constituirá serviços públicos relevantes e 
estabelecerá presunção de idoneidade moral.
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Art. 51 São impedidos de servir no mesmo Conselho, 
marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro, 
genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio e 
sobrinho, padrasto, madrasta e enteado.

Parágrafo Único. Entende-se por impedimento do Con-
selheiro, na forma deste artigo, em relação à autorida-
de judiciária e ao representante do Ministério Público com 
atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercí-
cio na Comarca.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 52 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente terá o prazo de 90 (noventa) dias, após a 
publicação da presente Lei, para revisar e atualizar o seu 
Regimento Interno, que regulamentará o seu funciona-
mento, procedimentos e as atribuições de seu Presidente, 
Vice-Presidente, Secretário Geral e dos Conselheiros.

Art. 53 A eleição do Conselho Tutelar será regulamentada 
nos termos de Resoluções baixadas pelo Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

§ 1.º O processo de escolha dos membros do Conselho Tu-
telar ocorrerá a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domin-
go do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição 
presidencial.

§ 2.º 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.

§ 3.º Os servidores públicos municipais nomeados para 
compor a comissão especial encarregada de realizar o 
processo de escolha para o Conselho Tutelar serão dis-
pensados do serviço, mediante declaração expedida pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer 
outra vantagem, pelo período de 01 (um) dia.

Art. 54 Os recursos necessários para execução da presen-
te Lei correrão a conta de dotações próprias consignadas 
no Orçamento vigente, as quais serão suplementadas se 
necessário.

Art. 55 Esta Lei Complementar entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 56 Revogam-se as disposições em contrário, espe-
cialmente a Lei Complementar n.º 35/2013.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 28 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

DECRETO N.º 732, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016.
Publicação Nº 69721

DECRETO N.º 732, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016.

PRORROGA O PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO DA SECRETARIA MUNICI-

PAL DE EDUCAÇÃO N.º 03/2015

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais, e

Considerando o Edital de Processo Seletivo Simplificado da 
Secretaria Municipal de Educação N.º 03/2015;

Considerando o Decreto N.º 25, de 14 de janeiro de 2016, 
que “Homologa Resultado do Processo Seletivo Simplifica-
do da Secretaria Municipal de Educação – Processo Seleti-
vo Simplificado N.º 03/2015”;

Considerando o Processo Administrativo N.º 006456/2016, 
de 22 de novembro de 2016, através do qual o Secretário 
Municipal de Educação solicita a prorrogação do Processo 
Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação 
N.º 03/2015, por mais 12 (doze) meses,

D E C R E T A:

http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/L22652012.html
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Art. 1.º Prorrogar o prazo de validade do Processo Sele-
tivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação N.º 
03/2015, passando sua validade para 24 (vinte e quatro) 
meses, a partir da data de homologação.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 26 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

LEI COMPLEMENTAR N.º  52, DE  28 DE DEZEMBRO 
DE 2016.

Publicação Nº 69728

Lei Complementar n.º 52, de 28 de dezembro de 2016.

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Controle 
Social de Saneamento Básico no âmbito do Município de 
São Gabriel da Palha/ES.

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

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei Complementar:

Art. 1.º Fica instituído o Conselho Municipal de Controle 
Social de Saneamento Básico no âmbito do Município de 
São Gabriel da Palha/ES, com fundamento na Lei Fede-
ral n.º 11.445/2007, que “Estabelece Diretrizes Nacionais 
para o Saneamento Básico”.

Art. 2.º O Conselho Municipal de Controle Social de Sanea-
mento Básico do Município de São Gabriel da Palha/ES é 

um órgão colegiado de caráter consultivo na formulação, 
planejamento e avaliação da Política e do Plano Municipal 
de Saneamento Básico.

Art. 3.º Compete ao Conselho Municipal de Controle So-
cial de Saneamento Básico do Município de São Gabriel da 
Palha/ES:

I - debater e fiscalizar a Política Municipal de Saneamento 
Básico e a execução do Plano Municipal de Saneamento 
Básico;

II - diagnosticar a situação e prestar as informações ne-
cessárias para a execução do Plano Municipal de Sanea-
mento Básico;

III - encaminhar reclamações e denunciar irregularidades 
na prestação de serviços;

§ 1.º As competências do Conselho Municipal de Controle 
Social de Saneamento Básico são limitadas às matérias 
relativas ao Município de São Gabriel da Palha/ES.

§ 2.º O Município fornecerá ao Conselho Municipal de 
Controle Social de Saneamento Básico a estrutura física 
necessária para o exercício de suas atividades.

§ 3.º O Conselho deve atuar com autonomia, sem 
subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal e 
será renovado periodicamente ao final de cada mandato 
de seus membros.

§ 4.º A reunião do Conselho será pública e seu agendamento 
deverá ser divulgado com antecedência mínima de 05 
(cinco) dias nos meios de divulgação do Município.

§ 5.º Os membros do Conselho terão mandato de 02 (dois) 
anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 4.º O Conselho de Controle Social de Saneamento Bá-
sico do Município de São Gabriel da Palha/ES será compos-
to pelos seguintes membros titulares e seus respectivos 
suplentes:

I - 2 (dois) representantes de entidades organizadas da 
sociedade civil que possuem atuação direta ou indireta-
mente na área de saneamento básico;

II - 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente;

III - 2 (dois) representantes da prestadora de serviços pú-
blicos de saneamento básico no Município.

IV - 2 (dois) representantes dos usuários de serviços de 
saneamento básico que possuam alguma formação téc-
nica ou comprovada experiência na área de saneamento 
básico.

Art. 5.º A atuação no Conselho de Controle Social de Sa-
neamento Básico do Município de São Gabriel da Palha/
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ES é considerada atividade de relevante interesse público, 
não cabendo qualquer espécie de remuneração ou ajuda 
de custo.

Art. 6.º As reuniões do Conselho de Controle Social de 
Saneamento Básico do Município de São Gabriel da Palha/
ES serão realizadas ao menos uma vez a cada mês e as 
extraordinárias sempre que convocadas por seu Presiden-
te ou por um terço de seus membros.

Art. 7.º É assegurado ao Conselho de Controle Social de 
Saneamento Básico do Município de São Gabriel da Palha/
ES o acesso a quaisquer documentos e informações produ-
zidas por órgãos ou entidades de regulação ou de fiscaliza-
ção, bem como a possibilidade de solicitar a elaboração de 
estudos com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões, 
observado o disposto no § 1.º, do Art. 33, do Decreto Fe-
deral n.º 7.217/2010.

Art. 8.º Eventuais despesas dos membros do Conselho de 
Controle Social de Saneamento do Município de São Ga-
briel da Palha/ES, no exercício de suas funções, serão ob-
jeto de custeio por parte das entidades representadas, não 
cabendo ressarcimento pelo Município.

Art. 9.º Esta Lei Complementar entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 28 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

LEI N.º 2.632, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.
Publicação Nº 69723

Lei n.º 2.632, de 28 de dezembro de 2016.

Regulamenta o Passe Livre no Transporte Coletivo Munici-
pal de São Gabriel da Palha.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de 
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1.º - É assegurada a gratuidade no Transporte Co-
letivo Municipal de São Gabriel da Palha às pessoas com 
deficiência, habilitadas na forma da Lei.

§ 1.º - A Concessionária de Transporte Coletivo Municipal 
emitirá Carteira de Passe Livre para identificar os benefi-
ciários desta Lei.

§ 2.º - A carteira de Passe Livre que se refere o §1º deste 
artigo será emitida, na forma desta Lei.

a) Carteira de Passe Livre para deficiência temporária;

b) Carteira de Passe Livre para deficiência permanente.

§ 3.º - As carteiras referidas no presente artigo terão 
formato, cores e outras características diferenciadas, re-
gulamentadas pela Concessionária de Transporte Coletivo 
Municipal.

Art. 2.º - Para direito aos benefícios de que se trata esta 
Lei, quando ao grau de sua capacidade, entende-se como 
deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura 
ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 
impedimento para desempenho de atividade ou redução 
efetiva ou acentuada da capacidade de inclusão social ou 
com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou 
recursos especiais para o pleno exercício de seus direitos 
básicos de cidadão.

Art. 3.º - É considerada pessoa com deficiência para efeito 
dos benefícios de que se trata esta Lei, a que se enquadra 
nas seguintes categorias:

I - Deficiência Física- alteração completa ou parcial de um 
ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o com-
prometimento da função física, apresentando-se sob a for-
ma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, 
tetraplegia, tetraparesia, amputação ou ausência de mem-
bro, paralisia cerebral, fissura lábio-palatal que repercuta 
de maneira grave sobre a alimentação, respiração, socia-
lização e desenvolvimento de fala e da voz, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformida-
des estéticas e as que não produzem dificuldades para o 
desempenho de funções;

II - Doença Mental - Distúrbios neurológicos ou psíquicos, 
transtornos mentais, esquizofrenia crônica, demência senil 
e arteriosclerótica, oligofrenias graves e profundas que ne-
cessitam de tratamento ambulatorial e/ou atenção diária 
na rede de saúde e/ou educação;

III - Deficiência Mental - funcionamento intelectual signi-
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ficativamente inferior à média e limitações associadas a 
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:

a. Comunicação;

b. Cuidado pessoal;

c. Habilidades sociais;

d. Utilização da comunidade;

e. Saúde e segurança;

f. Habilidades acadêmicas;

g. Trabalho;

h. Lazer.

IV - Deficiência Visual – A pessoa com cegueira total ou 
com capacidade visual de, no máximo, 30% (trinta por 
cento) após correção máxima de ambos os olhos, necessi-
tando do método Braille e/ou métodos como meio de lei-
tura e escrita, atestado ou declaração, de oftalmologista 
baseado na Tabela SNELLEN;

V - Deficiência Auditiva – Perda parcial ou total das pos-
sibilidades auditivas sonoras, variando de graus e níveis, 
apresentando audição somente acima de 40 (quarenta) 
decibéis, impedindo o entendimento da voz humana, com 
ou sem aparelho auditivo comprovado por exames médi-
cos, realizados por serviços da rede pública;

VI - Deficiência Renal Crônica - É a perda total do funcio-
namento dos rins e que necessita de procedimentos dialí-
ticos para manutenção do seu equilíbrio hidroeletrolítico e 
da escória nitrogenada;

VII – Ostomizado – É aquele que sofreu intervenção ci-
rúrgica, chamada ostomia, que permite criar uma comu-
nicação entre órgão interno e exterior com finalidade de 
eliminar os dejetos do organismo e que necessita do uso 
de bolsa aderida ao abdome;

VIII – Obesidade Mórbida – É a pessoa que possui um Ín-
dice de Massa Corpórea – IMC, igual ou maior a 40 kg/M2;

IX – Deficiência Múltipla – Associação de duas ou mais 
deficiências descritas nos incisos I, II, III, IV, VII, e VIII 
deste artigo.

Art. 4.º - Os veículos da Concessionária de Transporte Co-
letivo Municipal disporão de assentos destinados aos bene-
ficiários de que se trata o Art. 1.º, da presente Lei.

Art. 5.º - As pessoas com doença mental ou deficiência 
mental, com qualquer idade terão direito a acompanhan-
te, e os demais beneficiários de que trata o Art. 1.º, terão 
direito ao acompanhante, desde que comprovem esta ne-
cessidade através de laudo médico da rede pública.

Art. 6.º - A gratuidade de que trata o Art. 1.º, será conce-
dida as pessoas com deficiência mediante cadastramento 
prévio da Concessionária de Transporte Coletivo Municipal, 
devendo o beneficiário atender as seguintes exigências:

I – comprovar pelo menos uma das deficiências descri-
tas no Art. 3.º, da presente Lei, apresentando laudo em 
formulário padronizado pela Concessionária de Transporte 
Coletivo Municipal, emitido por médico que fará avaliação, 
com data de emissão inferior a 30 (trinta) dias;

II – comprovar renda familiar nos seguintes valores:

a. Valor igual ou inferior a 01 (um) Piso Nacional de Salá-
rio, no caso do beneficiário residir sozinho;

b. Valor igual ou inferior a 02 (dois) Pisos Nacional de Salá-
rio, no caso de família composta por até 04 (quatro) mem-
bros;

c. Valor igual ou inferior a 03 (três) Pisos Nacional de Sa-
lário, no caso de família composta por mais de 04 (quatro) 
membros.

III – fornecer 02 (duas) fotos 3x4;

IV – apresentar Certidão de Nascimento ou outro docu-
mento oficial de identidade do beneficiário e de responsá-
veis legais, no caso do beneficiário ser menor de 18 anos 
ou incapaz para documento oficial de identidade.

Parágrafo Único – A Concessionária de Transporte Coletivo 
procederá às averiguações para apurar, se necessário, a 
veracidade das informações referidas neste artigo e pres-
tadas pelo requerente ao beneficio desta Lei.

Art. 7.º - A renda familiar referida no artigo anterior será 
comprovada pela apresentação de um dos seguintes do-
cumentos:

a. Registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social 
ou contracheque;

b. Recibo bancário referente ao recebimento de proventos 
de qualquer natureza do Instituto Nacional de Seguridade 
Social – INSS ou equivalente;

c. Declaração de rendimento, da qual conste a remu-
neração mensal total, assinada pelo beneficiário ou seu 
responsável legal, subscrita por duas testemunhas, com 
firmas reconhecidas, ou pela entidade representativa da 
categoria de deficiência do requerente, nos casos de tra-
balhadores sem vínculo empregatício.

Parágrafo Único – Os comprovantes mencionados no pre-
sente artigo deverão ter data de emissão inferior a 30 
(trinta) dias.

Art. 8.º - Para cumprimento do disposto nesta Lei compete 
a Concessionária de Transporte Coletivo Municipal:

I – Cadastrar as pessoas com deficiência tipificados no Art. 
1.º;

II – Cadastrar as escolas especiais e clínicas de tratamento 
especializado credenciadas pelo Sistema Único de Saúde 
- SUS;

III – Exercer o controle sobre a emissão e utilização da 
Carteira de Passe Livre, cabendo-lhe fiscalizar o cumpri-
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mento da presente Lei.

Art. 9.º - A adulteração, violação ou fraude de qualquer 
natureza, bem como o uso indevido da Carteira de Passe 
Livre, acarretam:

I – o recolhimento imediato da Carteira e a aplicação das 
sanções previstas nesta Lei e no Regulamento dos Trans-
portes Coletivos de Passageiros de São Gabriel ao usuário, 
quando não for este o beneficiário legal da mesma;

II – para o titular, pela ordem cronológica das infrações:

a. suspensão do uso da Carteira, com retenção da mesma 
na Concessionária de Transporte Coletivo Municipal, co-
municando o fato ao beneficiário ou a seu representante 
legal;

b. a sanção prevista na alínea “a” será seguida da abertura 
de processo administrativo para julgamento da infração, 
garantida a ampla defesa e o contraditório com vistas à 
cassação do direito de uso do benefício.

Parágrafo Único – A Concessionária de Transporte Coletivo 
Municipal fará a publicação do ato de suspensão e/ou cas-
sação, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a data de 
efetivação do ato.

Art. 10 - A emissão da 2.ª via da Carteira será efetuada 
nos seguintes casos:

I - nos casos de substituição por danos, o titular ou seu 
responsável legal deverá apresentar à Concessionária de 
Transporte Coletivo Municipal requerimento da 2.ª via, 
com devolução da Carteira danificada;

II - nos casos de roubo, o requerimento será feito pelo 
titular ou representante legal e deverá ser acompanhado 
pelo Boletim de Ocorrência do fato, registrado em Delega-
cia de Polícia;

III – nos casos de perda ou extravio de qualquer natureza, 
o titular ou seu representante legal deverá apresentar à 
Concessionária de Transporte Coletivo Municipal o Boletim 
de Ocorrência registrado na Delegacia de Polícia e proce-
der da seguinte forma:

a. à primeira solicitação: requerimento da 2.ª via mediante 
pagamento da taxa de R$ 20,00 (vinte reais), corrigidos 
anualmente pelo IGPM-FGV, devendo a nova Carteira ser 
entregue no prazo máximo de 20 (vinte) dias;

b. a segunda solicitação: requerimento da 3.ª via mediante 
pagamento da taxa de R$ 20 (vinte reais), corrigidos 
anualmente pelo IGPM-FGV, devendo a nova Carteira ser 
entregue em até 60 (sessenta) dias período o qual a Con-
cessionária de Transporte Coletivo Municipal buscará recu-
perar o documento extraviado, de forma a evitar duplicida-
de de uso e os ônus adicionais para os usuários pagantes;

c. As demais solicitações: pagamento da taxa de R$ 20 
(vinte reais), corrigidos anualmente pelo IGPM-FGV, mais 

multa equivalente a 30% (trinta por cento), do Piso Nacio-
nal de Salário, com suspensão do uso do benefício por 180 
(cento e oitenta) dias.

Parágrafo Único – Em caso de extinção do IGPM-FGV a 
correção a que se refere o presente artigo passará a ser 
feita por índice que expressamente venha substituí-lo, ou 
na falta deste, pelo IPC ou equivalente.

Art. 11 - É de exclusiva responsabilidade das operadoras:

I - a exigência da apresentação da carteira para o uso do 
beneficiário previsto na presente Lei;

II - a coibição do uso indevido do benefício, devendo ado-
tar todas as providências previstas no Inciso I, do Art. 11, 
desta Lei, as de natureza operacionais e administrativas, 
quando couber, para garantir o fiel cumprimento da pre-
sente Lei quanto ao uso regular do benefício;

III - a formação de recursos humanos para adequado e 
eficiente atendimento à pessoa com deficiência, quando no 
uso de serviço de transporte coletivo.

Art. 12 - As infrações a disposição da presente Lei sujeitam 
seus agentes às penalidades previstas no regulamento dos 
Transportes Coletivos de Passageiros de São Gabriel da 
Palha.

Art. 13 - As Carteiras expedidas antes da vigência desta 
Lei terão validade de até 360 (trezentos e sessenta) dias 
contados da data de sua publicação, prazo necessário para 
que a Concessionária de Transporte Coletivo Municipal 
providencie o cadastro das pessoas com deficiência, com 
direito ao benefício.

Art. 14 - A Concessionária de Transporte Coletivo Municipal 
elaborará Norma Complementar para operacionalização da 
presente Lei no prazo de até 90 (noventa) dias, contados 
da data de sua publicação.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário, em es-
pecial a Lei n.º 1.354, de 04 de novembro de 2002.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 28 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino
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LEI N.º 2.633, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.
Publicação Nº 69724

Lei n.º 2.633, de 28 de dezembro de 2016.

Concede gratuidade de transporte coletivo urbano às pes-
soas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzi-
da.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de 
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica assegurada no âmbito do Município de São 
Gabriel da Palha a

gratuidade no uso das empresas concessionárias e permis-
sionárias de serviço de

transporte coletivo urbano à pessoa com deficiência.

Art. 2.º Considera-se, para os efeitos desta Lei:

I - pessoa portadora de deficiência, além daquelas previs-
tas na lei federal nº 10.690/2003, a que possui limitação 
ou incapacidade para o desempenho de atividade e se en-
quadra nas seguintes categorias:

a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um 
ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o com-
prometimento da função física, apresentando-se sob a 
forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monopa-
resia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemi-
plegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de 
membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com de-
formidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
estéticas e as que não produzam dificuldades para o de-
sempenho de funções;

b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, 
de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por au-
diograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 
3.000Hz;

c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual 
é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade vi-
sual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor corre-
ção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do 
campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condi-
ções anteriores;

d) deficiência mental: funcionamento intelectual significa-
tivamente inferior à média, com manifestação antes dos 
dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas 
de habilidades adaptativas, tais como:

1. comunicação;

2. cuidado pessoal;

3. habilidades sociais;

4. utilização dos recursos da comunidade;

5. saúde e segurança;

6. habilidades acadêmicas;

7. lazer; e

8. trabalho;

e) deficiência múltipla - associação de duas ou mais defi-
ciências; e

II - pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se 
enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiên-
cia, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimen-
tar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução 
efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e 
percepção.

Art. 2.º Só fará jus ao benefício instituído por esta Lei a 
pessoa portadora de deficiência e a pessoa com mobili-
dade reduzida que não possua meio de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família.

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei 
n.º 1.354/2002.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 28 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino
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LEI N.º 2.634, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.
Publicação Nº 69725

Lei n.º 2.634, de 28 de dezembro de 2016.

Dispõe sobre Alteração de ações do Plano Plurianual de 
Aplicações PPA 2014-2017 do Município de São Gabriel da 
Palha para exercício de 2017.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, prefeito Municipal de 
São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e, eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art 1.º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a in-
cluir na Lei Municipal nº 2.378 de 16 de dezembro 2013 
PLANO PLURIANUAL, as seguintes ações:

Órgão: 000002 – Executivo Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 000024- Fundo Municipal de 
Desenvolvimento – FDM

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRMÁTICA

Função: 15

Sub-Função: 451

Programa: 0407

Projeto-Atividade: 1.362 – Apoio aos Trabalhos Municipais 
de Investimentos nas áreas de Infraestrutura Urbana e 
Rural

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Fonte de Recurso: 100000

Ficha: 732

Elemento de Despesa: 44905100000

Valor: R$ 2,00

Ano: 2017

Órgão: 000002 – Executivo Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 000011 - Fundo Municipal de 
Saúde

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRMÁTICA

Função: 10

Sub-Função: 301

Programa: 0106

Projeto-Atividade: 1.370 – Construção reforma e amplia-
ção de Imóveis do Fundo Municipal de Saúde

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Fonte de Recurso: 100000

Ficha: 299

Elemento de Despesa: 44505100000

Valor: R$ 408.000,00

Ano: 2017

Órgão: 000002 – Executivo Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 000013 - Fundo Municipal de 
Educação

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRMÁTICA

Função: 12

Sub-Função: 365

Programa: 0155

Projeto-Atividade: 1.371 – Construção de Creche

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Fonte de Recurso: 1102000/1107000

Ficha: 389

Elemento de Despesa: 44905100000

Valor: R$ 25.001,00

Ano: 2017

Órgão: 000002 – Executivo Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 000016 - Secretaria Municipal 
de Agricultura e Desenvolvimento Agropecuário

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRMÁTICA

Função: 20 - AGRICULTURA

Sub-Função: 608

Programa: 0025

Projeto-Atividade: 1.372 – Construção do Centro Municipal 
das Associações de Agricultores Familiares de SGP - CE-
MAAF

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Fonte de Recurso: 10000

Ficha: 733

Elemento de Despesa: 33504100000

Valor: R$ 60.000,00

Ano: 2017

Órgão: 0002 – Executivo Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008 - Fundo Municipal de 
Ação Social

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRMÁTICA

Função: 08

Sub-Função: 244

Programa: 0074
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Projeto-Atividade: 2.370 – Aquisição de Cestas Básicas e 
Outros Materiais

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Fonte de Recurso: 10000/1302001

Ficha: 210

Elemento de Despesa: 33903200000

Valor: R$ 52.084,00

Ano: 2017

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

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

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 28 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

LEI N.º 2.635, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.
Publicação Nº 69743

Lei n.º 2.635, de 28 de dezembro de 2016.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA PARA O EXERCICIO DE 

2017.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º A presente Lei Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Gabriel da palha para o exercício financeiro 

de 2017, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos poderes municipais, seus órgãos e entidades da administração Direta e Indireta, 

inclusive Fundos e Fundação Instituída pelo poder Público;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a elas vinculados;

.Art. 2.º Ficam Estimadas as Receitas e Fixadas as Despesas, como seguem:

ORÇAMENTO EM R$ 1,00

I – GERAL (1) = (2) + (3) 89.711.561

Receitas Orçamentarias Previstas 89.711.561

Despesas Orçamentárias Fixadas 89.711.561

II – FISCAL (2)

Receitas Orçamentárias Previstas 84.798.987

Despesas Orçamentárias Fixadas 86.070.517

III – SEGURIDADE SOCIAL (3)

Receitas Orçamentárias Previstas 4.912.574

Despesas Orçamentárias Fixadas 3.641.044
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Art. 3.º A Receita total estimada no mesmo valor da Despesa Total, em R$ 97.314.930,94(Noventa e sete milhões, tre-

zentos e quatorze mil, novecentos e trinta real e noventa e quatro centavos), sendo R$ 22.155.643,89 (vinte e dois mi-

lhões, cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos) do Tesouro Municipal 

(incluindo as receitas da Seguridade Social).

Art. 4.º A Receita será realizada mediante a Arrecadação dos Tributos e de outras Receitas Correntes e de Capital na for-

ma da legislação em vigor, de acordo com o seguinte demonstrativo abaixo:

ORÇAMENTO CONSOLIDADO
RECEITA ORÇAMENTARIA Em R$ 1,00
RECEITAS CORRENTES ( I ) 20.475.029
· Receita Tributária 5.791.528

· Receita de Contribuições 9.798.053

· Receita Patrimonial 4.661,197

· Receita de Serviços 224.251

OUTRAS RECEITAS CORRENTES ( II ) 1.680.615
· Multas e juros de mora, indenizações e restituições, receita da dívida ativa e receitas diversas. 1.680.615

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTERGOVERNAMENTAL ( III ) 55.592.174
· Transferências Correntes 51.366.452

· Transferências de Capital 4.225.722

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (FUNDEB) ( IV ) 14.654.539
· Transferência de recurso do FUNDEB 40% 5.947.330

· Transferência de recurso do FUNDEB 60% 8.707.209

RECEITAS CORRENTES – OPERAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAL ( V ) 4.912.574
· Receita de Contribuições Operações intraorçamentária 4.912.574

TOTAL DA RECEITA ( I+II+III+IV+V) 97.314.831
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (FUNDEB) ( VI ) (7.603.370)
TOTAL DA RECEITA LIQUIDA ( I+II+III+IV+V-VI ) 89.711.561

Art. 5.º A Despesa será realizada segundo a discriminação estabelecida nas Portarias MPOG/STN Nº 42/1999 e Nº 
163/2001, apresentada, por Funções, Órgãos, Programas e Natureza da Despesa, com o seguinte desdobramento das 
funções.

1. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1.1 – COM RECURSOS DO TESOURO CORRENTE CAPITAL TOTAL
01 – Legislativo 3.012.000,00 0,00 3.012.000,00
04 – Administração 12.019.384,88 491.616,49 12.511.001,37
06 – Segurança Pública 6,00 0,00 6,00
08 – Assistência Social 1.803.231,00 935.952,00 2.739.183,00
09 – Previdência Social 606.165.,49 15.347.948,00 15.954.113,49
10 – Saúde 8.553.317,72 7.459.186,83 16.012.504,55
11 – Trabalho 1.104,00 0,00 1.104,00
12 – Educação 19.516.935,98 370.000,00 19.886.935,98
13 – Cultura 62.027,00 0,00 62.027,00
15 – Urbanismo 10.666.675,47 493.100,00 11.159.776,47
16 – Habitação 5.963,00 424.000,00 429.963,00
17 – Saneamento 92.236,00 1.000.072,00 1.092.398,00
18 – Gestão ambiental 257.412,00 0,00 257.412,00
20 – Agricultura 1.412.879,63 0,00 1.412.879,63
22 – Indústria 10,00 0,00 10,00
23 – Comércio e serviços 6,00 0,00 6,00
24 – Comunicações 15,00 0,00 15,00
26 - Transporte 1.792.428,00 0,00 1.792.428,00
27 – Desporto e Lazer 644.200,00 577.500,00 1.221.700,00
99 – Reserva de contingência 2.166.097,45 0,00 2.166.097,45

TOTAL 89.711.560,94
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Art. 6.º O poder executivo, no interesse da administração, poderá designar como unidades gestoras de créditos orçamen-
tários Unidades Administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas 
às unidades orçamentárias (através da provisão de créditos), atendendo às disposições do artigo 14, Parágrafo Único, e 
do Artigo 66 da Lei Federal nº 4.320/1964, de 17 de março de 1964.

Art. 7.º Fica o Poder executivo autorizado, nos termos do § 8º do Art. 165 da Constituição Federal da República a:

I – Abrir Créditos Suplementares, no decorrer do exercício de 2017, até o limite de 30%(trinta por cento) da despesa 

geral, fixada na presente lei, para atender às despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes;

II – Realizar operações de crédito por antecipação da Receita para atender insuficiência de caixa.

Art. 8.º Excluem-se do limite estabelecido no inciso I do Art. 7º, os Créditos Suplementares do poder executivo que tive-

rem como fontes os Recursos provenientes de operações de crédito, transferências voluntárias e convênios a fundo per-

dido, recursos próprios das entidades supervisionadas e aqueles destinados ao reforço das dotações do grupo de pessoal 

e encargos sociais.

Art. 9.º O Detalhamento da despesa por elemento será publicado, através de Decreto do Poder Executivo, imediata-

mente após a publicação da presente lei.

Art. 10 Na execução orçamentária, a discriminação e o remanejamento de elementos em cada grupo de despesa dos 

projetos, atividades e operações especiais, independentemente de formalização especifica, serão efetuados através de 

registros contábeis, diretamente no sistema de informática, pela secretária de finanças.

Parágrafo Único a discriminação da despesa de que trata o Caput deste artigo será feita em cada Projeto, Atividade 

ou Operação Especial, por fonte de Recurso, Categoria Econômica e modalidade de aplicação, podendo a mesma ser 

alterada por inclusão de elemento, acréscimo ou redução de valores em grupo de despesa constante da presente Lei.

Art. 11 Para efeito das alterações orçamentarias de que trata esta lei, observar-se-á o seguinte:

I – Será considerado Crédito Especial a inclusão de novos projetos, atividades ou operações especiais nas unidades or-

çamentárias, sendo necessária a autorização legislativa especifica para sua abertura.

II – Os créditos Extraorçamentário somente serão abertos atendendo as disposições contidas nos §§ 2º e 3º do Art. 167 

da Constituição Federal de 1988.

III – Os Créditos Suplementares, a que se refere o Art. 7º, englobam a inclusão de Fonte de Recurso, modalidade de apli-

cação e Grupo de Natureza da Despesa ou acréscimo no valor do projeto, atividades ou operação especial e, serão feitos 

através de Decretos do poder executivo.

Art. 12 Os ajustes de valores nas dotações de um mesmo projeto, atividade ou Operação Especial, aprovados na presente 

lei e em seus créditos especiais, respeitadas as fontes de recursos, exceto as fontes utilizadas no gasto para cumprimento 

do limite constitucional de 25% com educação, serão formalizados através de portaria do secretário de finança, em con-

formidade com o disposto no inciso VI do art. 167 da Constituição Federal de 1988.

Art. 13 O orçamento anual, objeto da presente lei, corresponde ao orçamento Fiscal e orçamento da Seguridade Social, 

estabelecidos na legislação vigente.

Parágrafo Único, as empresas municipais, por receberem transferências financeiras à conta do tesouro para subsidiar 

suas atividades, o que as tornam empresas DEPENDENTES, têm suas Receitas e Despesas integradas ao Orçamento 

Fiscal e estão dispensadas da apresentação do orçamento de investimentos.

Art. 14 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.
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Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, 28 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

LEI NO  2.637, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.
Publicação Nº 69747

Lei no 2.637, de 28 de dezembro de 2016.

Dispõe Sobre as Entidades que Serão Beneficiadas com Subvenções e Contribuições no Orçamento do Municí-
pio de São Gabriel da Palha para o Exercício de 2017 e dá Outras Providências.

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

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Ficam estabelecidas na forma do Anexo Único integrante da presente Lei as entidades que serão beneficiadas com 
Subvenções e Contribuições no orçamento do Município de São Gabriel da Palha para o Exercício de 2017.

§ 1o A contribuição para o Comando do Exército - Tiro de Guerra 01 - 015 obedecerá ao Convênio N.º 0205900/EME.

§ 2o As contribuições para o Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da 
Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo - CONDOESTE, Consórcio Público da Região Noroeste - CIM NOROESTE, 
obedecerão às Leis no 1.842, de 22 de abril de 2008, Lei no 1.799/2007, de 13 de dezembro de 2007, respectivamente.

§ 3o As contribuições e subvenções para as demais Entidades constantes do Anexo Único da presente Lei, não mencionadas 
nos parágrafos anteriores, ficarão condicionadas a celebração de novos ajustes com vigência adstrita para o Exercício de 
2016.

§ 4o Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior a contribuição para a Associação dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo - AMUNES, que será realizada por meio de filiação à respectiva entidade.

Art. 2o Somente serão destinados recursos na Lei Orçamentária Anual - LOA, a título de subvenção social, às entidades 
nas áreas de educação, saúde e assistência social para atendimento das despesas de custeio, conforme disposto no § 3o, 
do art. 12, e nos arts. 16 e 17 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, que preencham as seguintes condições:

I - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita e continuada, nas áreas de assistência social, saúde ou 
educação;

II - possuam o Título de Utilidade Pública;

III - estejam registradas nos Conselhos Municipais de Assistência Social, de Saúde ou de Educação, dependendo da área 
de atuação da entidade;

IV - sejam reconhecidas como Entidades Filantrópicas.

§ 1o Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar 
declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, emitida no Exercício de 2015, por três autoridades locais e 
comprovantes de regularidade do mandato de sua diretoria.

§ 2o As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com a 
finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.

§ 3o Os repasses de recursos serão efetivados mediante convênios, conforme determina o art. 116, e parágrafos da Lei 
Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 4.º Excetuam-se do disposto no Inciso III, e § 1o, deste artigo os centros filantrópicos de educação infantil, as As-
sociações de Pais e Mestres - APMs das Escolas Municipais, as Associações de Pais e Funcionários - APFs e dos Centros 
Municipais de Educação Infantil.

http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/L18422008.html
http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/L17992007.html
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Art. 3o É vedada a destinação de recursos públicos para instituições ou entidades privadas que não coloquem suas contas 
acessíveis à sociedade civil.

Art. 4o Para a celebração de Convênios e sua respectiva Prestação de Contas, obedecer-se-á ao disposto na Instrução 
Normativa no 19 do Sistema de Convênios e Consórcios, expedida pela Controladoria Geral do Município.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos legais a partir de 1o de janeiro de 2017.

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

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, 28 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

ANEXO ÚNICO

SUBVENÇÕES SOCIAIS

ENTIDADE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE São Gabriel da Palha - CNPJ: 31.798.457/0001-17
VALOR POR FONTE DE RECURSO

VALOR TOTAL R$
RECURSO PRÓPRIO R$ RECURSO DA UNIÃO R$

RECURSO ESTADUAL

R$
70.000,00 46.625,00 60.000,00 176.625,00

ENTIDADE: Associação Promocional Escola Família Agrícola do Bley - APEFAB - CNPJ: 02.695.447/0001-58
VALOR POR FONTE DE RECURSO

VALOR TOTAL R$
RECURSO PRÓPRIO R$ RECURSO DA UNIÃO R$
150.000,00 0,00 150.000,00

ENTIDADE: Centro Social de Recuperação e Beneficência São Gabriel - CNPJ: 27.452.200/0001-31
VALOR POR FONTE DE RECURSO

VALOR TOTAL R$
RECURSO PRÓPRIO R$ RECURSO DA UNIÃO R$
117.000,00 17.520,00 134.520,00

ENTIDADE: Grupo da Terceira Idade Roda Viva CNPJ: 03.298.480/0001-07
VALOR POR FONTE DE RECURSO

VALOR TOTAL R$
RECURSO PRÓPRIO R$ RECURSO DA UNIÃO R$
12.000,00 0,00 12.000,00

CONTRIBUIÇÕES

ENTIDADE: AMUNES - Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo - CNPJ: 31.699.119/0001-28
VALOR POR FONTE DE RECURSO

VALOR TOTAL R$
RECURSO PRÓPRIO R$ RECURSO DA UNIÃO R$
17.902,08 0,00 17.902,08

ENTIDADE: Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural - ACODEC - CNPJ: 31.796.725/0001-61
VALOR POR FONTE DE RECURSO

VALOR TOTAL R$
RECURSO PRÓPRIO R$ RECURSO DA UNIÃO R$
10.000,00 0,00 10.000,00
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ENTIDADE: Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do 
Espírito Santo - CONDOESTE - CNPJ: 11.422.312/0001-00
VALOR POR FONTE DE RECURSO

VALOR TOTAL R$
RECURSO PRÓPRIO R$ RECURSO DA UNIÃO R$
42.000,00 0,00 42.000,00

ENTIDADE: Consórcio Público da Região Noroeste - CIM NOROESTE - CNPJ: 02.236.721/0001-20
VALOR POR FONTE DE RECURSO

VALOR TOTAL R$
RECURSO PRÓPRIO R$ RECURSO DA UNIÃO R$
360.000,00 0,00 360.000,00

ENTIDADE: Comando do Exército - Tiro de Guerra 01 - 015 - CNPJ: 00.394.452/0435-03
VALOR POR FONTE DE RECURSO

VALOR TOTAL R$
RECURSO PRÓPRIO R$ RECURSO DA UNIÃO R$
15.000,00 0,00 15.000,00

ENTIDADE: AAML - Associação Albergue Martim Lutero - CNPJ: 39.390.158/0001-50
VALOR POR FONTE DE RECURSO

VALOR TOTAL R$
RECURSO PRÓPRIO R$ RECURSO DA UNIÃO R$
20.000,00 0,00 20.000,00

ENTIDADE: Conselho Municipal de Segurança Pública de São Gabriel da Palha - COMSEP-SGP. CNPJ: 11.057.652/0001-89
VALOR POR FONTE DE RECURSO

VALOR TOTAL R$
RECURSO PRÓPRIO R$ RECURSO DA UNIÃO R$
20.000,00 0,00 20.000,00

ENTIDADE: Associação dos Pequenos Agricultores do Estado do Espírito Santo - APAGEES-SGP. CNPJ: 04.877.943/0001-58
VALOR POR FONTE DE RECURSO

VALOR TOTAL R$
RECURSO PRÓPRIO R$ RECURSO DA UNIÃO R$
50.000,00 0,00 50.000,00

ENTIDADE: Central Municipal das Associações de Agricultores Familiares de São Gabriel da Palha - CEMAAF. CNPJ: 08.509.290/0001-
05
VALOR POR FONTE DE RECURSO

VALOR TOTAL R$
RECURSO PRÓPRIO R$ RECURSO DA UNIÃO R$
50.000,00 0,00 50.000,00

Praça Vicente Glazar, 159 | São Gabriel da Palha-ES | CEP 29780 000

Fone/Fax (027) 3727-1366 | E-mail: administracao@saogabriel.es.gov.br

ENTIDADE: Câmara de Dirigentes Lojistas de São Gabriel da Palha – CDL . CNPJ: 28.567.048/0001-03
VALOR POR FONTE DE RECURSO

VALOR TOTAL R$
RECURSO PRÓPRIO R$ RECURSO DA UNIÃO R$
35.000,00 0,00 35.000,00

PORTARIA Nº 1.159/2016- LOCALIZA
Publicação Nº 69629

PORTARIA Nº 1.159/2016 LOCALIZA SERVIDOR

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

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 4884/2016, 
da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desen-
volvimento Social e Família,

R E S O L V E:

Art. 1º - LOCALIZAR o servidor ANTONIO BATISTA DA-

SILVA Matrícula 0035, Guarda Patrimonial, Carreira II, 
Classe “L”, na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e 
Transporte, a partir de 01 de dezembro de 2016.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha - 
ES, em 01 de dezembro de 2016.
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HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CÉZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

PORTARIA Nº 1.241/2016- ALTERA PORTARIA
Publicação Nº 69672

PORTARIA Nº 1.241/2016 ALTERA PORTARIA Nº 
1.204/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

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

CONSIDERANDO a Portaria nº 1.204/2015, de 22 de de-
zembro de 2015, que nomeia uma Comissão Especial para 
realização do Inventário Anual dos Bens Patrimoniais;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 4138/2016 
de 14/07/2016, da Secretaria Municipal de Administração,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 6762/2016 
de 08/12/2016, da Senhora Maria de Fátima Ventura Cou-
tinho,

R E S O L V E:

Art. 1º - O artigo 1° da Portaria n° 1.204/2015, de 
22/12/2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Nomear uma Comissão Especial para a rea-
lização do Inventário Anual dos Bens Patrimoniais, com-
posta por: ZU-LANDA DE SANTOS DA ROS MALACARNE 
- Presidente, JOAO CARLOS FELIX, ERLINTON DE MELLO 
BRAZ, ANGELA MARIA GOBBI PINAFFO, ANTONIO CARLOS 
DE ABREU, ELIANA LIMA MIRANDA, ANDREIA MARTINELLI 
DOS PASSOS, VALTER BONATTO - Membros.”

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos 08 de dezembro de 2016.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 21 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

DORY CLAUDIO ROSA

Secretário Municipal de Administração Interino

PORTARIA Nº 1.242/2016- CONCEDE GRATIFICA-
ÇÃO

Publicação Nº 69673

PORTARIA Nº 1.242/2016 CONCEDE GRATIFICAÇÃO 
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

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

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER ao servidor GUIDO LUIS GATTI, Ma-
trícula 5697, Professor “B” MAPB- Educação Física, Nível 
II, Referência “1”, nomeado pelo Decreto nº 172/2016, de 
30/03/2016, adicional por tempo de serviço, correspon-
dente ao 1º (primeiro) quinquênio, referente aos períodos 
averbados na Portaria nº 740/2016 de 23/07/2016, fazen-
do jus a perceber mais 5% (cinco por cento) sobre seus 
vencimentos, a partir de 30 de julho de 2016, conforme 
estabelece o Artigo 73 e seus parágrafos, da Lei Comple-
mentar nº 44/2015, de 19/11/2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a data de 30 de julho de 
2016.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal em Exercício de São Gabriel 
da Palha, em 23 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino
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PORTARIA Nº 1.243/2016- INSTAURA PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

Publicação Nº 69675

PORTARIA Nº 1.243/2016 INSTAURA PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA.

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

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 6719/2016 
de 07/12/2016, do Requerente Clovis Aparecido da Silva,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONVOCAR a comissão Permanente de Sindi-
cância instituída através da Portaria n° 191/2015, para 
instaurar Processo Administrativo, visando apurar as su-
postas faltas ao trabalho de Clovis Aparecido da Silva, cer-
tificadas por superior hierárquico, que deram causa aos 
descontos realizados em seus vencimentos nos meses de 
julho e agosto de 2016.

Parágrafo único: Competirá ao Presidente da Comissão 
determinar os demais membros que atuarão no processo 
mencionado no caput, nos termos do artigo 1°, parágrafo 
único, da Lei n° 2.330/2013.

Art. 2º - A Comissão tem o prazo de 30 (trinta) dias con-
tados a partir do recebimento do Processo pelo Presidente, 
para a conclusão dos trabalhos, podendo o referido prazo 
ser prorrogado por mais 30 dias.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha - 
ES, em 26 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

PORTARIA Nº 1.244/2016- DEFERE AVERBAÇÃO
Publicação Nº 69676

PORTARIA Nº 1.244/2016 DEFERE AVERBAÇÃO POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

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

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 
6331/2016, de 11/11/2016, em que a servidora BRUNE-
LA ROMANHA DE ARAUJO requer a garantia dos direitos 
adquiridos pelo tempo de serviço prestado a essa Munici-
palidade,

R E S O L V E:

Art. 1º - DEFERIR à servidora BRUNELA ROMANHA DE 
ARAUJO, Matrícula 5741, Professor “A” MAPA- Educação 
Infantil, Nível II, Referência 1, AVERBAÇÃO dos períodos 
14/08/2007 a 21/08/2007, 06/09/2011 a 30/09/2011, 
02/11/2013 a 19/11/2013, 18/02/2014 a 14/04/2014, 
14/04/2014 a 23/12/2014, 02/02/2015 a 23/12/2015, 
03/02/2016 a 31/03/2016 , totalizando 747 (setecentos e 
quarenta e sete) dias, inscrevendo-se no registro funcional 
para efeitos de Aposentadoria, Disponibilidade e Adicional 
por Tempo de Serviço, nos termos do Art. 23 da Lei Orgâ-
nica deste Município.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a data de 11 de novembro 
de 2016.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 26 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

PORTARIA Nº 1.245/2016- DEFERE AVERBAÇÃO
Publicação Nº 69677

PORTARIA Nº 1.245/2016 DEFERE AVERBAÇÃO POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais,
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CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 
6564/2016, de 29/11/2016, em que o servidor DYDIMO 
JOSE DE MELLO requer a garantia dos direitos adquiridos 
pelo tempo de serviço prestado a essa Municipalidade,

R E S O L V E:

Art. 1º - DEFERIR ao servidor DYDIMO JOSE DE MELLO, 
Matrícula 110, Motorista, Carreira V, Classe “L”, AVERBA-
ÇÃO dos períodos 02/04/1979 a 31/01/1980, 01/02/1980 
a 03/04/1980, 08/08/1980 a 28/03/1981 e 06/10/1981 a 
12/07/1983, totalizando 1.245 (um mil e duzentos e qua-
renta e cinco) dias, inscrevendo-se no registro funcional 
para efeitos de Aposentadoria, nos termos do Art. 23 da 
Lei Orgânica deste Município.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 29 de novembro de 
2016.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 26 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

PORTARIA Nº 1.246/2016- INSTAURA PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

Publicação Nº 69678

PORTARIA Nº 1.246/2016 INSTAURA PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA

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

CONSIDERANDO o Processo Administrativo n° 4375/2016, 
de 27/07/2016, da Procuradoria Geral do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONVOCAR a comissão Permanente de Sindicân-
cia instituída através da Portaria n° 191/2015, para ins-

taurar processo em desfavor da empresa GUALIMP ASSES-
SORIA E CONSULTORIA LTDA, a fim de que seja apurado 
o “Não fornecimento de toda a documentação referente 
ao concurso público de São Gabriel da Palha- Edital n.º 
01/2015, bem como, para que seja disponibilizada para 
o Município de São Gabriel da Palha (ES) a respectiva do-
cumentação”, aplicando- se no que couber as penalidades 
administrativas cabíveis, respeitado o contraditório e am-
pla defesa.

Parágrafo único: Competirá ao Presidente da Comissão 
determinar os demais membros que atuarão no processo 
mencionado no caput, nos termos do artigo 1°, parágrafo 
único, da Lei n° 2.330/2013.

Art. 2º - A Comissão tem o prazo de 60 (sessenta) dias 
contados a partir do recebimento do Processo pelo Presi-
dente, para a conclusão dos trabalhos, podendo o referido 
prazo ser prorrogado por mais 60 (sessenta) dias.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 26 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

PORTARIA Nº 1.247/2016- INSTAURA PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

Publicação Nº 69680

PORTARIA Nº 1.247/2016 INSTAURA PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA

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

CONSIDERANDO o Processo Administrativo n° 6856/2016, 
de 13/12/2016, da Secretaria Municipal de Saúde,

R E S O L V E:
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Art. 1º - CONVOCAR a comissão Permanente de Sindicân-
cia instituída através da Portaria n° 191/2015, para ins-
taurar processo de sindicância, visando apurar desapare-
cimento de dois Condicionadores de ar, 7.500 Btus, Consul 
(Janela), Patrimônios n.º 20810 e n.º 14062 da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Parágrafo único: Competirá ao Presidente da Comissão 
determinar os demais membros que atuarão no processo 
mencionado no caput, nos termos do artigo 1°, parágrafo 
único, da Lei n° 2.330/2013.

Art. 2º - A Comissão tem o prazo de 30 (trinta) dias con-
tados a partir do recebimento do Processo pelo Presidente, 
para a conclusão dos trabalhos, podendo o referido prazo 
ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 26 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

PORTARIA Nº 1.248/2016- INSTAURA PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

Publicação Nº 69681

PORTARIA Nº 1.248/2016 INSTAURA PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA

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

CONSIDERANDO o Processo Administrativo n° 6859/2016, 
de 13/12/2016, da Secretaria Municipal de Saúde,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONVOCAR a comissão Permanente de Sindi-
cância instituída através da Portaria n° 191/2015, para 

instaurar processo de sindicância, visando apurar desa-
parecimento do Condicionador de ar, 22.000 Btus, Split, 
Patrimônio n.º 34184, da Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo único: Competirá ao Presidente da Comissão 
determinar os demais membros que atuarão no processo 
mencionado no caput, nos termos do artigo 1°, parágrafo 
único, da Lei n° 2.330/2013.

Art. 2º - A Comissão tem o prazo de 30 (trinta) dias con-
tados a partir do recebimento do Processo pelo Presidente, 
para a conclusão dos trabalhos, podendo o referido prazo 
ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 26 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

PORTARIA Nº 1.249/2016- INSTAURA PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

Publicação Nº 69682

PORTARIA Nº 1.249/2016 INSTAURA PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA

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

CONSIDERANDO o Processo Administrativo n° 6857/2016, 
de 13/12/2016, da Secretaria Municipal de Saúde,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONVOCAR a comissão Permanente de Sindicân-
cia instituída através da Portaria n° 191/2015, para ins-
taurar processo de sindicância, visando apurar o desapa-
recimento de um Cilindro, 40 (quarenta) litros, vazio, aço 
(4,00 m³), Patrimônio n.º 23732, da Secretaria Municipal 
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de Saúde.

Parágrafo único: Competirá ao Presidente da Comissão 
determinar os demais membros que atuarão no processo 
mencionado no caput, nos termos do artigo 1°, parágrafo 
único, da Lei n° 2.330/2013.

Art. 2º - A Comissão tem o prazo de 30 (trinta) dias con-
tados a partir do recebimento do Processo pelo Presidente, 
para a conclusão dos trabalhos, podendo o referido prazo 
ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 26 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

PORTARIA Nº 1.250/2016- INSTAURA PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

Publicação Nº 69683

PORTARIA Nº 1.250/2016 INSTAURA PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA

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

CONSIDERANDO o Processo Administrativo n° 6855/2016, 
de 13/12/2016, da Secretaria Municipal de Saúde,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONVOCAR a comissão Permanente de Sindicân-
cia instituída através da Portaria n° 191/2015, para instau-
rar processo de sindicância, visando apurar o desapareci-
mento de uma impressora de cartão em PUC, Patrimônio 
n.º 33128, da Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo único: Competirá ao Presidente da Comissão 
determinar os demais membros que atuarão no processo 
mencionado no caput, nos termos do artigo 1°, parágrafo 
único, da Lei n° 2.330/2013.

Art. 2º - A Comissão tem o prazo de 30 (trinta) dias con-
tados a partir do recebimento do Processo pelo Presidente, 
para a conclusão dos trabalhos, podendo o referido prazo 
ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 26 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

PORTARIA Nº 1.251/2016- DIVULGA RESULTADO DE AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO
Publicação Nº 69684

PORTARIA Nº 1.251/2016

DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNI-
CIPAL.

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

CONSIDERANDO a Lei nº 2.571/2015, de 19/11/2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e Define 
o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel 
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da Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas 
Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão;

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o re-
gulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 6308/2016, de 10/11/2016,

R E S O L V E:

Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 2ª Avaliação para fins de Progressão do Servidor Público Municipal “RENATO DI-
NIS TECHIO” da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agropecuário, referente ao biênio 2014/2016, 
realizado em outubro/2016, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o, relatório apresentado pela 
Comissão de Avaliação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 10 de outubro de 
2016.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha - ES, em 27 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 1.251/2016, DE 27/12/2016.

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – OUTUBRO/2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Nº Servidor Avaliado Cargo Período Avaliado Classe 
Atual

Percentual 
Obtido

01 RENATO DINIS TECHIO Motorista 10/10/2015 a 09/10/2016 C 100 %

PORTARIA Nº 1.252/2016- INSTAURA PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

Publicação Nº 69685

PORTARIA Nº 1.252/2016 INSTAURA PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA

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

de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo n° 6222/2016, 
de 09 de novembro de 2016, da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer,

R E S O L V E:
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Art. 1º - CONVOCAR a comissão Permanente de Sindi-
cância instituída através da Portaria n° 191/2015, para 
instaurar processo de sindicância, visando apurar a res-
ponsabilidade do servidor que deu causa à aplicação de 
multa por Infração de Trânsito, no dia 05/09/2016, refe-
rente ao Veículo FIAT/DUCATO MINIBUS, Placa PPB-5740, 
desta municipalidade.

Parágrafo único: Competirá ao Presidente da Comissão 
determinar os demais membros que atuarão no processo 
mencionado no caput, nos termos do artigo 1°, parágrafo 
único, da Lei n° 2.330/2013.

Art. 2º - A Comissão tem o prazo de 30 (trinta) dias con-
tados a partir do recebimento do Processo pelo Presidente, 
para a conclusão dos trabalhos, podendo o referido prazo 
ser prorrogado.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 27 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

PORTARIA Nº 1.253/2016- NOMEIA COMISSÃO
Publicação Nº 69687

PORTARIA Nº 1.253/2016

NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL

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

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 
6996/2016, de 21/12/2016, da Secretaria Municipal de 
Obras e Desenvolvimento Urbano.

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR uma Comissão Especial que se encar-

regará de realizar o recebimento definitivo de Estação de 
Tratamento de Esgoto e Rede Coletora de Esgotamento 
Sanitário na localidade do Distrito de Fartura, São Gabriel 
da Palha - ES, composta por: IGOR RUBIM DALVI – En-
genheiro Civil, ARETHUZA PONATH MONTEIRO – Téc-
nica em edificações e, FRANCIELLY MAÇÃO – Assistente 
Administrativo.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a data de 20/12/2016.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha - 
ES, em 27 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

PORTARIA Nº 1.254/2016- NOMEIA COMISSÃO
Publicação Nº 69688

PORTARIA Nº 1.254/2016

NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL

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

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 
7005/2016, de 22/12/2016, em que a Secretária Municipal 
de Educação solicita a nomeação de Comissão para avalia-
ção de entrega de ônibus destinados ao transporte escolar,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR uma Comissão Especial composta por: 
SANDRO VAGNO BASTO - Presidente, ZU LANDA DE 
SANTOS DA ROS MALACARNE, JOÃO CARLOS FELIX, 
JOSIMAR SEDDA, ELIANA LIMA MIRANDA, PATRI-
CK THOMPSON REIS, RODOLFO ANTONIO DA SILVA 
NETO- Membros, para avaliação e recebimento de ôni-
bus destinado ao transporte escolar em atendimento aos 
alunos do Ensino Fundamental I e II, conforme Processo 
Administrativo n° 5623/2016 referente à aquisição dos 
mesmos.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
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blicação, retroagindo seus efeitos a data de 22/12/2016.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha - 
ES, em 27 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

PORTARIA Nº 1.255/2016- DISPÕE SOBRE O CALEN-
DÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2017.

Publicação Nº 69701

PORTARIA Nº 1.255/2016 DISPÕE SOBRE O CALEN-
DÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2017, PARA AS 
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUN-
DAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO 
GABRIEL PALHA.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal 
de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais e conformidade com a Lei Nº 
9394/96 e o Regimento Comum das Escolas da Rede Mu-
nicipal de Ensino de São Gabriel da Palha,

RESOLVE:

Art. 1º - Definir normas para o Calendário Escolar do ano 
letivo de 2017 para as Escolas de Educação Infantil e Ensi-
no Fundamental da rede pública municipal.

Art. 2º - O ano letivo nas Unidades Escolares da rede 
pública municipal terá o mínimo de 200 (duzentos) dias 
letivos, de efetivo trabalho escolar, excluídos os dias reser-
vados à Recuperação Final.

Parágrafo Único – Considera-se de efetivo trabalho es-
colar os dias em que forem desenvolvidas atividades regu-
lares de sala de aula ou outras programações didático-pe-
dagógicas planejadas pela escola, desde que contem com 
a presença dos professores e com a frequência controlada 
dos alunos.

Art. 3º - Ficam estabelecidos os seguintes períodos e da-
tas para a composição do Calendário Escolar 2017:

I. Férias escolares: 02/01 a 31/01; 10/07 a 16/07; 22/12 
a 31/12/2017.

II. Formação dos profissionais do magistério: 01/02.

III. Planejamento pedagógico – 02 e 03/02; 17/07; 
18/09/2017.

IV. Início das Atividades Letivas; 06/02/2017.

V. Conselho de Classe Trimestral: 19/05; 08/09 e 
15/12/2017.

VI. Estadia letiva/alunos Educação no Campo: Às sextas-
feiras, quando letivas.

VII. Recuperação paralela: Março a Dezembro.

VIII. Recuperação Trimestral: 23 a 26/05; 11 a 15/09 e 
04/0812/2017.

IX. Encerramento das Atividades Letivas.

· Ensino Fundamental – 14/12/2017

· Educação Infantil – 20/12/2017

X. Recuperação Final: 18 a 20/12/2017.

XI. Conselho de Classe/Avaliação Final do ano letivo: 
21/12/2017.

Art. 4º - A formação dos profissionais do magistério ocor-
rerá na forma presencial, com estudos em serviço, e/ou a 
distância, via ambiente virtual de aprendizagem.

Art. 5º - o Planejamento Pedagógico, previsto no Inciso 
III do Art. 3º, compreende a análise dos dados e a ava-
liação dos resultados trimestrais para o planejamento da 
intervenção necessária.

Art. 6º - Os dias de estudo e planejamento coletivo ficam 
definidos:

I. Segunda-feira – Educação Infantil.

II. Terça-feira – Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).

III. Quarta-feira – Área das Linguagens e área das Ciên-
cias Humanas.

IV. Quinta-feira – Área das Ciências da Natureza e área 
da Matemática.

§ 1º - Os professores especializados em Educação Especial 
deverão participar de atividades coletivas, em articulação 
com o professor da classe comum, e de atividades indivi-
duais, de acordo com a carga horária disponibilizada para 
o estudo e planejamento.

§ 2º - O estudo e o planejamento nas escolas multisseria-
das deverão ocorrer semanalmente na Secretaria Muni-
cipal de Educação (SEMED), ou em pólos organizados de 
acordo com a proximidade das escolas, sendo articuladas 
pelos professores e pela SEMED.

Art. 7º - O Conselho de Classe, previsto no Inciso V do 
Art. 3º compreende a instância formalmente instituída na 
escola com a participação dos diversos segmentos res-
ponsáveis pelo processo coletivo de acompanhamento e 
avaliação de ensino-aprendizagem, visando à adequação e 
proposição das ações pedagógicas e da gestão da apren-
dizagem, conforme o estabelecido no Regimento Comum 
das Escolas da Rede Municipal de Ensino.

Art. 8º - A Recuperação Paralela, a Recuperação Trimes-
tral e a Recuperação Final, obrigatórias devem ser garanti-
das aos alunos de baixo rendimento escolar, com os devi-
dos registros nos diários de classe.

§ 1º - Os dias destinados à Recuperação Final não são 
computados para efeito do cumprimento do mínimo de 
dias letivos e carga horária estabelecidos.

§ 2º - O processo de recuperação é exclusivo da aprendi-
zagem dos conteúdos curriculares e das habilidades e não 
se aplica aos casos de frequência inferior à mínima exigida 
para promoção.
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Art. 9º - Para o atendimento educacional do ano letivo de 
2017, o Calendário Escolar deverá ser personalizado e ter 
registrado:

I. A identificação da Escola, endereço, os corresponden-
tes atos autorizativos e a assinatura/carimbo do Diretor 
Escolar.

II. O horário de funcionamento de cada turno e o período 
de recreio.

III. Os feriados municipais.

IV. Outros itens importantes

Parágrafo Único – O Calendário Escolar de que trata o 
caput deste artigo será analisado pela Secretaria Munici-
pal de Educação de São Gabriel da Palha e aprovado pela 
Superintendência Regional de Educação de Nova Venécia.

Art. 10 - O Calendário Escolar fixado pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação não poderá sofrer alteração por deci-
são das Unidades Escolares.

§ 1º - Em caso excepcional, serão admitidas alterações 
do Calendário Escolar desde que encaminhadas e aprova-
das previamente pela Secretaria Municipal de Educação no 
prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis.

§ 2º - Quando ocorrer a reposição de dia letivo com pro-
gramação didático-pedagógica deverá ser apresentado 
além do previsto no § 1º deste Artigo, o projeto detalhado 
das atividades a serem desenvolvidas.

§ 3º - As Unidades Escolares não poderão usufruir de pon-
to facultativo decretado pelo Prefeito Municipal.

§ 4º - A reposição de dia letivo não poderá ocorrer no 
domingo, feriado, semana de carnaval/cinzas, período de 
férias escolares ou no contraturno.

Art. 11 - A estadia letiva prevista no Calendário Escolar 
ocorrerá em todas as sextas-feiras, quando letivas, e de-
verá ser organizada em um único instrumento pedagógi-
co-caderno de acompanhamento específico.

Art. 12 - O dia 19/08/2017, será comemorado o “Dia da 
Família na Escola”, e tem por objetivo contribuir com ações 
educativas pelo bom relacionamento entre pais e filhos; 
fortalecer e aprofundar a relação Escola e Família; aproxi-
mar as famílias das ações pedagógicas da escola; buscar o 
diálogo entre a Família e a Escola, definindo limites, possi-
bilidades e responsabilidades de cada uma neste processo 
dialético.

Art. 13 - Compete ao Diretor Escolar:

I. Assegurar a participação do Conselho de Escola na ade-
quação do Calendário e no acompanhamento do ano letivo 
de 2017.

II. Assegurar o cumprimento do Calendário Escolar: dias 
letivos, carga horária e atividades na forma aprovada pelo 
órgão competente.

Art. 14 - Cabe à Secretaria Municipal de Educação, enca-
minhar à Superintendência Regional de Educação para a 
aprovação do Calendário Escolar; a supervisão e o cumpri-
mento do Calendário Escolar.

Art. 15 - O não atendimento ao disposto nesta Portaria 
por parte do Diretor da Unidade Escolar implicará em res-
ponsabilidade administrativa.

Art. 16 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secreta-
ria Municipal de Educação.

Art. 17 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação, com eficácia a partir de 02 de janeiro de 2017.

Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário, espe-
cialmente a Portaria Nº 1167/2015.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 28 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

PORTARIA Nº 1.256/2016- CONCEDE GRATIFICA-
ÇÃO- ASSIDUIDADE

Publicação Nº 69736

PORTARIA Nº 1.256/2016

CONCEDE GRATIFICAÇÃO – ASSIDUIDADE

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

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 6027/2016 
de 27/10/2016, em que a servidora Maria da Penha Zani, 
requer o recebimento de Gratificação-Assiduidade;

R E S O L V E:

Art. 1.º - CONCEDER à Servidora MARIA DA PENHA 
ZANI, Matrícula 318, Assistente Administrativo, Carreira 
VI, Classe “N”, a 3ª (terceira) gratificação – assiduidade, 
referente ao período 01/03/2008 a 21/10/2014, fazendo 
jus a perceber sobre seus vencimentos, a partir de 27 de 
outubro de 2016, mais 2,5% (dois inteiros e cinco décimos 
por cento) por ano de efetivo exercício, totalizando 15% 
(quinze por cento), contados a partir da última conces-
são de adicional de assiduidade até a data na qual tenha 
atingido os requisitos para aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição, conforme estabelece o Artigo 74, 
da Lei Complementar n º 44/2015, de 19 de novembro de 
2015.

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a data de 27 de outubro 
de 2016.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.



29/12/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 667

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 282

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha - 
ES, em 28 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

PORTARIA Nº 1.257/2016- CONCEDE LICENÇA SEM 
VENCIMENTOS

Publicação Nº 69763

PORTARIA Nº 1.257/2016 CONCEDE LICENÇA SEM 
VENCIMENTOS

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

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 
7124/2016, de 28/12/2016, em que o servidor Henrique 
Zanotelli de Vargas, requer Licença sem Vencimentos para 
cuidar de assuntos particulares pelo período de 04 (qua-
tro) anos,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER ao Senhor HENRIQUE ZANOTEL-
LI DE VARGAS, Servidor desta Municipalidade, Matrícula 
3451, nomeada pelo Decreto nº 219/2009, de 21/07/2009, 
no cargo de Médico Clínico Geral, Carreira XI, Classe “A”, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, LICENÇA SEM 
VENCIMENTOS, por um período de 04 (quatro) anos, a 
partir de 02 de janeiro de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com eficácia a partir de 02 de janeiro de 2017.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha - 
ES, em 28 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 878/2016- DEFE-
RE AVERBAÇÃO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Publicação Nº 69692

PORTARIA Nº 878/2016 DEFERE AVERBAÇÃO POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

VALDECIR PINTO CEZAR, Prefeito Municipal em Exercí-
cio de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 
4216/2016, de 19/07/2016, em que a servidora GRAZIE-
LI VENTURINE AHNERT BERNARDO requer a garantia 
dos direitos adquiridos pelo tempo de serviço prestado a 
essa Municipalidade,

R E S O L V E:

Art. 1º - DEFERIR à servidora GRAZIELI VENTURI-
NE AHNERT BERNARDO, Matrícula 5748, Professor “A” 
MAPA- Educação Infantil, Nível I, Referência 1, AVERBA-
ÇÃO dos períodos 10/02/2005 a 21/06/20105, 03/10/2005 
a 29/12/2005, 01/02/2006 a 24/07/2009, 22/09/2010 a 
16/03/2012, 17/03/2012 a 21/12/2012, 01/03/2013 a 
23/12/2013, 14/04/2014 a 01/08/2014, 04/08/2014 a 
06/02/2015, 07/02/2015 a 31/12/2015 e 03/02/2016 a 
03/04/2016, totalizando 3.297 (três mil e duzentos e no-
venta e sete) dias, inscrevendo-se no registro funcional 
para efeitos de Aposentadoria, nos termos do Art. 23 da 
Lei Orgânica deste Município.

Art. 2º - Os períodos 10/02/2005 a 21/06/2005, 
17/03/2012 a 21/12/2012, 01/03/2013 a 23/12/2013, 
14/04/2014 a 01/08/2014, 07/02/2015 a 31/12/2015 
e 03/02/2016 a 03/04/2016 citados acima, totalizando 
1.209 (um mil duzentos e nove) dias, inscrevem-se no re-
gistro funcional para Disponibilidade e Adicional por Tempo 
de Serviço, nos termos do Art. 23 da Lei Orgânica deste 
Município.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 19 de julho de 2016.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 24 de agosto de 2016.

VALDECIR PINTO CEZAR

Prefeito Municipal em Exercício

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

DORY CLAUDIO ROSA

Secretário Municipal de Administração Interino
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ANEXO PORTARIA Nº 1255/2016 - CALENDÁRIO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Publicação Nº 69706

 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1
8 9 10 11 12 13 14 5 6* 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31 26 27 28 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

0 15 22 30
01 - Confraternização Universal 01 - Formação dos Profissionais do Magistério 01 - Cinzas 18

02 a 31 - Férias 02 e 03 - Jornada de Planejamento Pedagógico 08 - Dia Internacional da Mulher 14 - Paixão de Cristo

06* - Inicio das aulas 20 - Dia da Conscientização contra o Bullyng 16 - Páscoa
27 e 28 - Carnaval 19 - Dia do Índio

21 - Tiradentes 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
21 22* 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31

21 20 30 31 23

01 - Dia do Trabalho 15 - Corpus Christy 15 11 - Dia do Estudante
14 -  Dia das Mães 16 - Recesso Escolar 10 a 16 - Férias Escolares 13 - Dia dos Pais 
14 - Dia do Município 17 - Jornada de Planejamento Pedagógico 18 - Dia da Família na escola
19 - Conselho de Classe do 1º Trimestre
22* - Incio do 2º Trimestre
23 a 26 - Recuperação Trimestral

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
10 11* 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 22 23
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

17 20 19 31
07 - Independência do Brasil 12 - Nossa Senhora Aparecida 02 - Finados 10
08 - Conselho de Classe 2º Trimestre 13 - Recesso Escolar 03- Recesso Escolar 04 a 08 - Recuperação Trimestral

11* - Inicio do 3º Trimestre 15 - Dia do Professor 15 - Proclamação da República 15 - Conselho de Classe 3º Trimestre
11 a 15 - Recuperação Trimestral 17 e 18 - PAEBES 20 - Dia Nacional da Consciência Negra 18 a 20 - Recuperação Final
18 - Jornada de Planejmento Pedagógico 31 - Dia do Evangélico 21 - Conselho de Classe Final, Av.Final
29 - Dia do Padroeiro 22 a 31 - Férias Escolares

Férias
Feriado / Recesso Escolar
Jornada de Planejamento Pedagógico

* Dia Letivo / Início do Trimestre
Conselho de Classe
Formação dos Profissionais do Magistério
Recuperação Final

OBS.: Modalidade de Recuperação Paralela, Trimestral
e Final, Art. 193 do Regimento Comum das Escolas
da Rede Municipal de Ensino de São Gabriel
da Palha.

TRIMESTRES PERÍODOS DIAS LETIVOS

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTOLEGENDA 

Total de dias letivos: 

Total de dias letivos: 

DEZEMBRO

25 - Natal

CALENDÁRIO ESCOLAR - ANO 2017

Educação Básica: ENSINO FUNDAMENTAL

Total de dias letivos: 

Total de dias letivos: 

Total de dias letivos: 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

Total de dias letivos: 

Total de dias letivos: Total de dias letivos: 

Total de dias letivos: Total de dias letivos: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Municipal de Educação
Praça Vicente Glazar, 159, Centro, São Gabriel da Palha - CEP 29780-000 - Tel (27) 3727-3993 E-mail: semecsgp@gmail.com.br

Total de dias letivos: Total de dias letivos: 

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

9h30min às 9h50min
12h30min às 17h

2º 22/05 a 06/09 70 RECREIO:
3º 11/09 a 14/12 62 VESPERTINO:

Total 15h às 15h20min

06/02 a 18/05 68 MATUTINO: 7h às 11h30 min

Cons. de Classe e Avaliação Final do Ano Letivo

1º

200 RECREIO:

221 
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ANEXO PORTARIA Nº 1255/2016 - CALENDÁRIO ESCOLAR ENSINO INFANTIL
Publicação Nº 69712

 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1
8 9 10 11 12 13 14 5 6* 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31 26 27 28 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

0 15 22 30
01 - Confraternização Universal 01 - Formação dos Profissionais do Magistério 01 - Cinzas 18

02 a 31 - Férias 02 e 03 - Jornada de Planejamento Pedagógico 08 - Dia Internacional da Mulher 14 - Paixão de Cristo

27 e 28 - Carnaval 20 - Dia da Conscientização contra o Bullyng 16 - Páscoa
06* - Inicio das aulas 19 - Dia do Índio

21 - Tiradentes 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
21 22* 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31

21 20 30 31 23

01 - Dia do Trabalho 15 - Corpus Christy 15 11 - Dia do Estudante
14 -  Dia das Mães 16 - Recesso Escolar 10 a 16 - Férias Escolares 13 - Dia dos Pais 
14 - Dia do Município 17 - Jornada de Planejamento Pedagógico 18 - Dia da Família na escola
19 - Conselho de Classe do 1º Trimestre
22* - Incio do 2º Trimestre

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
10 11* 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 22 23
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

17 20 19 31
07 - Independência do Brasil 12 - Nossa Senhora Aparecida 02 - Finados 14
08 - Conselho de Classe 2º Trimestre 15 - Dia do Professor 03- Recesso Escolar 21 - Conselho de Classe Final, Av.Final

11* - Inicio do 3º Trimestre 31 - Dia do Evangélico 15 - Proclamação da República 22 a 31 - Férias Escolares

18 - Jornada de Planejamento Pedagógico 20 - Dia Nacional da Consciência Negra
29 - Dia do Padroeiro

Férias
Feriado / Recesso Escolar
Jornada de Planejamento Pedagógico

* Dia Letivo / Início do Trimestre
Conselho de Classe
Formação dos Profissionais do Magistério
Cons. de Classe e Avaliação Final do Ano Letivo

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

25 - Natal

TRIMESTRES PERÍODOS DIAS LETIVOS

Educação Básica: EDUCAÇÃO INFANTIL

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Total de dias letivos: 

Total de dias letivos: 

Total de dias letivos: Total de dias letivos: 

LEGENDA 

CALENDÁRIO ESCOLAR - ANO 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Municipal de Educação
Praça Vicente Glazar, 159, Centro, São Gabriel da Palha - CEP 29780-000 - Tel (27) 3727-3993 E-mail: semecsgp@gmail.com.br

Total de dias letivos: Total de dias letivos: 

Total de dias letivos: 

Total de dias letivos: 

SETEMBRO

Total de dias letivos: Total de dias letivos: 

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

Total de dias letivos: 

Total de dias letivos: 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

9h às 9h20min
12h30min às 16h50min

2º 22/05 a 06/09 70 RECREIO:
3º 11/09 a 20/12 66 VESPERTINO:

Total

1º

204 RECREIO: 14h30min às 14h50min

06/02 a 18/05 68 MATUTINO: 7h às 11h20 min

221 
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Câmara muniCiPal

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO  PRESENCIAL Nº 03/2016 
- REEDIÇÃO

Publicação Nº 69591

HOMOLOGAÇÃO

DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Pa-
lha, do Estado do Espírito Santo, considerando a análise da 
Controladoria Interna e o parecer da Procuradoria Jurídica 
desta Casa de Leis, certifica que o presente processo en-
contra-se saneado respeitando os preceitos legais e após 
as cautelas adjudicatórias, HOMOLOGA, em todos os seus 
termos, o Procedimento Licitatório nº 003/2016, que rege 
o PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2016 - REEDIÇÃO, 
cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de 
serviço especializado visando à organização e realização de 
Concurso Público de Provas e Título para Câmara Municipal 
de São Gabriel da Palha - ES, sendo adjudicado o objeto as 
Empresa INSTITUTO BRASILEIRO DE INCENTIVO AO 
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA EPP, 
vencedora no valor de R$ 41,00 (quarenta e um reais) por 
candidato inscrito.

São Gabriel da Palha/ES, 27 de dezembro de 2016.

EVERALDO JOSÉ DOS REIS

Presidente

LEI Nº 2.636/2016
Publicação Nº 69751

Lei no 2.636, de 28 de dezembro de 2016.

Dispõe Sobre a Fixação dos Subsídios do Prefeito, 
Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, a Partir 
de 1o de janeiro de 2017 e dá Outras Providências.

O Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da 
Palha, do Estado do Espírito Santo: Faço saber que a Câ-
mara aprovou e eu, nos termos dos parágrafos 3o e 7o do 
art. 53 da Lei Orgânica do Município, Promulgo a seguinte 
Lei:

Decreta:

Art. 1o O Subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito 
e dos Secretários Municipais do Município de São Gabriel 
da Palha-ES, para o quadriênio 2017/2020 é fixado nos 
termos desta Lei, observados sempre os limites e precei-
tos estabelecidos nos Artigos 29 e 29-A da Constituição 
Federal.

Art. 2o (VETADO)

Art. 3o (VETADO)

Art. 4o (VETADO)

Art. 5o Fica vedado, de acordo com o § 4o, do art.39, da 
Constituição Federal, qualquer tipo de acréscimo remune-
ratório aos subsídios ora fixados, a não serem aqueles va-
lores de caráter meramente indenizatórios, previstos em 
norma legal respectiva.

§ 1o A vedação de acréscimo contida no caput deste artigo 
não se aplica ao pagamento de vantagens pessoais quan-
do o Secretário for ocupante de cargo efetivo no Município.

§ 2o A hipótese de acréscimo prevista no parágrafo ante-
rior incidirá sobre o vencimento do cargo efetivo do titular 
da Secretaria.

§3o O Vice-Prefeito, nomeado Secretário, receberá um úni-
co subsídio, vedado o pagamento de qualquer acréscimo, 
ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 1o deste Ar-
tigo.

§4o O servidor efetivo designado Secretário Municipal, po-
derá optar pela remuneração do seu cargo efetivo.

Art. 6o Os valores dos subsídios fixados nesta Lei, serão 
revistos anualmente, devendo a primeira revisão ser rea-
lizada somente em 1o de janeiro de 2018, calculado o pe-
ríodo compreendido de 1o de janeiro à 31 de dezembro 
de 2017, na mesma data da revisão dos vencimentos dos 
servidores municipais, sem distinção de índices, em con-
formidade com o inciso X, do art.37 da Constituição Fede-
ral, por norma legal específica.

Parágrafo único. Para a revisão geral anual, observar-se-á 
a iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal para 
iniciar o processo legislativo, respeitado os limites legais 
de despesa de pessoal e seus encargos.

Art. 7o Os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e 
Secretários Municipais, serão pagos nas mesmas datas do 
pagamento dos vencimentos dos servidores municipais.

Art. 8o Para fins de remuneração considerar-se-á em exer-
cício, o Prefeito e o Vice-Prefeito licenciando nos seguintes 
casos:

I - doença devidamente comprovada por atestado médico;

II - para desempenhar missões de caráter cultural ou de 
interesse do Município;

III - por luto pelo falecimento do cônjuge, ascendente, 
descendente e irmãos, pelo prazo de até oito dias;

IV - para representar o Poder Executivo Municipal, em lo-
calidade não pertencente ao Município;

V - licença paternidade, no prazo de sete dias;

VI - para acompanhar familiares doentes, pelo prazo de 15 
dias, mediante atestado médico.

Art. 9o Em caso de viagem para fora do Município, a ser-
viço ou representação, o Prefeito e o Vice-Prefeito Muni-
cipal receberão diárias conforme disposto em legislação 
específica.
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Art. 10. O Prefeito e o Vice-Prefeito Municipal gozarão fé-
rias anuais, de 30 (trinta) dias, devendo comunicar à Câ-
mara Municipal o período de férias.

Art. 11. Os recursos necessários ao cumprimento da pre-
sente lei correrão por conta de dotações próprias consig-
nadas na Lei Orçamentária do Município de São Gabriel da 
Palha.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 1o de janeiro de 2017.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São Ga-
briel da Palha, Estado do Espírito Santo, 28 de dezembro 
de 2016.

EVERALDO JOSÉ DOS REIS

Presidente

Publicada nesta Secretaria e no Átrio da Câmara Municipal 
na data supra.

RICARDO LEANDRO MAURI

1o Secretário

São Roque do Canaã

Prefeitura

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016
Publicação Nº 69640

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2016

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Muni-
cipal de São Roque do Canaã, designada pelo Decreto n° 
2.853 de 24/02/2016, torna público, para conhecimento 
dos interessados que nos termos da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, no que couber da Lei Complementar 123/2006 
e Lei Municipal n° 567/2009 e de acordo com o que cons-
ta do Processo nº 006059/2016, que às 09h00min do dia 
16/01/2017, se fará realizar a Licitação, na modalidade 
Tomada de Preços, em regime de execução indireta de 
empreitada por preço unitário, tipificada como de MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a Contratação de empresa 
especializada para execução de obras e serviços de enge-
nharia, com fornecimento de material, objetivando a cons-
trução de uma Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua 
Paulina Locatelli, N° 34, Vila Verde, Município de São Ro-
que do Canaã, em atendimento à Secretaria Municipal de 
Saúde (SEMUS), Município de São Roque do Canaã – ES.

O edital completo e seus anexos encontram-se disponível:

a) Gratuitamente na internet no site www.saoroquedoca-
naa.es.gov.br.

b) Para consulta gratuita na sala de licitações na Sede da 
Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES, sito à Rua 
Lourenço Roldi, Nº88 – São Roquinho – São Roque do Ca-
naã-ES.

Com fulcro no art. 32, §5º da Lei 8.666/1993, caso os 
interessados julguem necessário, deverão solicitar cópia 
reprográfica no endereço citado na alínea “b” acima, sendo 
que a empresa deverá solicitar junto ao Núcleo de Atendi-
mento ao Contribuinte-NAC a emissão do DAM (Documen-
to de Arrecadação Municipal), pelo e-mail nac@saoroque-
docanaa.es.gov.br ou pelo telefone nº (027) 3729-1844, 
no valor de R$ 77,36 (setenta e sete reais e trinta e seis 
centavos) devendo posteriormente apresentar o compro-
vante no setor de licitações.

São Roque do Canaã – ES, 28 de Dezembro de 2016.

ALEXSANDRO FIORENTINI

Presidente da CPL

DECRETO N° 3192/2016
Publicação Nº 69480

DECRETO Nº 3.192/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a partir do dia 1º de Janeiro de 
2017, a servidora SIMONE BONATTO MONTEIRO, do 
cargo de Assistente de Administração, de provimento em 
comissão, para o qual foi nomeada através do Decreto nº 
1.604, de 02 de janeiro de 2012.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

mailto:nac@saoroquedocanaa.es.gov.br
mailto:nac@saoroquedocanaa.es.gov.br
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DECRETO N° 3193/2016
Publicação Nº 69481

DECRETO Nº 3.193/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a partir do dia 1º de Janeiro de 
2017, a servidora SIMONE ZINGER, do cargo de Assis-
tente de Controle Administrativo, de provimento em co-
missão, para o qual foi nomeada através do Decreto nº 
2.827, de 04 de fevereiro de 2016.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3194/2016
Publicação Nº 69482

DECRETO Nº 3.194/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a partir do dia 1º de Janeiro 
de 2017, a servidora SOLANGE CRISTINA LAUERS, do 
cargo de Assistente de Controle Administrativo, de provi-
mento em comissão, para o qual foi nomeada através do 
Decreto nº 1.423, de 20 de abril de 2011.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3195/2016
Publicação Nº 69483

DECRETO Nº 3.195/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado, a partir do dia 1º de Janeiro de 
2017, o servidor SONIVAL MARIANI, do cargo de Geren-
te de Frota, Máquinas e Equipamentos, de provimento em 
comissão, para o qual foi nomeado através do Decreto nº 
1.919, de 1º de fevereiro de 2013.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3196/2016
Publicação Nº 69484

DECRETO Nº 3.196/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:
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Art. 1º - Fica exonerada, a partir do dia 1º de Janeiro 
de 2017, a servidora THAISE SPERANDIO, do cargo de 
Assistente de Controle Administrativo, de provimento em 
comissão, para o qual foi nomeada através do Decreto nº 
1.352, de 1º de fevereiro de 2011.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3197/2016
Publicação Nº 69485

DECRETO Nº 3.197/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a partir do dia 1º de Janeiro 
de 2017, a servidora THATIANE LOSS LUCHI, do cargo 
de Gerente de Sistemas e Programas de Saúde, de provi-
mento em comissão, para o qual foi nomeada através do 
Decreto nº 1.918, de 1º de fevereiro de 2013.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3198/2016
Publicação Nº 69486

DECRETO Nº 3.198/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado, a partir do dia 1º de Janeiro 
de 2017, o servidor UEBERSON TOREZANI, do cargo de 
Agente de Desenvolvimento Rural, de provimento em co-
missão, para o qual foi nomeado através do Decreto nº 
2.636, de 06 de julho de 2015.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3199/2016
Publicação Nº 69487

DECRETO Nº 3.199/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado, a partir do dia 1º de Janeiro 
de 2017, o servidor UILLIAM MARTINS TOREZANI, do 
cargo de Assistente de Administração, de provimento em 
comissão, para o qual foi nomeado através do Decreto nº 
2.097, de 02 de setembro de 2013.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal



29/12/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 667

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 289

DECRETO N° 3200/2016
Publicação Nº 69488

DECRETO Nº 3.200/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado, a partir do dia 1º de Janeiro de 
2017, o servidor VAGNO ANTONIO SIMONELLI, do car-
go de Coordenador de Serviços Urbanos, de provimento 
em comissão, para o qual foi nomeado através do Decreto 
nº 2.210, de 21 de janeiro de 2014.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3201/2016
Publicação Nº 69489

DECRETO Nº 3.201/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a partir do dia 1º de Janeiro de 
2017, a servidora VALÉRIA CRISTIANI BUZZATO, do 
cargo de Assistente Técnico, de provimento em comissão, 
para o qual foi nomeada através do Decreto nº 2.237, de 
19 de fevereiro de 2014.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3202/2016
Publicação Nº 69490

DECRETO Nº 3.202/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a partir do dia 1º de Janeiro de 
2017, a servidora VANIA ALHO RADINZ, do cargo de 
Assistente Técnico, de provimento em comissão, para o 
qual foi nomeada através do Decreto nº 2.817, de 1º de 
fevereiro de 2016.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3203/2016
Publicação Nº 69491

DECRETO Nº 3.203/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,
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DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a partir do dia 1º de Janeiro de 
2017, a servidora ADRIANA SPALENZA TESSAROLO, do 
cargo de Diretor de Estabelecimento de Educação Infantil 
e Ensino Fundamental, de provimento em comissão, para 
o qual foi nomeada através do Decreto nº 1.700, de 24 de 
abril de 2012.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3204/2016
Publicação Nº 69492

DECRETO Nº 3.204/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a partir do dia 1º de Janeiro de 
2017, a servidora ALANA RODRIGUES GRAMLICH, do 
cargo de Assistente de Administração, de provimento em 
comissão, para o qual foi nomeada através do Decreto nº 
1.876, de 02 de fevereiro de 2013.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3205/2016
Publicação Nº 69494

DECRETO Nº 3.205/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado, a partir do dia 1º de Janeiro de 
2017, o servidor ALEXSANDRO FIORENTINI, do cargo 
de Gerente de Planejamento, Projetos e Captação de Re-
cursos’, de provimento em comissão, para o qual foi no-
meado através do Decreto nº 2.443, de 18 de novembro 
de 2014.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3206/2016
Publicação Nº 69496

DECRETO Nº 3.206/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a partir do dia 1º de Janeiro de 
2017, a servidora ANDRESSA PENITENTE TOREZANI, 
do cargo de Coordenador de Serviços Gerais, de provi-
mento em comissão, para o qual foi nomeada através do 
Decreto nº 1.879, de 02 de janeiro de 2013.
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Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3207/2016
Publicação Nº 69497

DECRETO Nº 3.207/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a partir do dia 1º de Janeiro de 
2017, a servidora APARECIDA GASPARINI PEREIRA, 
do cargo de Diretor de Estabelecimento de Educação In-
fantil e Ensino Fundamental, de provimento em comissão, 
para o qual foi nomeada através do Decreto nº 1.333, de 
12 de janeiro de 2011.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3208/2016
Publicação Nº 69498

DECRETO Nº 3.208/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado, a partir do dia 1º de Janeiro 
de 2017, o servidor CARLOS MAGDO DALCUMUNE, do 
cargo de Assistente de Patrimônio e Almoxarifado, de pro-
vimento em comissão, para o qual foi nomeado através do 
Decreto nº 1.881, de 02 de janeiro de 2013.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3209/2016
Publicação Nº 69500

DECRETO Nº 3.209/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a partir do dia 1º de Janeiro 
de 2017, a servidora ELIANA MARIA CAPPELLETTI DE-
GASPERI, do cargo de Assistente Técnico, de provimento 
em comissão, para o qual foi nomeada através do Decreto 
nº 1.882, de 02 de janeiro de 2013.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3210/2016
Publicação Nº 69501

DECRETO Nº 3.210/2016
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DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a partir do dia 1º de Janeiro de 
2017, a servidora ELIZA CRISTINA SPALENZA ROLDI, 
do cargo de Gerente de Planejamento, Projetos e Captação 
de Recursos, de provimento em comissão, para o qual foi 
nomeada através do Decreto nº 804, de 05 de janeiro de 
2009.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3211/2016
Publicação Nº 69503

DECRETO Nº 3.211/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado, a partir do dia 1º de Janeiro de 
2017, o servidor FLAVIANO COVRE, do cargo de Agente 
de Desenvolvimento Rural, de provimento em comissão, 
para o qual foi nomeado através do Decreto nº 2.702, de 
1º de outubro de 2015.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3212/2016
Publicação Nº 69504

DECRETO Nº 3.212/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a partir do dia 1º de Janeiro de 
2017, a servidora GELDA MARIA SPALENZA GUERRA, 
do cargo de Diretor de Estabelecimento de Educação In-
fantil e Ensino Fundamental, de provimento em comissão, 
para o qual foi nomeada através do Decreto nº 2.628, de 
29 de junho de 2015.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3213/2016
Publicação Nº 69506

DECRETO Nº 3.213/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:
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Art. 1º - Fica exonerado, a partir do dia 1º de Janeiro 
de 2017, o servidor GERALDO ANSELMO MOSCHEN, do 
cargo de Gerente de Frota, Máquinas e Equipamentos, de 
provimento em comissão, para o qual foi nomeado através 
do Decreto nº 3.010, de 04 de outubro de 2016.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3214/2016
Publicação Nº 69508

DECRETO Nº 3.214/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado, a partir do dia 1º de Janeiro de 
2017, o servidor GIOVANNI RIGAMONTE MONTEIRO, 
do cargo de Administrador de Compras, de provimento em 
comissão, para o qual foi nomeado através do Decreto nº 
1.739, de 17 de maio de 2012.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3215/2016
Publicação Nº 69509

DECRETO Nº 3.215/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado, a partir do dia 1º de Janeiro de 
2017, o servidor HIGOR DE AZEVEDO LEMOS, do cargo 
de Coordenador de Serviços de Saúde, de provimento em 
comissão, para o qual foi nomeado através do Decreto nº 
1.884, de 02 de janeiro de 2013.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3216/2016
Publicação Nº 69510

DECRETO Nº 3.216/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a partir do dia 1º de Janeiro 
de 2017, a servidora JOCINETE MARIA SCHNEIDER, do 
cargo de Subsecretário (a), de provimento em comissão, 
para o qual foi nomeada através do Decreto nº 3.006, de 
04 de outubro de 2016.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 3217/2016
Publicação Nº 69511

DECRETO Nº 3.217/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado, a partir do dia 1º de Janeiro de 
2017, o servidor MARCIANO FADINI, do cargo de Assis-
tente Jurídico, de provimento em comissão, para o qual foi 
nomeado através do Decreto nº 2.618, de 03 de junho de 
2015.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3218/2016
Publicação Nº 69512

DECRETO Nº 3.218/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a partir do dia 1º de Janeiro 
de 2017, a servidora MARIA DA PENHA VOLPI ROSSI-
NI, do cargo de Administrador de Programas da Saúde, de 
provimento em comissão, para o qual foi nomeada através 
do Decreto nº 1.210, de 02 de agosto de 2010.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3219/2016
Publicação Nº 69513

DECRETO Nº 3.219/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado, a partir do dia 1º de Janeiro de 
2017, o servidor MATHEUS CORTELETTI ZANOTELLI, 
do cargo de Agente de Desenvolvimento Rural, de provi-
mento em comissão, para o qual foi nomeado através do 
Decreto nº 2.125, de 02 de outubro de 2013.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3220/2016
Publicação Nº 69514

DECRETO Nº 3.220/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,



29/12/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 667

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 295

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a partir do dia 1º de Janeiro de 
2017, a servidora MELIÇA SPALENZA, do cargo de Coor-
denador de Serviços de Saúde, de provimento em comis-
são, para o qual foi nomeada através do Decreto nº 1.886, 
de 02 de janeiro de 2013.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

DECRETO N° 3221/2016
Publicação Nº 69515

DECRETO Nº 3.221/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos III, VIII e XI da Lei Orgâ-
nica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado, a partir do dia 1º de Janeiro de 
2017, o servidor PEDRO JAYME LANI JUNIOR, do cargo 
de Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, de 
provimento em comissão, para o qual foi nomeado através 
do Decreto nº 1.900, de 14 de janeiro de 2013.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

DECRETO N° 3222/2016
Publicação Nº 69516

DECRETO Nº 3.222/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado, a partir do dia 1º de Janeiro 
de 2017, o servidor RAIMARY SPALENZA PRIORI, do 
cargo de Administrador de Programas da Saúde, de provi-
mento em comissão, para o qual foi nomeado através do 
Decreto nº 943, de 02 de junho de 2009.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 3223/2016
Publicação Nº 69517

DECRETO Nº 3.223/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a partir do dia 1º de Janeiro de 
2017, a servidora RENATA PAULA CASER PEDROSO, do 
cargo de Coordenador de Serviços de Saúde, de provi-
mento em comissão, para o qual foi nomeada através do 
Decreto nº 1.888, de 02 de janeiro de 2013.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 3224/2016
Publicação Nº 69518

DECRETO Nº 3.224/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado, a partir do dia 1º de Janeiro de 
2017, o servidor SEVERINO ZINGER, do cargo de Geren-
te de Frota, Máquinas e Equipamentos, de provimento em 
comissão, para o qual foi nomeado através do Decreto nº 
3.008, de 04 de outubro de 2016.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

DECRETO N° 3225/2016
Publicação Nº 69519

DECRETO Nº 3.225/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos III, VIII e XI da Lei Orgâ-
nica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado, a partir do dia 02 de Janeiro de 
2017, o servidor GLAUBER REGATTIERI ROLDI, do car-
go de Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e 
Lazer, de provimento em comissão, para o qual foi nomea-
do através do Decreto nº 845, de 05 de janeiro de 2009.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

DECRETO N° 3227/2016
Publicação Nº 69520

DECRETO Nº 3.227/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a partir do dia 1º de Janeiro de 
2017, a servidora SILVANA RATTI, do cargo de Assis-
tente Técnico, de provimento em comissão, para o qual foi 
nomeada através do Decreto nº 2.449, de 24 de novembro 
de 2014.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

DECRETO N° 3228/2016
Publicação Nº 69521

DECRETO Nº 3.228/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado, a partir do dia 1º de Janeiro 
de 2017, o servidor SILVIO WASHINGTON LUCHI, do 
cargo de Chefe de Gabinete, de provimento em comissão, 
para o qual foi nomeado através do Decreto nº 802, de 05 
de janeiro de 2009.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal
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RESOLUÇÃO 005/2016
Publicação Nº 69523

 

1 
 

RESOLUÇÃO 005/2016 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente do Município de São Roque do 
Canaã – ES – CMDCA, no uso de suas atribuições 
legais, conforme preconiza a Lei 8.069/90 e a Lei 
12.696/2012 e as resoluções 152/2012 e 
170/2014 e a Lei Municipal nº 108/99 e sua 
alteração pela Lei nº 409/07. 

SÚMULA: Aprova o Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo de 
São Roque do Canaã 2016-2026. 

CONSIDERANDO: Os princípios da Lei nº 8.069 de 13 de junho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), a Lei Federal 12.594 de 18 de Janeiro de 2012 no 
qual vem estabelecer as competências na execução do Sistema Municipal de 
Atendimento Socioeducativo e ainda a elaboração do Plano Municipal de 
Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional de 
Atendimento Socioeducativo e o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo. 

CONSIDERANDO: A criação da Comissão Intersetorial para organização dos 
trabalhos de elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, que 
tem como finalidade promover a articulação, a integração e a pactuação dos órgãos 
e entidades envolvidas na execução do atendimento socioeducativo no município 
de São Roque do Canaã, na elaboração, no planejamento de ações e nas estratégias 
destinadas ao atendimento de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. 

CONSIDERANDO: A reunião do CMDCA realizada em 30 de Novembro de 2016. 

RESOLVE: 

Art. 1º. Aprovar o Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo de São 
Roque do Canaã, 2016 – 2026. 

Art.2º No prazo máximo de 30 dias, a contar da publicação desta Resolução, o 
CMDCA deverá formar Comissão de Monitoramento do Plano Municipal de 
Atendimento Socioeducativo, 2016 – 2026 (ANEXO ÚNICO). 

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

 

São Roque do Canaã, Espírito Santo, 12 de dezembro de 2016. 
 

FABIANA NUNES SIQUEIRA LAURETTE 
Presidente do CMDCA 
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2 
 

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO 005/2016 

PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2016 

SÃO ROQUE DO CANAÃ – ESPÍRITO SANTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO ROQUE DO CANAÃ 
2016 
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I - IDENTIFICAÇÃO 

 
MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES 
Porte Populacional: Pequeno 
População censitária (IBGE/2016): 12.483 habitantes 
 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Nome do Prefeito: Marcos Geraldo Guerra 
Mandato do Prefeito: Início: 01/01/2013 Término: 31/12/2016 
Endereço da Prefeitura: Rua Lourenço Roldi, 88 
CEP: 29665000 Site: http://www.saoroquedocanaa.es.gov.br 
Telefone: ( 27) 3372-4000 E-mail: gabinete@saoroquedocanaa.es.gov.br 
 
ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Nome do órgão gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social 
Número da Lei de Criação: Lei Orgânica Municipal nº 06, de 21 de agosto de 
2006. Seção III art. 177 à 179 
Endereço órgão gestor: Rua Lourenço Roldi, 106 CEP: 29665000 
Telefone: (27)3729 1300 E-mail: assistenciasocial@ 
saoroquedocanaa.es.gov.br 
 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Número da Lei de Criação: Lei Orgânica Municipal nº 025, de 15 de agosto de 
1997.  
Nome da Presidente:  Sônia Regina Vergínio Pereira 
Número total de membros: 12 
Os conselheiros e as conselheiras do CMAS foram empossados (as) em 
16/10/2014 à 16/10/2016, todavia seu o mandato prorrogado até 31 de 
dezembro de 2016, de acordo com Decreto 3.036 de 21 de outubro de 2016. 
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 
Número da Lei de Criação: Lei Municipal nº 108, de 22 de junho de 1999.  
Decreto 2.862/2016  Componentes da diretoria executiva do Conselho de 
Direitos da Criança e do Adolescente 
Nome da Presidente:  Fabiana Nunes Siqueira Laurette 
Nome da Secretaria Executiva: Reivani Aparecida Volpi 
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Número total de membros: 10 – 05 titulares do poder público e 05 titulares de 
Entidades Comunitárias de defesa, atendimento, estudo e pesquisas dos 
direitos da criança e do adolescente 

Membros Representatividade 
Reivani Aparecida Volpi Secretaria Municipal de Assistência Social 

Rosania Volpi Bolsoni Secretaria Municipal de Saúde 

Matheus Mafiolleti Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico 

Ana Paula Ghisolfi Moreira Secretaria Municipal de Educação 

Bianca Simonassi e Franco Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças 

Fabiana Nunes Siqueira Lauretti Igreja Evangélica da Assembléia de Deus 
Central 

Roque Hermínio Filippini Associação Beneficente Cultural  de São Roque 
do Canaã – ABC São Roque 

Tainara Alves Centro de Apoio Infanto-Juvenil Canaã 

Robson Piontkosky Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE) 

Cládio Rita Igreja Cristã Maranata 
 

COMISSÃO INTERSETORIAL DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 

Nome do Coordenador:  Alex Santiago Duarte Leite da Silva 
Nome da Secretária: Waldeise Zanetti Nepomoceno Fadini 
Número total de membros: 07 membros  
A Comissão Intersetorial dos trabalhos de elaboração do Plano Municipal de 
Atendimento Socioeducativo do município de São Roque do Canaã foi criada 
pelo Decreto nº 2.965/2016 de 05 de agosto de 2016. 
 

Membros Representatividade 
Karlucy Spalenza Perini Secretaria Municipal de Assistência Social 

Iraci Maria Vago Galon Secretaria Municipal de Saúde 

Alex Santiago Duarte Leite da Silva Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, 
Esporte e Lazer 

Waldeise Zanetti Nepomoceno Fadini Secretaria Municipal de Educação 

Jorcelino Elias  Centro de Referencia da Assistência Social 

Reivani Aparecida Volpi Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente 

Adriana Spalenza Tessarolo Conselho Municipal de Assistência Social 
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II - INTRODUÇÃO 
 

A Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã – ES, através da Secretaria 

Municipal de Assistência Social vem apresentar o Plano Municipal de 

Atendimento Socioeducativo em consonância com o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo – SINASE e o Plano Estadual de Atendimento 

Social Educativo do Estado do Espírito Santo, no qual é fruto de construção 

coletiva e enfrentou grandes desafios para envolver variados setores no 

município, criando condições para que o adolescente em conflito com a lei 

deixe de ser um problema para ser compreendido com uma prioridade social.  

Passando por um meticuloso processo de normatização e parametrização nas 

três esferas de governo, no qual em 2006, os elos norteadores são iniciados o 

processo de reconstrução do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

vem articular novas estratégias de acompanhamento, atendimento e direção ao 

adolescente/jovem infrator para o convívio em sociedade. 

Com a promulgação da Lei Nº 12.594/2012, da qual institui enquanto principal 

marco normativo do Sistema Nacional do Atendimento Socioeducativo 

(SINASE) e de acordo com a Convenção Internacional de Direitos da Criança e 

Adolescente associado ao próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, da 

qual apresenta diretrizes para gestão, capacitação, estratégias e planejamento 

para a elaboração de um projeto integrado nos níveis federal, estaduais e 

municipais. 

A Resolução Nº 160, de 18 de novembro de 2013, em seu texto base vem 

estabelecer diretrizes e normas de caraterística Intersetorial, para o 

adolescente infrator, que aprova o Plano Nacional do Atendimento 

Socioeducativo, com as seguintes prerrogativas: 

que prevê ações articuladas, para os próximos 10 (dez) anos, nas áreas de 
educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e 
esporte para os adolescentes que encontram-se em cumprimento de 
medidas socioeducativas, e apresenta as diretrizes e o modelo de gestão do 
atendimento socioeducativo.(BRASIL. CONANDA DECRETO Nº160. 2013, 
p.01) 
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E em consonância com o no artigo 7°, § 2°“os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios deverão ter como base o Plano Nacional de Atendimento Sócio 

Educativo, elaborar seus planos decenais correspondentes” (BRASIL. CASA 

CIVIL. Lei 12.594. 2012, p. 03), prevendo ações articuladas nas áreas 

supracitadas. É correto argumentar que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente vem configurar uma garantia dos direitos humanos para as 

crianças e adolescentes, no atual processo de redemocratização política é 

sustentada por instrumentos que garantem o reconhecimento, como sujeitos de 

direitos.  

O Estado do Espírito Santo, em cumprimento com as diretrizes do Plano 

Nacional de Atendimento Socioeducativo, articulado ao órgão estadual gestor e 

executor da política pública socioeducativa o IASES (Instituto de Atendimento 

Socioeducativo do Espírito Santo) cria o Plano Estadual de Atendimento 

Socioeducativo do Estado do Espírito Santo, documento com 146 páginas, no 

qual é constituindo como um Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo, 

para o período de 2014 a 2024, criado através do exercício de diálogo coletivo 

entre servidores, familiares, adolescentes, conselheiros tutelares, gestores e 

representantes das políticas públicas que compõem o universo da 

socioeducação no Estado do Espírito Santo.  Este Plano Estadual foi 

construído sob um caráter Intersetorial e de acordo com as especificidades de 

cada microrregião do Estado do Espírito Santo.  

Diante do exposto apresenta-se o Plano Decenal de Atendimento 

Socioeducativo do Município de São Roque do Canaã - ES resultado do 

processo de discussão, reflexão e elaboração coletiva, sob os fundamentos 

teóricos e metodológicos do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo do 

Estado do Espírito Santo e Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo. 

III – DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL 

O município de São Roque do Canaã está situado na Microrregião Centro-

oeste, ocupa uma faixa territorial de 342 Km². É constituído de 03 (três) 

distritos: São Roque (Sede), Santa Júlia e São Jacinto. São Roque do Canaã 



29/12/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 667

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 305

9 
 

localiza-se a 120 km da capital capixaba, a uma latitude sul de 19º44’23’ e 

longitude oeste de 40º39’24’. Tem como limites de território os Municípios de: 

 Colatina, ao norte; Santa Teresa, ao sul; 

 João Neiva, a leste e Itaguaçu, a oeste. 

As vias de acesso ao Município pode se dar através do Município de Itaguaçu 

por estradas não pavimentadas e por rodovias asfaltadas através dos 

Municípios de Colatina e Santa Teresa. Quanto ao Município vizinho à leste, 

João Neiva, o acesso é por Santa Teresa ou Colatina. 

Sua no Senso de 2016 é em torno de 12.483 habitantes (Censo 2016), sendo 

5.584 na zona urbana e 5.689 na zona rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A população do município ampliou, entre os Censos Demográficos de 2000, 

2010 e 2016, à taxa de 0,82% ao ano, passando de 10.388 para 11.273 e 

atualmente para 12.483 habitantes. Todavia dados específicos estão datados 

comparando os índices de 2000 e 2010, onde a taxa foi inferior à registrada no 

Estado, que ficou em 1,28% ao ano, e inferior a cifra de 1,06% ao ano da 

Região Sudeste. 

A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A população 

urbana em 2000 representava 42,83% e em 2010 passou a representar 

49,53% do total. A estrutura demográfica também apresentou mudanças no 

município. Entre 2000 e 2010 foi verificada ampliação da população idosa que, 

em termos anuais, cresceu 3,4% em média. Em 2000, este grupo representava 

Figura 1 - POPULAÇÃO RESIDENTE EM SÃO ROQUE DO CANAÃ 2000 - 2010. IBGE.2010 
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10,3% da população, já em 2010 detinha 13,3% do total da população 

municipal. 

O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 e 

2010 (-1,6% ao ano). Crianças e jovens detinham 26,4% do contingente 

populacional em 2000, o que correspondia a 2.744 habitantes. Em 2010, a 

participação deste grupo reduziu para 20,7% da população, totalizando 2.339 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu 

crescimento populacional (em média 1,23% ao ano), passando de 6.579 

habitantes em 2000 para 7.436 em 2010. Em 2010, este grupo representava 

66,0% da população do município. 

Dados do Censo Demográfico de 2010 revelam que o fornecimento de energia 

elétrica estava presente praticamente em todos os domicílios. A coleta de lixo 

atendia 70,3% dos domicílios. Quanto à cobertura da rede de abastecimento de 

água o acesso estava em 50,3% dos domicílios particulares permanentes e 

41,8% das residências dispunham de esgotamento sanitário adequado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - POPULAÇÃO RESIDENTE POR FAIXA ETÁRIA 2000 – 2010 EM SÃO ROQUE 
DO CANAÃ. IBGE.2010 

Figura 3 - ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO ROQUE DO CANAÃ. 
IBGE. 2010 
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Quanto aos níveis de pobreza, em termos proporcionais, 4,1% da população 

está na extrema pobreza, com intensidade maior na área rural (6,4% da 

população na extrema pobreza na área rural contra 1,7% na área urbana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2010, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 

8,9%. Na área urbana, a taxa era de 8,0% e na zona rural era de 9,8%. Entre 

Adolescentes de 10 a 14 anos, a taxa de analfabetismo era de 1,0%. 

Dados do Relatório de Informações Sociais do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome – RI Bolsa Família e Cadastro Único (MDS/SAGI, 

2016), baseados no último Censo Demográfico, foram capazes de apresentar 

os respectivos dados ao Cadastro Único para Programas Sociais, as 

informações socioeconômicas das famílias são roquenses de baixa renda – 

Figura 4 - PARTICIPAÇÃO NA RENDA DO MUNICÍPIO / INDICE DA CAPITAL DE 
GIRO EM SÃO ROQUE DO CANAÃ. IBGE.2010 

Figura 3 –  SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO ROQUE DO CANAÃ. IBGE. 2010 
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entendendo que são aquelas famílias com renda mensal de até meio salário 

mínimo por pessoa. Essas informações permitem ao governo conhecer as reais 

condições de vida desta população e, a partir dessas informações, selecionar 

as famílias para diversos programas sociais. 

No Município, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em junho de 2016 

era de 1.313 dentre as quais: 

102 com renda per capita familiar de até R$ 85,00; 

284 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170,00; 

478 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário 
mínimo; 

449 com renda per capita acima de meio salário mínimo. 
O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada 

de renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no 

Cadastro Único. O PBF beneficiou, no mês de setembro de 2016, 318 famílias, 

representando uma cobertura de 53,8 % da estimativa de famílias pobres no 

município. As famílias recebem benefícios com valor médio de R$ 126,22 e o 

valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas 

alcançou R$ 40.137,00 no mês. 

Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da freqüência escolar, 

com base no bimestre de março de 2016, atingiu o percentual de 95,0%, para 

crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, o que equivale a 398 alunos 

acompanhados em relação ao público no perfil equivalente a 419. Para os 

jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 69,6%, resultando em 

48 jovens acompanhados de um total de 69. Já o acompanhamento da saúde 

das famílias, na vigência de dezembro de 2015, atingiu  69,8 %, percentual 

equivale a 213 famílias de um total de 305 que compunham o público no perfil 

para acompanhamento da área de saúde do município. 

Os dados aqui apresentados estão longe de esgotar a análise socioterritorial do 

município de São Roque do Canaã. Contudo, contribuem para fixar a noção de 

que é preciso mobilizar todo o conjunto de políticas públicas municipais na 

direção da solução dos grandes problemas locais, entre eles a pobreza e a 

desigualdade social que privam parcela significativa de efetivo exercício dos 

seus direitos de cidadania. 
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Todavia sobre as questões do adolescente em conflito com a lei, podemos 

ampliar o olhar para que atualmente o Brasil possua aproximadamente 29 

milhões de crianças com idade até 09 anos e, cerca de 45 milhões tem entre 

10 e 19 anos. Sendo assim, a população entre 0 e 19 anos, chegou próximo de 

63 milhões de crianças e jovens. No entanto, na pesquisa realizada dos dados 

do IBGE (2010), esse número era maior, passando de 68 milhões, pois, eram 

cerca de 33 milhões de crianças de 0 a 9 anos e 35 milhões de 10 a 19 anos. 

Mesmo com a regressão notória em relação ao número de crianças e 

adolescentes, é visível que as questões sociais, como situação de rua, maus 

tratos, abandono familiar, negligência, seus vários tipos de violências, 

exploração sexual, envolvimento em todas as esferas relacionadas com as 

drogas, como por exemplo, consumo excessivo, narcotráfico, e no caso 

especial e, de maior destaque no presente, a prática de atos infracionais, se 

tornam mais constantes no cotidiano de um número significativo da população 

infanto-juvenil. A partir dos atuais estudos, o ingresso no mundo das drogas, 

não é somente ato reservado aos adolescentes e jovens, mas, infelizmente, o 

número de crianças vem crescendo de maneira descomedida. 

A realidade dos adolescentes em conflito com a lei não é diferente. Estes 

também têm sido submetidos a situações de vulnerabilidade, o que demanda o 

desenvolvimento de política de atendimento integrada com as diferentes 

políticas e sistemas dentro de uma rede integrada de atendimento e, 

sobretudo, dar efetividade ao Sistema de Garantia de Direitos. 

Importante destacar indicativos de alguns problemas que, enquanto realidade 

no contexto social não só em nossa cidade, mas no Brasil como todo, 

apresentam situações que têm contribuído para o envolvimento do 

adolescente/jovem com a criminalidade.  

Como atenuantes podemos elencar cinco situações que contribuem para 

inserção dos adolescentes e jovens para atos ilícitos sendo elas 

respectivamente a falta de estrutura familiar, as bases educacionais, a 

banalização da violência e a mídia, o tráfico de drogas e a dependência e uso 

substancias psicoativas e alcoólicas. 
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A família que atualmente apresenta incapacidade estabelecer processos 

educativos com afeto, limites, responsabilidade e valores.  

A educação com o sucateamento das escolas públicas e a falta de 

investimentos no professorado, como consequência, escolas que não motivam 

para o aprendizado e favorecem a exclusão. Resulta no abandono da 

educação pelas crianças e de adolescentes, ficando expostas ao tráfico de 

drogas e de outras formas de aliciamento para o crime e com menor 

possibilidade de inserção no mercado de trabalho.  

A mídia e a banalização da violência no qual é fato que os grandes meios de 

comunicação tornam natural as mais diferentes formas de violência, tirando o 

impacto sobre o ato criminal que atenta contra a vida de pessoas, relativizando 

a consciência moral e reforçando o senso só menor é como o grande 

responsável pelo crescimento da violência, sem olhar crítico para a sociedade 

e o Estado.  

O tráfico de drogas que é crescente os todos os municípios, e em São Roque 

do Canaã não está livre, que apresentam para os jovens as renovadas formas 

de cooptação para atuarem na distribuição das drogas. 

A dependência química com o aumento do consumo de álcool e outras drogas 

que vão envolvem crianças e adolescentes em idade bem mais tenras, 

associado aos problemas sociais e os métodos de consumos são caminhos 

que norteiam nossos adolescente e jovens menos favorecidos no município de 

São Roque do Canaã a realizarem o cometimento da prática do ato infracional, 

contudo temos alguns casos que não é exclusivo de crianças e adolescentes 

de classes populares, mas provenientes das classes média e alta, também tem 

apresentado um avanço no número de envolvidos com os atos infracionais. No 

entanto, diante da cultura da impunidade, acabam por não serem devidamente 

responsabilizados em conformidade com os ditames da Lei e assim, não fazem 

parte das estatísticas oficiais. 

Os temas acima expostos devem ser relevantes, pois, sem considerá-los, 

corremos o risco de pensar a política do atendimento socioeducativo como uma 
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ação fechada em si mesma, quando, na realidade ela é resultado e reflexo de 

um contexto bem mais amplo e complexo. 

O processo de municipalização das Medidas de Meio Aberto para o município 

de São Roque do Canaã, classificado com a tipologia de pequeno porte, o 

espaço de articulação de políticas públicas e de ações para atendimento ao 

socioeducando acontece no CRAS (Centro de Referenciada Assistência 

Social). Não podemos deixar de abordar o fato de que a execução das medidas 

de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) vai 

muito além dos serviços ofertados pelos CRAS. Portanto, é fundamental uma 

adequada integração e efetividade da rede municipal, pois assim pode garantir 

as necessidades que aquele socioeducando irá apresentar no transcorrer da 

sua socioeducação. 

IV - PERFIL DOS (AS) ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA (MSE) DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC): 
 

A Constituição Federal 1988 (art. 204) e pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (art. 88, inciso I), apresenta-se como primordial, a municipalização 

de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, aplicadas aos/às adolescentes e 

jovens a quem se atribui a prática de ato infracional. A Lei do SINASE aponta  

“significado da municipalização do atendimento no âmbito do Sistema 
Socioeducativo é que tanto as Medidas Socioeducativas quanto o 
atendimento inicial ao adolescente, a quem se atribui a prática de ato 
infracional, devem ser executados no limite geográfico do município, 
com o objetivo de fortalecer o contato e o protagonismo da 
comunidade e da família dos adolescentes atendidos”. 
(BRASIL/SINASE.2013, p.22) 

Para modificar a realidade, entretanto, temos que conhecê-la. Nestes últimos 

anos, muitos estudos e experiências demonstraram o quanto o sistema 

socioeducativo ainda não incorporou nem universalizou em sua prática todos 

os avanços consolidados na legislação. Entre 2010 e 2011, apontam a redução 

de atos graves contra a pessoa: homicídio (14,9% para 8,4%), latrocínio (5,5% 

para 1,9%), estupro (3,3% para 1,0%) e lesão corporal (2,2% para 1,3%). 
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O gráfico abaixo tipifica os atos infracionais cometidos pelos adolescentes em 

privação de liberdade. 

 

 

 

 

 

 

 

Existem 448 unidades socioeducativas no país, das quais 286 possuem 

destinação exclusiva a um único programa (63,8%) e 162 mistas (36,2%), que 

envolvem mais de um programa de atendimento. Quanto à destinação por 

gênero, 77% (346) das instituições são exclusivamente masculinas, 54 

exclusivamente femininas e 48 são instituições mistas. Do total de unidades, 

263 (58.7%) têm destinação específica de faixa etária e 185 não têm faixa 

etária especificada. São Paulo concentra 136 unidades (30% do total nacional). 

O Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa em Meio Aberto (Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à 

Comunidade) foi tipificado pela Resolução nº 109/09 do Conselho Nacional de 

Assistência Social como serviço de responsabilidade do CREAS. O CREAS é 

uma unidade pública estatal de atendimento e referência para o 

acompanhamento especializado às famílias e indivíduos em situação de 

violação de direitos, assim como adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto. 

As causas da violência, como as desigualdades sociais, o racismo, a 

concentração de renda e a dificuldade ao acesso a políticas públicas, não se 

resolvem com a adoção de leis penais mais severas e sim através de medidas 

capazes de romper com a banalização da violência e seu ciclo perverso.  

Figura 5 - LEVANTAMENTO ANUAL SNPDCA/SDH. BRASIL/SINASE.2013 
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São as políticas sociais, em particular na área da Educação, que diminuem o 

envolvimento dos adolescentes com a violência. Por isso é fundamental 

reconhecer e reverter a discriminação e as violências (física, psicológica e 

institucional) a que são submetidos os adolescentes em toda a rede de 

atendimento, do sistema de justiça até às unidades de internação dos que 

cumprem medidas socioeducativas. Os pontos a seguir foram destacados na 

consulta pública e nos colegiados nacionais e referem-se ao estado atual do 

sistema socioeducativo.  

Seguindo informações do Conselho Tutelar municipal de São Roque do Canaã, 

Dados do CRAS São Roque do Canaã e Centro de Apoio Infanto Juvenil 

Canaã no de 2013, 03 adolescentes/jovens cumpriram medidas 

socioeducativas, em 2014 apenas 01 adolescentes/jovens e 2015 não ocorreu 

caso e 2016 não apareceu até a presente data, o cumprimento das medidas 

são no CRAS e no Centro de Apoio Infanto Juvenil Canaã. Dos atos 

infracionais variam entre atos leves com uso de motocicletas sem habilitação, 

foi detectado roubo e tráfico de drogas. 

O trabalho exercido pela equipe técnica do CRAS - SÃO ROQUE DO CANAÃ, 

busca a interação da família como todo, e não apenas do usuário do programa, 

assim são realizados encaminhamentos para os serviços sociais, de saúde, da 

profissionalização, educação, judiciário, defensoria pública, ministério público, 

dentre outros. Diariamente são realizados atendimentos voltados para 

orientações por parte da equipe técnica formada por psicólogo, assistente 

social, e atendimento jurídico. Ficando prioritário o atendimento do 

socioeducando e da sua família. Cabe enfatizar que a família é coparticipante 

nesse processo, não a única responsável. E ainda que ocorra uma penalização 

para com estas, percebe-se que a retração do Estado promove 

consequentemente, um aumento das responsabilidades da família, sendo esta, 

analisada algumas vezes como a “família ideal”, e aquela que foge dos 

preceitos ideais continua sendo penalizada. Hoje, não é mais denominada 

como “irregular”, mas, como família “desestruturada”, “fragmentada”, enfim, 

mudou a denominação, mas, a base conservadora de julgamento é a mesma. 

Para os (as) adolescentes e jovens, a submissão a uma medida socioeducativa 

não é só responsabilização, mas, também um respeito à equidade, no sentido 
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de dar tratamento adequado e individual a cada um que se atribua o ato 

infracional; bem como, considerar as necessidades sociais, psicológicas, e 

como preconiza o SINASE, “o objetivo da medida é possibilitar a inclusão social 

de modo mais célere possível, e, principalmente, o seu pleno desenvolvimento 

como pessoa” (BRASIL, SINASE, 2013, p.28). 

V - A COMISSÃO INTERSETORIAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 
A Comissão Intersetorial do Sistema Socioeducativo do município de São 

Roque do Canaã-ES, instituída pelo Decreto Nº 2.965/2016, conta com uma 

composição representativa na esfera executiva municipal e da sociedade civil. 

São seus membros: Representante da Secretaria Municipal da Assistência 

Social(SMAS); Representante da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA); 

Representante da Secretaria Municipal Turismo, Cultura, Esportes e Lazer 

(SMCTEL); Representante do Conselho Municipal do Conselho de Direitos da 

Criança e Adolescente  e Representante do Centro de Referencia da 

Assistência Social (CRAS). Na qual possui as seguintes atribuições 

Art. 1º Fica instituída, no âmbito municipal, a comissão Intersetorial do 
sistema de atendimento socioeducativo com a finalidade de promover a 
articulação, a integração e a participação dos Órgãos e entidades, a 
integração e a pactuação dos órgãos e entidades envolvidas na execução 
do atendimento socioeducativo, na elaboração e no planejamento de ações 
estratégicas destinadas ao atendimento de adolescentes cumprindo 
medidas socioeducativa. (SÃO ROQUE DO CANAÃ. DECRETO Nº2.965. 
2016, p. 01) 

A comissão em sua ação executiva e em respeito à articulação do processo 

participativo, traz como membro convidado um representante do Conselho 

Tutelar Municipal, para nível esclarecimento, compor e participar das 

discussões para elaboração do Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo. 

Após diversas reuniões, debates, oficinas técnicas, deliberações ficou definida 

estrutura do Plano Decenal do município de São Roque do Canaã-ES, na ótica 

lógica que inclui: 

a) Marco situacional geral 

b) Princípios e diretrizes 
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c) Modelo de gestão 

d) Metas, prazos e responsáveis. 

VI.1 – MARCO SITUACIONAL GERAL 
O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE é fruto da 

construção coletiva que envolveu diversificadas áreas do governo municipal, 

das entidades e especialistas sendo publicado em comemoração aos 16 

(dezesseis) anos de publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Possui o eixo argumentativo em ações integrativas e como fazer o 

enfrentamento a situações, de violência, que envolvem adolescentes enquanto 

autores de atos infracionais ou vítimas de violação de direitos no cumprimento 

de medidas socioeducativas. 

Para construir parâmetros instrucionais para procedimentos mais justos, dos 

quais limitem e evitem apenas discricionariedade, da qual faz que o jovem 

foque apenas com duas opções perante a lei, é correto afirmar a natureza 

pedagógica das medidas socioeducativas se transformam em um veículo para 

promoção de direitos para constituir parâmetros mais objetivos e 

procedimentos que sejam mais justos, uma vez que os adolescentes 

envolvidos com a prática dos atos infracionais são sujeitos de direito e o 

SINASE vem reafirmar um sistema inspirado de acordos internacionais de 

Direitos Humanos, em específico na área das Crianças e Adolescentes no qual 

o Brasil é signatário. Para isso existe, na Constituição, a prioridade às medidas 

socioeducativas em meio aberto (prestação de serviço à comunidade e 

liberdade assistida) em detrimento das restritivas de liberdade (semiliberdade e 

internação em estabelecimento educacional, haja vista que estas somente 

devem ser aplicadas em caráter de excepcionalidade e brevidade).  

É correto afirmar que os adolescentes envolvidos com a prática de atos 

infracionais não é diferente. Mas, sem dúvida, há muito mais a fazer, pois o 

campo carrega em si as principais contradições da nossa sociedade. Ainda 

hoje ocorrem ameaças de retrocessos em relação aos princípios e avanços 

concretizados há pouco mais de 23 anos pela legislação brasileira, a exemplo 

das inúmeras propostas de rebaixamento da idade mínima de responsabilidade 

penal que tramitam no Congresso Brasileiro.  
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A socioeducação é imprescindível como política pública específica para 

resgatar a imensa dívida histórica da sociedade brasileira com a população 

adolescente (vítima principal dos altos índices de violência) e como 

contribuição à edificação de uma sociedade justa que zela por seus 

adolescentes. 

A população adolescente (12 a 18 anos incompletos) soma pouco mais de 20 

milhões de pessoas. Menos de um adolescente em cada mil (0,094%) cumpre 

medidas socioeducativas. Em números absolutos, em 2011 havia 19.595 

adolescentes cumprindo medida em regime fechado e 88.022, em meio aberto 

(prestação de serviços à comunidade ou liberdade assistida).  

Os dados do Levantamento Anual da Coordenação-Geral do SINASE 

(SNPDCA/SDH/PR 2012) indicam que aumentou a taxa de restrição e privação 

de liberdade: de 4,5% em 2010 para 10,6%, em 2011. Também cresceram os 

atos infracionais relacionados ao tráfico de drogas (de 7,5% em 2010 para 

26,6% em 2011). Esses dados indicam, por um lado, que os principais motivos 

de internação estão diretamente relacionados à vulnerabilidade social a que 

estão expostos os adolescentes. Por outro, deixam claro que os atos cometidos 

não são contra vida.  

Plano é um passo diante dos novos marcos regulatórios e deve produzir efeitos 

no atendimento a adolescentes autores de atos infracionais e às suas famílias, 

criando oportunidades de construção de projetos de autonomia e emancipação 

cidadã.  

Tarefa de toda a sociedade brasileira, a atenção integral aos adolescentes para 

que realizem seus projetos de vida individuais e coletivos, tem neste momento 

o impulso inalienável da iniciativa do Estado. Este Plano é, ao mesmo tempo, 

um desafio e um chamado à integração intersetorial. 

 

 

 

VI.2 - PRINCÍPIOS E DIRETRIZES  
O Plano Nacional do SINASE é referenciado pelos princípios e diretrizes a 

seguir, previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, na Resolução 

119/2006 do Conanda e na LF 12.594/2012, e que nortearão as propostas de 
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superação das dificuldades identificadas, na forma de objetivos, metas e 

períodos para a sua execução: 

VI.2.1 - PRINCÍPIOS  
1. Os adolescentes são sujeitos de direitos, entre os quais a presunção da 

inocência.  

2. Ao adolescente que cumpre medida socioeducativa deve ser dada proteção 

integral de seus direitos.  

3. Em consonância com os marcos legais para o setor, o atendimento 

socioeducativo deve ser territorializado, regionalizado, com participação social 

e gestão democrática, intersetorialidade e responsabilização, por meio da 

integração operacional dos órgãos que compõem esse sistema. 

VI.2.2 - DIRETRIZES  
A) Garantia da qualidade do atendimento socioeducativo de acordo com os 

parâmetros do SINASE.  

B) Focar a socioeducação por meio da construção de novos projetos 

pactuados com os adolescentes e famílias, consubstanciados em Planos 

Individuais de Atendimento.  

C) Incentivar o protagonismo, participação e autonomia de adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa e de suas famílias.  

D) Primazia das medidas socioeducativas em meio aberto.  

E) Humanizar as Unidades de Internação, garantindo a incolumidade, 

integridade física e mental e segurança do/a adolescente e dos profissionais 

que trabalham no interior das unidades socioeducativas.  

F) Criar mecanismos que previnam, medeiam situações de conflitos e 

estabeleça práticas restaurativas. 

G) Garantir o acesso do adolescente à Justiça (Poder Judiciário, Ministério 

Público e Defensoria Pública) e o direito de ser ouvido sempre que requerer.  

H) Garantir as visitas familiares e íntimas, com ênfase na convivência com os 

parceiros/as, filhos/as e genitores, além da participação da família na condução 

da política socioeducativa.  

I) Garantir o direito à sexualidade e saúde reprodutiva, respeitando a identidade 

de gênero e a orientação sexual.  
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J) Garantir a oferta e acesso à educação de qualidade, à profissionalização, às 

atividades esportivas, de lazer e de cultura no centro de internação e na 

articulação da rede, em meio aberto e semiliberdade.  

K) Garantir o direito à educação para os adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas e egressos, considerando sua condição singular 

como estudantes e reconhecendo a escolarização como elemento estruturante 

do sistema socioeducativo.  

L) Garantir o acesso a programas de saúde integral.  

M) Garantir ao adolescente o direito de reavaliação e progressão da medida 

socioeducativa.  

N) Garantia da unidade na gestão do SINASE, por meio da gestão 

compartilhada entre as três esferas de governo, através do mecanismo de 

cofinanciamento.  

O) Integração operacional dos órgãos que compõem o sistema (art. 8º, da LF 

nº 12.594/2012). 

P) Valorizar os profissionais da socioeducação e promover formação 

continuada.  

Q) Garantir a autonomia dos Conselhos dos Direitos nas deliberações, controle 

social e fiscalização do Plano e do SINASE.  

R) Ter regras claras de convivência institucional definidas em regimentos 

internos apropriados por toda a comunidade socioeducativa.  

O) Garantir ao adolescente de reavaliação e progressão da medida 

socioeducativa. 

 

 

 

 

VI.2.3 - REFLEXÕES SOBRE O SISTEMA DE JUSTIÇA E 
SEGURANÇA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

A) Insuficiência de pessoal nas equipes interprofissionais das varas, 

promotorias e defensorias especializadas e quadros técnicos. 

B) Falta de entendimento sobre a situação de exclusão social que condiciona a 

trajetória do/a adolescente a quem é designada a autoria de um ato infracional. 

C) Deficiência no cumprimento dos prazos do devido processo legal.  
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D) Insuficiência de provimentos que coadunem com os marcos legais do 

SINASE. 

E) Carência na formação e capacitação dos operadores do Direito e da 

Segurança Pública e dos demais operadores do Sistema de Justiça da Infância 

e Juventude. 

F) Insuficiência de Delegacias Especializadas.  

G) Subutilização da remissão ministerial e judicial e de mecanismos de solução 

de conflitos na esfera extrajudicial.  

H) Falta, insuficiência ou incompletude das equipes interprofissionais.  

I) Espaço físico e infraestrutura em geral são insuficientes e inadequados.  

J) Necessidade de regionalização das Varas da Infância e da Juventude. 

K) Dificuldade no estabelecimento de fluxo do atendimento socioeducativo 

padronizado. 

L) Falta de escuta dos adolescentes em todas as etapas do processo. 

VI.2.4 - REFLEXÕES SOBRE O ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO  

 

A) Desarticulação das políticas setoriais na efetivação destas medidas 

socioeducativas.  

B) Ausência de uma instância de articulação entre as diferentes áreas que 

compõem o SINASE para responder pela execução das medidas em meio 

aberto.  

C) Falta de entendimento sobre as diferenças entre medidas protetivas e 

medidas socioeducativas.  

D) Falta de interlocução entre instituições, órgãos e serviços da rede de 

atendimento e proteção.  

Falta de qualificação dos municípios para a implementação da política.  

E) Insuficiência de recursos para o cofinanciamento da implementação de 

medidas socioeducativas em meio aberto.  

F) Ausência da oferta de serviços de prevenção e proteção e/ou falta de 

integração com programas destinados ao atendimento de adolescentes autores 

de ato infracional e suas famílias.  

G) Implantação insuficiente ou uso inadequado do Plano Individual de 

Atendimento – PIA, comprometendo o projeto socioeducativo.  
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H) Dificuldades no estabelecimento de parcerias para ampliação das medidas 

de meio aberto, especialmente Prestação de Serviços à Comunidade – PSC. 

I) Ausência e/ou insuficiência de políticas de inclusão que sejam atraentes para 

os adolescentes e jovens, e evitem a reincidência.  

J) Práticas desalinhadas do ponto de vista conceitual e prático.  

L) Ausência de práticas restaurativas que incluam a comunidade e atendam às 

necessidades das vítimas (Lei 12.594, Art. 35, III,).  

VII - MODELO DE GESTÃO 
 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, 

responsável por deliberar sobre a política de atenção à infância e à 

adolescência, pautado sempre no princípio da democracia participativa, tem 

buscado cumprir seu papel normatizador e articulador, ampliando os debates e 

sua agenda para envolver efetiva e diretamente os demais atores do Sistema 

de Garantia dos Direitos. 

Tendo como premissa básica a necessidade de se constituir parâmetros mais 

objetivos e procedimentos mais justos que evitem ou limitem a 

discricionariedade, o SINASE reafirma a diretriz do Estatuto sobre a natureza 

pedagógica da medida socioeducativa. Para tanto, este sistema tem como 

plataforma inspiradora os acordos internacionais sob direitos humanos dos 

quais o Brasil é signatário, em especial na área dos direitos da criança e do 

adolescente. 

Este plano de trabalho prioriza-se as medidas em meio aberto (prestação de 

serviço à comunidade e liberdade assistida) em detrimento das restritivas de 

liberdade (semiliberdade e internação em estabelecimento educacional, haja 

vista que estas somente devem ser aplicadas em caráter de excepcionalidade 

e brevidade). Trata-se de estratégia que busca reverter à tendência crescente 

de internação dos adolescentes bem como confrontar a sua eficácia. O Plano 

Nacional do SINASE visa superar todos os fatores aqui mencionados como 

impeditivos da consolidação do Sistema de Garantia de Direitos dos 

adolescentes, permitindo que eles reconstruam seu projeto de vida e se 
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reintegrem socialmente, que esta com total acordo com o plano Estadual e 

estes são elementos norteadores para construção deste plano municipal. 

A municipalização dos programas de meio aberto, mediante a articulação de 

políticas intersetoriais em nível local, e a constituição de redes de apoio nas 

comunidades, e, por outro lado, a regionalização dos programas de privação de 

liberdade a fim de garantir o direito à convivência familiar e comunitária dos 

adolescentes internos, bem como as especificidades culturais. 

O SINASE, enquanto sistema integrado articula os três níveis de governo para 

o desenvolvimento desses programas de atendimento, considerando a 

intersetorialidade e a co-responsabilidade da família, comunidade e Estado. 

Esse mesmo sistema estabelece ainda as competências e responsabilidades 

dos conselhos de direitos da criança e do adolescente, que devem sempre 

fundamentar suas decisões em diagnósticos e em diálogo direto com os 

demais integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, tais como o Poder 

Judiciário e o Ministério Público. 

Com a formulação de tais diretrizes e com o compromisso partilhado a 

república certamente poderá avançar na garantia dessa ABSOLUTA 

PRIORIDADE da nação brasileira: a criança e o adolescente. Em especial, 

criam-se as condições possíveis para que o adolescente em conflito com a lei 

deixe de ser considerado um problema para ser compreendido como uma 

prioridade social em nosso país. 

VII.1  - A SOCIOEDUCAÇÃO 
A socioeducação é imprescindível como política pública específica para 

resgatar a imensa dívida histórica da sociedade brasileira com a população 

adolescente (vítima principal dos altos índices de violência) e como 

contribuição à edificação de uma sociedade justa que zela por seus 

adolescentes. 

Nesse sentido, este Plano é um passo frente aos novos marcos regulatórios e 

deve produzir efeitos no atendimento a adolescentes autores de ato infracional 

e às suas famílias, criando oportunidades de construção de projetos de 

autonomia e emancipação cidadã. 
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Tarefa de toda a sociedade brasileira, a atenção integral aos adolescentes para 

que realizem seus projetos de vida individuais e coletivos, tem neste momento 

o impulso inalienável da iniciativa do Estado, especialmente o Município. Este 

Plano é, ao mesmo tempo, um desafio e um chamado à integração 

intersetorial. 

VII.2 - O PLANO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DECENAL 

O Plano do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo foi construído 

com base no diagnóstico situacional do atendimento socioeducativo, nas 

propostas deliberadas na IX Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, no Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente e no 

Plano Nacional de Direitos Humanos III – PNDH 3. 

São documentos ancorados à Constituição Federal, à Convenção Internacional 

sobre os Direitos da Criança, às Regras Mínimas das Nações Unidas para a 

Administração da Justiça da Infância e da Juventude, às Regras das Nações 

Unidas para a Proteção dos Jovens com restrição de liberdade, ao ECA, à 

Resolução 119/2006 do CONANDA e à Lei Federal 12.594/2012. 

O Plano Nacional do SINASE define expectativas e estratégias de longo prazo, 

correlacionadas com instrumentos de gestão de médio e curto prazo, 

determinando a alocação de recursos públicos para cada exercício. Essas 

estratégias são ordenadas em quatro eixos: Gestão, Qualificação do 

Atendimento, Participação Cidadã dos Adolescentes e Sistemas de Justiça e 

Segurança. 

Segue abaixo o modelo de gestão do Sistema Socioeducativo Municipal: 

 

 

 

 

 

Figura 6 – MODELO DE GESTÃO DO SISTEMA NACIONAL SOCIOEDUCATIVO – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. BRASIL/SINASE.2013, p.23. 
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XI  - EQUIPE DE ELABORAÇÃO  
 

A Equipe de elaboração do “Plano Municipal de Atendimento Sócio Educativo 

de São Roque do Canaã” foi instituída pela Prefeito Municipal e recebeu o 

nome de Comissão Intersetorial para elaboração do Plano de Atendimento 

Socioeducativo de São Roque do Canaã-ES. 

Nome do Coordenador:  Alex Santiago Duarte Leite da Silva 
Nome da Secretária: Waldeise Zanetti Nepomoceno Fadini 
 
A Comissão Intersetorial dos trabalhos de elaboração do Plano Municipal de 
Atendimento Socioeducativo do município de São Roque do Canaã foi criada 
pelo Decreto nº 2.965/2016 de 05 de agosto de 2016. 
 

Membros da Comissão 
Intersetorial dos trabalhos de 

elaboração do Plano Municipal de 
Atendimento Socioeducativo 

Representatividade Assinatura  

Karlucy Spalenza Perini Secretaria Municipal de 
Assistência Social 

 

Iraci Maria Vago Galon Secretaria Municipal de Saúde  

Alex Santiago Duarte Leite da Silva Secretaria Municipal de 
Turismo, Cultura, Esporte e 
Lazer 

 

Waldeise Zanetti Nepomoceno 
Fadini 

Secretaria Municipal de 
Educação 

 

Jorcelino Elias  Centro de Referencia da 
Assistência Social 

 

Reivani Aparecida Volpi Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 

 

Adriana Spalenza Tessarolo Conselho Municipal de 
Assistência Social 
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RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2016
Publicação Nº 69638

RESULTADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003452/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2016

RESULTADO: Informamos que a Licitação que trata da 
aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para 
as Unidades Básicas de Saúde do Município de São Roque 
do Canaã, em atendimento à Secretaria Municipal de Saú-
de do Município de São Roque do Canaã - ES, conforme 
especificações descritas no anexo I (Termo de Referência) 
do Edital foi considerada FRACASSADA.

São Roque do Canaã – ES, 28 de Dezembro de 2016.

ALEXSANDRO FIORENTINI

Pregoeiro Oficial

TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS 074/2012 
Publicação Nº 69663

RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
074/2012.

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Contratada: FUNERÁRIA LUZ E PAZ LTDA ME.

Objeto/Vigência: a prorrogação do prazo vigencial do con-
trato n° 074/2012, ficando prorrogado a partir do dia 1º 
de Janeiro de 2017 com término em 31 de Março de 2017.

Valor: R$ 10.812,00 (dez mil oitocentos e doze reais)

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Assistência Social:: 009.004.08.2
44.0013.2.038.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica. (F-269, FR-1399000003).

Processo Administrativo: 001393/2012.

RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
099/2012.

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Contratada: CLIMPET - CLINICA INTEGRADA DE MEDICI-
NA PREVENTIVA E TERAPÊUTICA LTDA.

Objeto/Vigência: a prorrogação do prazo vigencial do con-
trato 099/2012, ficando prorrogado a partir do dia 01 de 
Janeiro de 2017 com término em 31 de Março de 2017..

Valor: R$ 15.281,00 (quinze mil duzentos e oitenta e um 
reais)

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças: 
003.001.04.122.0004.2.004 – elemento de despesa 
3.3.90.39 – F 021, FR 1000.

Processo Administrativo: 001805/2012.

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
111/2013.

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Contratada: TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE 
LTDA EPP.

Objeto/Vigência: a prorrogação do prazo vigencial do con-
trato 111/2013, ficando prorrogado a partir do dia 01 de 
Janeiro de 2017 com término em 31 de Março de 2017..

Valor: R$ 2.940,00 (dois mil novecentos e quarenta reais).

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças: 
003.001.04.122.0004.2.004 – elemento de despesa 
3.3.90.39 – F 021 e FR 1604.

Processo Administrativo: 001191/2013.

RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
129/2013.

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Contratada: LABORATÓRIO MARTINELLI LTDA ME

Objeto/Vigência: a prorrogação do prazo vigencial do con-
trato 129/2013, ficando prorrogado a partir do dia 01 de 
Janeiro de 2017 com término em 31 de Março de 2017..

Valor: R$ 14.379,00 (quatorze mil, trezentos e setenta e 
nove reais).

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças: 
003.001.04.122.0004.2.004 – elemento de despesa 
3.3.90.39 – F 021 e FR 1000.

Processo Administrativo: 000875/2013.

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
168/2013.

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Contratada: CLIMPET - CLINICA INTEGRADA DE MEDICI-
NA PREVENTIVA E TERAPÊUTICA LTDA.

Objeto/Vigência: a prorrogação do prazo vigencial do con-
trato 168/2013 a partir do dia 01 de Janeiro de 2017 com 
término em 31 de Março de 2017..

Valor: R$ 22.775,00 (vinte e dois mil, setecentos e setenta 
e cinco reais)

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças: 
003.001.04.122.0004.2.004 – elemento de despesa 
3.3.90.39 – F 021, FR 1000.

Processo Administrativo: 002761/2013.

RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
090/2014.

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Contratada: EMPÓRIO CARD LTDA.

Objeto/Vigência: a prorrogação do prazo vigencial do con-
trato 090/2014, ficando prorrogado a partir do dia 01 de 
Janeiro de 2017 com término em 31 de Março de 2017.

Valor: R$ 215.589,47 (duzentos e quinze mil quinhentos 
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e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos), pro-
veniente da taxa de 0,81 % (oitenta e um centésimos por 
cento negativos) por unidade de cartão, levando em con-
sideração pela quantidade estimada de 483 servidores no 
período de 03 (três) meses)

Dotação Orçamentária:

GABINETE DO PREFEITO – 002.001.0412200022.002 – 
elemento de despesa 3.3.90.46 – F 008 – FR 1604.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN-
ÇAS – 003.001.0412200042.004 – elemento de despesa 
3.3.90.46 – F 022 – FR 1000.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
004.001.1236800072.008 – elemento de despesa 
3.3.90.46 – F 050 – FR 1101.

ENSINO FUNDAMENTAL – 004.002.1236100072.010 – 
elemento de despesa 3.3.90.46 – F 064 – FR 1101.

EDUCAÇÃO INFANTIL – 004.003.1236500072.013 – ele-
mento de despesa 3.3.90.46 – F 080 – FR 1102.

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE – 004.003.1236500072.014 
– elemento de despesa 3.3.90.46 – F 088 – FR 1102.

EDUCAÇÃO SUPERIOR – 004.005.1236400072.015 – ele-
mento de despesa 3.3.90.46 – F 095 – FR 1199.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Conselho Municipal de 
Saúde) – 005001.1012200082.018 – elemento de despe-
sa 3.3.90.46 – F 107 – FR 1201.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Administração) – 
005.001.1012200082.018 – elemento de despesa 
3.3.90.46 – F 107 – FR 1201.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Atenção Básica) – 
005.001.1030100082.020 – elemento de despesa 
3.3.90.46 – F 126 – FR 1201.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESF) – 
005.001.1030100082.020 – elemento de despesa 
3.3.90.46 – F 126 – FR 1201.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS) – 
005.001.1030100082.020 – elemento de despesa 
3.3.90.46 – F 126 – FR 1201.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Fisioterapia) – 
005.001.10302.00082.027 – elemento de despesa 
3.3.90.46 – F 157 – FR 1201.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Atenção Média e Alta Com-
plexidade) – 005.001.1030200082.027 – elemento de 
despesa 3.3.90.46 – F 157 – FR 1201.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Vigilância Sanitária) 
– 005.001.1030400082.029 – elemento de despesa 
3.3.90.46 – F 170 – FR 1201.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ECD) – 
005.001.1030500082.030 – elemento de despesa 
3.3.90.46 – F 181 – FR 1201.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPOR-
TE E LAZER – 006.001.2712200092.031 – elemento de 
despesa 3.3.90.46 – F 196 – FR 1000.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-
NOS – 007.001.1512200102.033 – elemento de despesa 
3.3.90.46 – F 210 – FR 1000.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO – 008.001.2012200112.035 – elemento de despesa 
3.3.90.46 – F 237 – FR 1000.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (Secreta-

ria) – 009.003.0812200122.037 – elemento de despesa 
3.3.90.46 – F 258 – FR 1000.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 
– 009.004.0824400132.038 – elemento de despesa 
3.3.90.46 – F 270 – FR 1000.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (Ser-
viço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) 
– 009.005.0824300142.042 – elemento de despesa 
3.3.90.46 – F 287 – FR 1000.

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (Con-
selho Tutelar) – 009.005.0824300142.043 – elemento de 
despesa 3.3.90.46 – F 295 – FR 1000.

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (Casa 
de Passagem) – 009.006.0824300152.044 – elemento de 
despesa 3.3.90.46 – F 306 – FR 1399000002.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – 
01.0001.1812200162.045 – elemento de despesa 
3.3.90.046– F 314 – FR 1000.

CONTROLADORIA MUNICIPAL – 011.001.0412400172.048 
– elemento de despesa 3.3.90.46 – F 332 – FR 1000.

Processo Administrativo: 001050/2014.

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 137/2014.

Locatário: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Locador: Sr LUIZ DALBERTO SPALENZA.

Objeto/Vigência: A prorrogação do prazo vigencial do con-
trato n° 137/2014, ficando prorrogado a partir do dia 1° 
de Janeiro de 2017 com término em 28 de Fevereiro de 
2017.

Valor: R$ 6.583,92 (seis mil quinhentos e oitenta e três 
reais e noventa e dois centavos)

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças: 003.0
01.04.122.0004.2.004.3.3.90.36 – OSTPF – (F-020 (PF) 
- FR-1605) –R$ 4.103,20 – (Quatro mil, cento e três reais 
e vinte centavos.

Secretaria Municipal de Educação: 004.001.12.368.0007
.2.008.3.3.90.36 – OSTPF – (F-048 (PF) - FR-1101) –R$ 
2.480,72 – (Dois mil, quatrocentos e oitenta reais e seten-
ta e dois centavos)

Processo Administrativo: 002364/2014.

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
146/2014.

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Contratada: SERVIÇOS RONDELLI LTDA ME.

Objeto/Vigência: A prorrogação do prazo vigencial do con-
trato n° 146/2014, ficando prorrogado a partir do dia 1° 
de Janeiro de 2017 com término em 31 de Março de 2017.

Valor: R$ 17.040,00 (dezessete mil e quarenta reais )

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos:

007.001.1545200102.034.33903900000 F-0000228, FR-
1602000000

Processo Administrativo: 003207/2014.
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RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
058/2015.

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Contratada: E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.

Objeto/Vigência: A prorrogação do prazo vigencial do con-
trato n° 058/2015, ficando prorrogado a partir do dia 1° 
de Janeiro de 2017 com término em 31 de Março de 2017.

Valor: R$ 27.360,00 (vinte e sete mil trezentos e sessenta 
reais)

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças: 
003.001.04.122.0004.2.004 – elemento de despesa 
3.3.90.39 – F-21 FR 1604.

Processo Administrativo: 004966/2014.

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2016.

Locatário: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Locador: Sr JOSE OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Objeto/Vigência: A prorrogação do prazo vigencial do con-
trato n° 001/2016, ficando prorrogado a partir do dia 1° 
de Janeiro de 2017 com término em 28 de Fevereiro de 
2017.

Valor: R$ 1.799,70 (um mil setecentos e noventa e nove 
reais e setenta centavos).

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 
– 006.001.27.122.0009.2.031.3.3.90.36 – Outros Servi-
ços de Terceiros - PF. (F- 194, FR – 1604000000).

Processo Administrativo: 003420/2015.

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 003/2016.

Locatário: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Locadora: Srª INÊS REGATTIERI ROLDI.

Objeto/Vigência: A prorrogação do prazo vigencial do con-
trato n° 003/2016, ficando prorrogado a partir do dia 1° 
de Janeiro de 2017 com término em 28 de Fevereiro de 
2017.

Valor: R$ 1.576,00 (um mil quinhentos e setenta e seis 
reais).

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 007.00
1.15.122.0010.2.033.3.3.90.36 – Outros Serviços de Ter-
ceiros – Pessoa Física. (F- 208 FR- 1605000000).

Processo Administrativo: 003435/2015.

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 004/2016.

Locatário: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Locador: Sr WELINGTON MAFFIOLETTI.

Objeto/Vigência: A prorrogação do prazo vigencial do con-
trato n° 004/2016, ficando prorrogado a partir do dia 1° 
de Janeiro de 2017 com término em 28 de Fevereiro de 
2017.

Valor: R$ 4.004,00 (quatro mil e quatro reais).

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – 00
8.001.20.122.0011.2.035.3.3.90.36 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Física. (F- 235 FR- 1604).

Processo Administrativo: 003456/2015.

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 006/2016.

Locatário: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Locadora: Srª DELAIR TERESA CORTELETTI ZANOTELLI.

Objeto/Vigência: A prorrogação do prazo vigencial do con-
trato n° 006/2016, ficando prorrogado a partir do dia 1° 
de Janeiro de 2017 com término em 28 de Fevereiro de 
2017.

Valor: R$ 800,00 (oitocentos reais).

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Assistência Social –009.006.08.24
3.0015.2.044.3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Tercei-
ros –Pessoa Física. (F- 304 - FR – 1399000002).

Processo Administrativo: 003460/2015.

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 007/2016.

Locatário: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Locadora: Srª ELIANI GANDORINI GALON.

Objeto/Vigência: A prorrogação do prazo vigencial do con-
trato n° 007/2016, ficando prorrogado a partir do dia 1° 
de Janeiro de 2017 com término em 28 de Fevereiro de 
2017.

Valor: R$ 1.000,00 (um mil reais).

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Assistência Social – 009.005.082.
4.3001.42.043.3.3.90.36.000 - Outros Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Física. (F-293- FR – 1000).

Processo Administrativo: 003461/2015.

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 008/2016.

Locatário: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Locador: Sr. ANTONIO CARLOS PRIORI.

Objeto/Vigência: A prorrogação do prazo vigencial do con-
trato n° 008/2016, ficando prorrogado a partir do dia 1° 
de Janeiro de 2017 com término em 28 de Fevereiro de 
2017.

Valor: R$ 2.242,00 (dois mil duzentos e quarenta e dois 
reais).

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Saúde – 005.001.10.122.0008.2
.018.3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Física. (F- 00105 FR- 1201).

Processo Administrativo: 003499/2015.
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RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 010/2016.

Locatário: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Locadora: Srª. EMILIA LOCATELLI TOREZANI.

Objeto/Vigência: A prorrogação do prazo vigencial do con-
trato n° 010/2016, ficando prorrogado a partir do dia 1° 
de Janeiro de 2017 com término em 28 de Fevereiro de 
2017.

Valor: R$ 1.390,00 (um mil trezentos e noventa reais).

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Saúde – 005.001.10.301.0008.
2.020.3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - PF. (F: 
00124 – FR: 1201).

Processo Administrativo: 003502/2015.

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 013/2016.

Locatário: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Locadora: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL DE SÃO 
ROQUE - ABC.

Objeto/Vigência: A prorrogação do prazo vigencial do con-
trato n° 013/2016, ficando prorrogado a partir do dia 1° 
de Janeiro de 2017 com término em 28 de Fevereiro de 
2017.

Valor: R$ 11.090,00 (onze mil e noventa reais).

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças: 003.00
1.04.122.0004.2.004.3.3.90.39 – Outros Serviços de Ter-
ceiros – Pessoa Jurídica. (F- 021 - FR- 1605).

Processo Administrativo: 003595/2015.

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 014/2016.

Locatário: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Locadores: Sr. ANGELO AFONSO LOCATELLI, JORGE LOCA-
TELLI, . SERGIO LUIS LOCATELLI e Srª MARIA MADALENA 
LOCATELLI DEGASPERI.

Objeto/Vigência: A prorrogação do prazo vigencial do con-
trato n° 014/2016, ficando prorrogado a partir do dia 1° 
de Janeiro de 2017 com término em 28 de Fevereiro de 
2017.

Valor: R$ 742,00 (setecentos e quarenta e dois reais).

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – 007.0
01.15.122.0010.2.033.3.3.90.36.00000 – Outros Serviços 
de Terceiros –Pessoa Física. (F- 208 FR – 1605000000).

Processo Administrativo: 004179/2015.

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
069/2016.

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Contratada: LUCHI & PIONTKOVSKY LTDA ME

Objeto/Vigência: a prorrogação do prazo vigencial do con-
trato 069/2016, ficando prorrogado a partir do dia 01 de 

Janeiro de 2017 com término em 31 de Março de 2017..

Valor: R$ 10.773,00 (dez mil setecentos e setenta e três 
reais).

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 007.00
1.15.122.0010.2.033.3.3.90.30 – Material de Consumo – 
F-207, FR-1000.

R$ 6.048,00 (seis mil e quarenta e oito reais), referente 
576 refeições.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 008.
001.20.122.0011.2.035.3.3.90.30 – Material de Consumo 
– F-234, FR-1000.

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 
referente 450 refeições.

Processo Administrativo: 003280/2015.

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
030/2016.

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Contratada: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA 
S/A.

Objeto/Vigência: a prorrogação do prazo vigencial do con-
trato 030/2016, ficando prorrogado a partir do dia 01 de 
Janeiro de 2017 com término em 30 de Janeiro de 2017.

Processo Administrativo: 000018/2016.

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
070/2016.

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Contratada: LUCHI & PIONTKOVSKY LTDA ME

Objeto/Vigência: a prorrogação do prazo vigencial do con-
trato 070/2016, ficando prorrogado a partir do dia 01 de 
Janeiro de 2017 com término em 31 de Março de 2017.

Valor: R$ 15.120,00 (quinze mil cento e vinte reais).

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Saúde

Pronto Atendimento 24 Horas 005.001.10.302.0008.2.02
7.3.3.90.30 – Material de Consumo – F-154, FR-1201), 
referente 1.440 refeições.

Processo Administrativo: 003280/2015.

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
074/2016.

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Contratada: MARONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA 
LTDA ME

Objeto/Vigência: a prorrogação do prazo vigencial do con-
trato 074/2016, ficando prorrogado a partir do dia 01 de 
Janeiro de 2017 com término em 31 de Março de 2017.

Valor: R$ 11.836,53 (onze mil oitocentos e trinta e seis 
reais e cinquenta e três centavos).

Dotação Orçamentária:
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Secretaria Municipal de Educação – Secretaria:

004.001.12.368.0007.2.008.3.3.90.39 – OST-PJ – (F:049 
– FR:1101) – R$ 533,10.

Educação Infantil – Creche:

004.003.12.365.0007.2.014.3.3.90.39 – OST-PJ – (F:087 
– FR:1102) – R$ 319,86.

Educação Infantil – Pré-Escola:

004.003.12.365.0007.2.013.3.3.90.39 – OST-PJ – (F:079 
– FR:1102) – R$ 639,72.

Ensino Fundamental:

004.002.12.361.0007.2.010.3.3.90.39 – OST-PJ – (F:063 
– FR: 1102) – R$ 1.279,44.

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer:

006.001.27.122.0009.2.031.3.3.90.39 – OST-PJ – (F:195 
– FR:1000) – R$ 118,62.

Biblioteca: 006.001.13.813.0009.1.009.3.3.90.39-OSTPJ-
-(F:195-FR:1000)-R$ 319,86

Secretaria Municipal de Assistência Social:

009.003.08.122.0012.2.037.3.3.90.39 – (F: 257 – FR: 
1000) – R$ 177,93

CRAS: 009.004.08.244.0013.2.038.3.3.90.39-OST-PJ – 
(F:269 – FR:1000-R$ 126,93

L.I: 009.004.08.244.0013.2.038.3.3.90.39-OST-PJ-(-
F:270-FR:1301000005)-R$406,17

C.Tutelar: 009.005.08.243.0014.2.0433.3.90.39-OST-PJ-
-(F:294-FR:1000)-R$ 319,86.

Secretaria Municipal de Administração e Finanças:

003.001.04.122.0004.2.004.3.3.90.39 – OST-PJ – (F:021 
– FR:1000) – R$ 2.454,99.

Secretaria Municipal de Obras e serviços Urbanos:

007.001.15.122.0010.2.033.3.3.90.39 – OST-PJ – (F:209 
– FR:1000) – R$ 616,41.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:

008.001.20.122.0011.2.035.3.3.90.39 – OST-PJ – (F:236 
– FR:1000) – R$ 299,22.

Gabinete do Prefeito:

002.001.04.122.0002.2.002.3.3.90.39 – OST-PJ – (F:007 
– FR:1604) – R$ 415,17.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

010.001.18.122.0016.2.045.3.3.90.39 – OST-PJ – (F:313 
– FR:1605) – R$ 79,95.

Secretaria Municipal de Saúde: Estratégia da saúde da Fa-
mília:

005.001.10.301.0008.2.020.3.3.90.39 – OST-PJ – (F:125 
– FR:1201) – R$ 1.454,04.

AMA:005.001.10.301.0008.2.020.3.3.90.39-OST-PJ-(-
F:125-FR:1201 - R$ 523,77.

Vigilância Sanitária:

005.001.10.304.0008.2.029.3.3.90.39 – OST-PJ – (F:169-
FR:1299000004)-R$ 139,65

Vigilância Epidemiológica e Vigilância Ambiental:

005.001.10.305.0008.2.030.3.3.90.39-OST-PJ-(F:180 – 
FR:1203000004)-R$ 494,43.

Farmácia Básica:

005.001.10.301.0008.2.020.3.3.90.39 – OST-PJ – (F:125 
– FR:1201) – R$ 69,84.

PA:005.001.10.302.0008.2.027.3.3.90.39 – OST-PJ – 
(F:156 – FR:1201) – R$ 174,60.

Secretaria/Administrativo:

005.001.10.122.0008.2.018.3.3.90.39 – OST-PJ – (F:106 
– FR:1201) – R$ 558,72.

Fisioterapia:

005.001.10.302.0008.2.027.3.3.90.39 – OST-PJ – (F:156 
– FR:1201) – R$ 314,25.

Processo Administrativo: 001323/2016.
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DECRETO N° 0003229/2016 
Publicação Nº 69786

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA    
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
DECRETO  Nº 0003229/2016
Data 28/12/2016 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

18.300,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

003001.0412200042.004

33904700000

0000023

1000000

1.032,38

Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

003001.0412200042.004

33904700000

0000023

1999000

7.000,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

003001.0412200042.004

33909300000

0000026

3000000

590,90

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

005001.1012200082.018

33909300000

0000109

1201000

11.964,65

Manutenção dos Serviços Publicos

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

007001.1545200102.034

33903900000

0000226

1602000

TOTAL: 38.887,93

Art. 2º.Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 38.887,93 (trinta e oito mil oitocentos e oitenta e sete reais  e noventa e três centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

3.900,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100000031901300000

003001.0412200042.0040000016

7.000,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 300000033903900000

003001.0412200042.0040000021

10.000,00

Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Básica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 110100033903900000

004002.1236100072.0120000068

590,90

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120100031901300000

005001.1012200082.0180000102

11.964,65

Obras publicas e Infraestrutura 

MATERIAL DE CONSUMO 160200044903000000

007001.1545100101.0110000213

1.032,38

Gestão das Políticas Públicas de Meio Ambiente

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 160500044906100000

010001.1854100162.0460000324

4.400,00

Gestão do Controle Interno

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100000031901100000

011001.0412400172.0480000325

TOTAL: 38.887,93

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

SAO ROQUE DO CANAÃ,  28 dezembro de 2016

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAÃ, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei
Nº 0000766/2015.

DECRETA:

Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 38.887,93   (trinta e oito mil oitocentos e oitenta e
sete reais  e noventa e três centavos ), nas seguintes dotações:

 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: FRANCIELI CASSANI GASPARINI
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Serra

Prefeitura

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
192/2013 PMS SESA

Publicação Nº 69477

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
192/2013. PROCESSO Nº 43152/2013 – SESA.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA e a 
Empresa LAPAES – LABORATÓRIO DE PATOLOGIA DO 
ESPIRITO SANTO LTDA. Objeto: Prorrogação do con-
trato nº 192/2013 por mais 06 (seis) meses a par-
tir 10/11/2016, com fulcro no Art. 57, Inciso II da 
Lei 8.666/93. Valor do presente Aditivo R$ 30.600,00 
(Trinta mil e seiscentos reais).

Dotação Orçamentária:

10.303.0190.2.108 - 3.3.90.39.00 FR: 1.201.0000

SESA/CPL 27/12/2016

LEI
Publicação Nº 69714

LEI Nº 4.594

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 
3.034/2006 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espíri-
to Santo, usando das atribuições legais, faço saber que a 
Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os incisos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI e XII do artigo 2º da Lei Municipal nº 3.034/2006, que 
passam a vigorar com as seguintes redações:

Art. 2° [...]

I - Representar a pessoa com deficiência junto às Esferas 
Pública, Privada e Sociedade Civil.

II - Formular diretrizes, acompanhar e avaliar a execução 
das políticas, planos e programas intersetoriais voltados 
para a garantia dos direitos e inclusão plena da pessoa 
com deficiência.

[...]

VI – Acompanhar e fiscalizar o cumprimento da legislação 
de proteção e defesa da pessoa com deficiência.

VII – Fomentar ações de sensibilização e mobilização junto 
ao Poder Público, Privado e Sociedade Civil organizada, 
visando à plena inclusão da pessoa com deficiência.

VIII – Propor e fomentar a realização de ações com o ob-
jetivo de ampliar, difundir e proteger os direitos da pessoa 
com deficiência, para combater práticas abusivas e/ou dis-
criminatórias.

IX – Propor, apreciar e fiscalizar a formação e capacitação 
de recursos humanos, visando à melhoria da qualidade de 
ações e serviços prestados ao segmento pelo poder públi-
co, privado e sociedade civil organizada.

X – Fiscalizar o cumprimento das legislações que assegu-
rem a inclusão plena das pessoas com deficiência em to-
dos os serviços oferecidos pelos órgãos públicos, privados 

e sociedade civil organizada no município.

XI – Propor, acompanhar, assessorar e fiscalizar a aplica-
ção de quaisquer recursos destinados ao âmbito da pessoa 
com deficiência, repassados ao Município.

XII – Estimular e propor, junto aos órgãos públicos, pri-
vados e sociedade civil organizada, a criação de projetos 
sociais nas áreas de prevenção, promoção e proteção so-
cial à pessoa com deficiência, visando à estimulação de 
suas potencialidades físicas, culturais e do conhecimento, 
entre outras.

Art. 2º Altera o artigo 3° da Lei Municipal nº 3.034/2006, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º O Comdpd é composto paritariamente por repre-
sentantes titulares e suplentes, dos seguintes órgãos e 
entidades:

I – Representantes do Poder Público:

a) 1 representante da Secretaria Municipal de Assistência 
Social – Semas;

b) 1 representante da Secretaria Municipal de Turismo, 
Cultura, Esporte e Lazer – Setur;

c) 1 representante da Secretaria Municipal de Direitos Hu-
manos e Cidadania – Sedir;

d) 1 representante da Secretaria Municipal de Educação 
– Sedu;

e) 1 representante da Secretaria Municipal de Saúde – 
Sesa;

f) 1 representante da Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano – Sedur;

g) 1 representante da Secretaria Municipal de Planejamen-
to Estratégico – Seplae;

h) 1 representante da Secretaria Municipal de Administra-
ção e Recursos Humanos – Sead;

i) 1 representante da Secretaria Municipal de Obras – 
Seob;

j) 1 representante da Secretaria Municipal de Defesa So-
cial - Sedes;

k) 1 representante da Secretaria Municipal de Habitação- 
Sehab;

l) 1 representante da Secretaria Municipal de Trabalho, 
Emprego e Renda- Seter;

m) 1 representante de instituição pública de Ensino Supe-
rior e/ou Técnico com sede no Município;

n) 1 representante do Poder Legislativo Municipal;

II – Representantes da Sociedade Civil:

a) 1 representante da área de Deficiência Sensorial 
Auditiva;

b) 1 representante da área de Deficiência Física;

c) 1 representante da área de Deficiência Sensorial Visual;

d) 1 representante da área de Deficiência Mental;

e) 1 representante do Centro de Defesa dos Direitos Hu-
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manos - CDDH;

f) 1 representante da Federação das Associações de Mora-
dores da Serra - FAMS;

g) 1 representante da Ordem dos Advogados do Brasil - 
OAB;

h) 1 representante de profissionais de nível superior das 
áreas afins constantes deste inciso, com comprovada ca-
pacitação e experiência;

i) 1 representante da área de patologias crônicas, que de-
terminem limitações nos desempenhos individuais e so-
ciais;

j) 1 representante do movimento sindical dos trabalhado-
res;

k) 1 representante da área de deficiências múltiplas;

l) 1 representante da síndrome do espectro do autismo.

m) 1 representante do ensino técnico e/ou superior priva-
do com sede no Município;

n) 1 representante de entidades prestadoras de serviços 
das áreas afins constantes deste inciso.

Parágrafo único. O número de membros do Comdpd 
só poderá ser aumentado ou reduzido por aprovação da 
maioria absoluta dos representantes referidos neste arti-
go, em assembleia destinada para este fim.

Art. 3º Altera o artigo 4° da Lei Municipal nº 3.034/2006, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º Os membros do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e seus suplentes serão indicados 
ou eleitos pelos órgãos e entidades que representarem. 
Fica disposto nas áreas que não existem representação 
por entidade, pessoas com deficiência, pessoas com pato-
logias crônicas, parentes de 1º ou 2º grau ou profissionais 
que atuem na área da pessoa com deficiência, compro-
vando devidamente sua atuação, poderão concorrer a um 
assento no Comdpd.

§ 1º Os membros do Comdpd indicados pelos titulares das 
secretarias municipais e pelas entidades da sociedade civil 
deverão ser substituídos a cada 2 anos ou sempre que jul-
gar necessário pelo respectivo órgão ou entidade, de modo 
a assegurar a legitimidade da representação, permitida a 
recondução uma única vez.

§ 2º Os representantes governamentais indicados pelos 
titulares das secretarias municipais relacionadas no inciso 
I do artigo 3º serão escolhidos preferencialmente dentre 
profissionais de comprovado conhecimento e/ou atuação 
na área da pessoa com deficiência.

§ 3º Os representantes de que trata o inciso II do artigo 
3º, serão eleitos em assembleia geral específica do Com-
dpd, de acordo com suas respectivas áreas de atuação.

Art. 4º Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 10 da 
Lei Municipal nº 3.034/2006, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:

Art. 10 [...]

Parágrafo único. O procedimento descrito no caput deste 
artigo será normatizado por meio do regimento interno do 
Comdpd.

Art. 5º Altera os artigos 11, 12, 14, 15 e 16 e cria os ar-
tigos 17, 18 e 19, ambos da Lei Municipal nº 3.034/2006, 
que passam a vigorar com as seguintes redações:

Art. 11 O exercício da função de conselheiro é considera-

do serviço público relevante e não será remunerado.

Art. 12 O funcionamento do Comdpd será regulamenta-
do por meio de regimento interno, aprovado por maioria 
absoluta de seus membros, que deverá ser elaborado no 
prazo de 60 dias após a sua posse.

Art. 13 Os atos do Comdpd serão divulgados pela Secre-
taria Municipal de Comunicação do Município - Secom.

Art. 14 Fica criado o Fundo Municipal da Pessoa com De-
ficiência - FMPD, instrumento de captação e aplicação de 
recursos que tem por objetivo proporcionar meios para 
financiamento das ações na área. É instrumento público 
municipal para a efetivação das políticas em prol da pes-
soa com deficiência, em consonância com os objetivos e 
diretrizes estabelecidas nesta Lei.

Art. 15 O Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência - 
FMPD será constituído das seguintes receitas:

a) dotação consignada em orçamento pelo Poder Público 
Municipal;

b) doações de organizações governamentais e não gover-
namentais, nacionais e internacionais;

c) doações de pessoas físicas ou jurídicas;

d) legados;

e) contribuições voluntárias;

f) produto das aplicações dos recursos no mercado finan-
ceiro;

g) produto da venda de materiais, publicações e eventos;

h) convênios e similares;

i) multas aplicadas no Município com base em legislação 
relacionada à pessoa com deficiência.

Art. 16 É de competência da Secretaria Municipal de As-
sistência Social - Semas, respeitadas as deliberações do 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
- Compdp, a responsabilidade de administração e opera-
cionalização do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência 
- FMPD.

Art. 17 As despesas decorrentes do funcionamento e das 
atividades do Comdpd constarão no orçamento da Secre-
taria Municipal de Assistência Social - Semas, que o apoia-
rá financeira, técnica e administrativamente, inclusive com 
a designação de servidores, com dedicação exclusiva para 
exercer as funções da secretaria-executiva.

Art. 18 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir 
os créditos adicionais necessários para aplicação das des-
pesas decorrentes da presente Lei.

Art. 19 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogadas todas as disposições em contrário, 
em especial o parágrafo único do artigo 5° da Lei Municipal 
nº 3.034/2006.

Palácio Municipal em Serra, aos 27 de dezembro de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal
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NOTIFICAÇÕES
Publicação Nº 69707

NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452, 
de 20 de março de 1997, comunico a V. Sa. que o Mi-
nistério do Esporte efetuou no dia 27 de dezembro de 
2016, liberação de recursos financeiros no valor de R$ 
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), Contrato de Repasse 
nº 0425788-19/2014, para esse Município, destinados a 
Execução de Centro de Iniciação ao Esporte ES, no âmbito 
do Programa Centro de Iniciação ao Esporte.

NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452, 
de 20 de março de 1997, comunico a V. Sa. que o Ministé-
rio do Esporte efetuou no dia 27 de dezembro de 2016, li-
beração de recursos financeiros no valor de R$ 265.799,26 
(duzentos e sessenta e cinco mil setecentos e noventa e 
nove reais e vinte e seis centavos), Contrato de Repasse 
nº 0425788-19/2014, para esse Município, destinados a 
Execução de Centro de Iniciação ao Esporte ES, no âmbito 
do Programa Centro de Iniciação ao Esporte.

RESOLUÇÃO
Publicação Nº 69705

Resolução 19/2016

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, em reunião ordiná-
ria realizada em 14/12/2016.

Resolve:

Art. 1º Aprovar o calendário de reuniões ordinárias de ano 
de 2016;

CALENDARIO 2017

JANEIRO RECESSO

FEVEREIRO 08 E 22

MARÇO 08 E 22

ABRIL 12 E 26

MAIO 10 E 24

JUNHO 14 E 28

JULHO 12 E 26

AGOSTO 09 E 23

SETEMBRO 13 E 27

OUTUBRO 11 E 25

NOVEMBRO 08 E 22

DEZEMBRO 06 E 20

Art. 2º esta resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas disposições em contrário.

Serra, ES 20 de Dezembro de 2016.

Marco Antônio Martão

Presidente do CONCASE

RESUMO DE TERMO ADITIVO
Publicação Nº 69716

Resumo do 1º Termo Aditivo do Convênio Nº 
024/2016 – SETUR

PROCESSO: 26.817/2016

Partes: Convênio que entre si celebram o Município da 
Serra e Associação de Banda de Congo da Serra.

Objeto: Incentivo e manutenção às Bandas de Congo da 
Cidade da Serra.

Valor: R$ 70.000,00 (setenta mil reais)

Vigência: O presente convênio terá vigência prorrogada a 
partir de 30 de Novembro de 2016, por mais 90 dias.
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DECRETO
Publicação Nº 69729

 

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR

02.00.00 COORDENADORIA DE GOVERNO
02.01.00 Coordenadoria de Governo
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 139.200

3.1.90.13.00 1.000.0000 36.700

03.00.00 PROCURADORIA GERAL
03.01.00 Procuradoria Geral
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 464.600

3.1.90.13.00 1.000.0000 20.600

04.00.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.01.00 Controladoria Geral do Município
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 18.600

3.1.90.13.00 1.000.0000 2.000

05.00.00 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS
05.01.00 Sec. Adm. e Recursos Humanos
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 448.100

3.1.90.13.00 1.000.0000 7.200

06.00.00 SEC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
06.01.00 Sec. de Planejamento Estratégico
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 109.700

07.00.00 SECRETARIA DA FAZENDA
07.01.00 Secretaria da Fazenda
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 1.220.700

08.00.00 SECRETARIA DE OBRAS
08.01.00 Secretaria de Obras
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 125.800

09.00.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS
09.01.00 Secretaria de Serviços
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 183.900

3.1.90.16.00 1.000.0000 11.700

10.00.00 SEC. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
10.01.00 Sec. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 137.000

11.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
11.01.00 Secretaria de Educação
12.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.101.0000 1.300

3.1.90.11.00 1.101.0000 979.900
3.1.90.16.00 1.101.0000 80.400
3.3.90.36.00 1.101.0000 112.500

12.361.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.101.0000 1.083.800
1.103.0000 1.744.600

3.1.90.11.00 1.103.0000 6.137.200
3.1.90.13.00 1.101.0000 131.800
3.1.90.16.00 1.103.0000 125.500

12.365.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.101.0000 206.000
1.103.0000 1.200.000

3.1.90.11.00 1.101.0000 261.800

D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações orçamentárias constante do Anexo I.

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 DECRETO Nº 8.503/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, e com base no artigo 9° inciso I da 
Lei n° 4.464 de 28 de dezembro de 2015. 

Palácio Municipal, em Serra, aos 28 de Dezembro de 2016.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal
PATRÍCIA FERREIRA LEMPE PENA

Art. 2º - Para efeito das suplementações constante no Artigo anterior, ficam anuladas as dotações orçamentárias, indicada no 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretária de Planejamento Estratégico - Em Exercício
CRÉDITO SUPLEMENTAR   -   ANEXO I   -   SUPLEMENTAÇÃO
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1.103.0000 2.223.362
3.1.90.13.00 1.101.0000 30.300

1.103.0000 206.700
3.1.90.16.00 1.103.0000 59.500

12.00.00 SECRETARIA DE SAUDE
12.01.00 Fundo Municipal de Saúde
10.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.201.0000 529.700

3.1.90.13.00 1.201.0000 507.400
3.3.90.36.00 1.201.0000 28.000

10.301.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.201.0000 424.200
3.1.90.11.00 1.201.0000 1.047.000

1.203.0000 1.070.000
3.1.90.16.00 1.201.0000 712.700

10.302.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.201.0000 664.400
3.1.90.11.00 1.201.0000 1.719.300
3.1.90.16.00 1.201.0000 661.200

10.305.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.201.0000 500
3.1.90.11.00 1.201.0000 403.000

10.302.0190.2.107 Manter os Serviços da Rede Especializada 3.3.90.39.00 1.203.0000 2.853.000

10.303.0190.2.108 Manter e Ampliar o Sist. Apoio Diag. e Terapêutico 3.3.90.39.00 1.203.0000 2.800.000

10.303.0210.2.117 Ampliar Qual. Acesso Medicam. Essenc. Qual Seg. Ef 3.3.90.30.00 1.203.0000 100.000

13.00.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.01.00 Secretaria de Assistência Social
08.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 235.100

3.1.90.16.00 1.301.0000 10.000

14.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
14.01.00 Secretaria de Meio Ambiente
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 164.700

3.1.90.16.00 1.000.0000 27.800

15.00.00 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO
15.01.00 Secretaria de Desenv. Econômico
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 27.200

16.00.00 SECRETARIA DE DESENV. URBANO
16.01.00 Secretaria de Desenv. Urbano
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 531.400

3.1.90.13.00 1.000.0000 9.300
3.1.90.16.00 1.000.0000 41.700

17.00.00 SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
17.01.00 Sec. de Direitos Humanos e Cidadania
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 221.200

18.00.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
18.01.00 Secretaria de Habitação
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 16.700

19.00.00 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
19.01.00 Secretaria de Defesa Social
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.000.0000 6.100

3.1.90.11.00 1.000.0000 292.700
3.1.90.13.00 1.000.0000 900

20.00.00 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
20.01.00 Secretaria de Comunicação
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 4.600

3.1.90.16.00 1.000.0000 3.000

22.00.00 SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER
22.01.00 Sec. de Politicas Públicas da Mulher
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 21.900

23.00.00 SEC. TRABALHO, EMPREGO E RENDA
23.01.00 Sec. Trabalho, Emprego e Renda
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04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 38.400

24.00.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
24.01.00 Rec. Sob Supervisão Sefa/Proger
28.841.0000.3.001 3.2.91.21.00 1.000.0000 1.000

28.846.0000.3.003 Pagamentos de Sentenças Judiciárias 3.3.90.47.00 1.000.0000 143.800

TOTAL 32.828.362 0

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR

02.00.00 COORDENADORIA DE GOVERNO
02.01.00 Coordenadoria de Governo
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.16.00 1.000.0000 31.178

3.1.90.96.00 1.000.0000 17.018
3.3.90.36.00 1.000.0000 9.153
3.3.90.39.00 1.000.0000 55.216

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 9.620
3.3.90.30.00 1.000.0000 4.495
3.3.90.33.00 1.000.0000 351
3.3.90.39.00 1.000.0000 2.322
3.3.90.93.00 1.000.0000 9.264

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 115.172
3.3.90.36.00 1.000.0000 7.758
3.3.90.39.00 1.000.0000 55.970

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 78.096
3.3.90.39.00 1.000.0000 193.978

03.00.00 PROCURADORIA GERAL
03.01.00 Procuradoria Geral
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.91.13.00 1.000.0000 1.321

3.3.90.36.00 1.000.0000 6.467
3.3.90.39.00 1.000.0000 18.821
3.3.90.49.00 1.000.0000 1.726

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.30.00 1.000.0000 1.199
3.3.90.33.00 1.000.0000 4.666
3.3.90.36.00 1.000.0000 393
3.3.90.92.00 1.000.0000 3.551
3.3.90.93.00 1.000.0000 5.000

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 11.960
3.3.90.39.00 1.000.0000 16.655

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 4.657
3.3.90.39.00 1.000.0000 180

04.00.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.01.00 Controladoria Geral do Município
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.16.00 1.000.0000 1.953

3.3.90.36.00 1.000.0000 7.050
3.3.90.39.00 1.000.0000 6.021
3.3.90.49.00 1.000.0000 1.826

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.30.00 1.000.0000 1.100
3.3.90.33.00 1.000.0000 1.666
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.000

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 16.089
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 14.749

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 3.755
3.3.90.39.00 1.000.0000 1.833

CRÉDITO SUPLEMENTAR     -     ANEXO II     -     ANULAÇÃO
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05.00.00 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS
05.01.00 Sec. Adm. e Recursos Humanos
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.16.00 1.000.0000 22.174

3.1.91.13.00 1.000.0000 2.967
3.3.90.36.00 1.000.0000 61.984
3.3.90.39.00 1.000.0000 139.675
3.3.90.49.00 1.000.0000 8.029

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.30.00 1.000.0000 12.130
3.3.90.33.00 1.000.0000 6.666
3.3.90.39.00 1.000.0000 35.584
3.3.90.92.00 1.000.0000 812
3.3.90.93.00 1.000.0000 8.387

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 371.313
3.3.90.36.00 1.000.0000 3.666
3.3.90.39.00 1.000.0000 91.665

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 25.090
3.3.90.39.00 1.000.0000 40.227

06.00.00 SEC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
06.01.00 Sec. de Planejamento Estratégico
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 5.592

3.3.90.36.00 1.000.0000 2.925
3.3.90.39.00 1.000.0000 32.879
3.3.90.49.00 1.000.0000 548

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.30.00 1.000.0000 1.185
3.3.90.33.00 1.000.0000 5.333
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.200
3.3.90.39.00 1.000.0000 134
3.3.90.93.00 1.000.0000 34.541

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 11.409
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.788
3.3.90.39.00 1.000.0000 24.897

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 14.349
3.3.90.39.00 1.000.0000 7.267

19.126.0070.2.031 Atualização e Aquisição Licenças Parque Tcno 3.3.90.39.00 1.000.0000 246.950

19.126.0070.2.036 Aquis., Atual. e Suporte Sistemas Informatizados 3.3.90.39.00 1.000.0000 6.950

07.00.00 SECRETARIA DA FAZENDA
07.01.00 Secretaria da Fazenda
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 14.653

3.1.90.96.00 1.000.0000 13.000
3.3.90.36.00 1.000.0000 3.400
3.3.90.39.00 1.000.0000 82.083
3.3.90.49.00 1.000.0000 441

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.30.00 1.000.0000 1.099
3.3.90.33.00 1.000.0000 975
3.3.90.93.00 1.000.0000 3.298

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 11.205
3.3.90.39.00 1.000.0000 52.056

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 27.803
3.3.90.39.00 1.000.0000 38.505

07.00.00 SECRETARIA DA FAZENDA
07.02.00 Fundo de Modernização da Adm. Tributária - FMT
04.123.0090.2.284 Desenvolvimento da Administração Fazendária 3.3.90.36.00 1.000.0000 726

3.3.90.39.00 1.000.0000 26.320

08.00.00 SECRETARIA DE OBRAS
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08.01.00 Secretaria de Obras
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 24.496

3.1.90.16.00 1.000.0000 2.162
3.1.90.94.00 1.000.0000 752
3.3.90.36.00 1.000.0000 6.175
3.3.90.39.00 1.000.0000 84.300

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.30.00 1.000.0000 8.139
3.3.90.33.00 1.000.0000 4.100
3.3.90.39.00 1.000.0000 7.324
3.3.90.93.00 1.000.0000 3.768

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 17.760
3.3.90.36.00 1.000.0000 9.386
3.3.90.39.00 1.000.0000 38.564

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 32.202
3.3.90.39.00 1.000.0000 4.353

15.451.0050.2.050 Construção, Reforma Ampl. Prédios Administrativos 4.4.90.51.00 1.000.0000 1.738

15.451.0100.2.051 Controle e Gerenciamento de Obras e Projetos 3.3.90.39.00 1.000.0000 11.000

15.451.0100.2.053 Urbaniz., Ampl., Revital. e Melhoria Vias Públicas 4.4.90.51.00 1.000.0000 227.779
1.000.0142 3.497
1.000.0228 13.873
1.000.0231 100.000

4.4.90.92.00 1.000.0000 8.293

15.451.0100.2.055 Recuperação e Urbanização de Áreas Degradadas 3.3.90.39.00 1.000.0185 4.877
1.000.0186 9.213

4.4.90.51.00 1.000.0000 141.989
1.000.0187 317.765

15.451.0100.2.056 Manut., Reforma, Adeq. Ampl. Sist. Equip. Públicos 4.4.90.51.00 1.000.0000 2.791
4.4.90.92.00 1.000.0000 91.299

15.451.0140.2.049 Construção, Reforma Ampliação Equip. Esporte Lazer 4.4.90.51.00 1.000.0191 11.000

15.451.0140.2.049 Construção, Reforma Ampliação Equip. Esporte Lazer 4.4.90.92.00 1.000.0000 4.125

15.451.0230.2.048 Construção, Reforma e Ampl. Equip. Assist. Social 4.4.90.51.00 1.000.0000 7.669

15.451.0420.2.047 Estabilização de Encostas 4.4.90.51.00 1.000.0000 525.569
1.000.0234 215.575
1.000.0236 320.000

09.00.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS
09.01.00 Secretaria de Serviços
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 24.685

3.3.90.36.00 1.000.0000 900
3.3.90.39.00 1.000.0000 103.643
3.3.90.49.00 1.000.0000 2.570

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.30.00 1.000.0000 6.853
3.3.90.33.00 1.000.0000 1.666
3.3.90.39.00 1.000.0000 1.442
3.3.90.93.00 1.000.0000 3.000

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 71.651
3.3.90.36.00 1.000.0000 8.008
3.3.90.39.00 1.000.0000 60.564

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 142.689
3.3.90.39.00 1.000.0000 245.597

15.452.0100.2.064 Int. Proc. Manut. Vias Asfalt. Galerias e Rede Púb 3.3.90.30.00 1.000.0000 2.226

15.452.0100.2.066 Intensificar e Modernizar a Gestão de Necrópolis 3.3.90.39.00 1.000.0000 63.357
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15.452.0100.2.070 Implantar e Intensif. Manutenção Áreas Verdes 3.3.90.39.00 1.000.0000 85.559

15.452.0110.1.062 Ampliar a Coleta Seletiva 3.3.90.30.00 1.000.0000 19.987

15.452.0110.2.069 Intensificar a Limpeza Pública 3.3.90.34.00 1.000.0000 7.581
3.3.90.39.00 1.000.0000 299.061
3.3.90.92.00 1.000.0000 1.697

10.00.00 SEC. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
10.01.00 Sec. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 4.399

3.1.90.16.00 1.000.0000 5.395
3.1.90.94.00 1.000.0000 861
3.3.90.36.00 1.000.0000 1.186
3.3.90.39.00 1.000.0000 45.597
3.3.90.49.00 1.000.0000 2.043

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.30.00 1.000.0000 2.156
3.3.90.33.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 9.453
3.3.90.93.00 1.000.0000 2.496

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 10.918
3.3.90.39.00 1.000.0000 993

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 32.380
3.3.90.39.00 1.000.0000 40.250

13.392.0130.2.074 Manter, Prom. Div. Lei Inc. Cultura "Chico Prego" 3.3.50.41.00 1.000.0000 500.871

11.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
11.01.00 Secretaria de Educação
12.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.101.0000 1.746

3.3.90.30.00 1.101.0000 4.073
3.3.90.33.00 1.101.0000 2.050
3.3.90.39.00 1.101.0000 98.288
3.3.90.93.00 1.101.0000 2.957

12.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.101.0000 42.205
3.3.90.36.00 1.101.0000 897
3.3.90.39.00 1.101.0000 23.663

12.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.101.0000 14.380
3.3.90.39.00 1.101.0000 70.952

12.122.0160.2.090 Garantir as Atividades dos CMES, CAE e CACS-FUNDEB 3.3.90.36.00 1.101.0000 4.978
4.4.90.52.00 1.101.0000 3.000

12.361.0150.2.083 Ações Pedagógicas e Adm. com Foco na Aprendizagem 3.3.90.34.00 1.101.0000 1.987.787
3.3.90.39.00 1.101.0000 432.275

1.199.0000 1.686

12.361.0150.2.085 Transporte Escolar 3.3.90.39.00 1.101.0000 693.393
3.3.90.93.00 1.101.0000 308.761

12.361.0150.2.088 Alimentação Escolar 3.3.90.30.00 1.199.0000 269.099
3.3.90.34.00 1.101.0000 941.995
3.3.90.92.00 1.199.0000 1.500

12.361.0160.2.091 Descentralização de Recursos Financeiros 3.3.50.43.00 1.101.0000 222.234
3.3.90.39.00 1.101.0000 1.000
4.4.50.42.00 1.101.0000 51.708

12.361.0170.2.093 Implant. e Implement. Infraestrutura Tecnológica 3.3.90.39.00 1.101.0000 210.500

12.361.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.36.00 1.102.0000 13.242
3.3.90.39.00 1.101.0000 361.000

1.102.0000 655.057
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3.3.90.92.00 1.199.0000 1.000
3.3.90.93.00 1.101.0000 5.922

1.102.0000 1.683
1.199.0000 1.161

12.365.0150.2.083 Ações Pedagógicas e Adm. com Foco na Aprendizagem 3.3.90.30.00 1.101.0000 6.330
3.3.90.36.00 1.101.0000 9.819
3.3.90.39.00 1.101.0000 188.154

1.199.0000 1.058
4.4.90.52.00 1.101.0000 1.161

12.365.0150.2.087 Const., Imp. Ampl., Refor. Manut. UE Administração 4.4.90.51.00 1.101.0000 304.510
4.4.90.92.00 1.199.0000 12.541

12.365.0150.2.088 Alimentação Escolar 3.3.90.30.00 1.199.0000 172.830
3.3.90.34.00 1.101.0000 959.054
3.3.90.39.00 1.101.0000 933
3.3.90.92.00 1.199.0000 2.465

12.365.0160.2.089 Formação dos Profissionais da Educação 3.3.90.14.00 1.101.0000 1.000
3.3.90.33.00 1.101.0000 1.000

12.365.0160.2.091 Descentralização de Recursos Financeiros 3.3.50.43.00 1.101.0000 138.607
4.4.50.42.00 1.101.0000 32.202

12.365.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.36.00 1.102.0000 26.350
3.3.90.39.00 1.101.0000 136.745

1.102.0000 189.222
3.3.90.92.00 1.199.0000 5.000
3.3.90.93.00 1.102.0000 10.000

12.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.101.0000 37.420
3.1.90.94.00 1.101.0000 9.699
3.1.90.96.00 1.101.0000 23.820
3.3.90.39.00 1.101.0000 1.826.000
3.3.90.49.00 1.101.0000 389.348

12.361.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.102.0000 9.692

3.1.90.11.00 1.101.0000 10.367
1.102.0000 35.286

3.1.90.13.00 1.102.0000 55.553
3.1.90.16.00 1.101.0000 21.657

1.102.0000 8.531
3.1.90.94.00 1.102.0000 3.287

1.103.0000 1.950
3.1.91.92.00 1.199.0000 2.062

12.365.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.102.0000 90.646
3.1.90.11.00 1.102.0000 3.709
3.1.90.13.00 1.102.0000 37.550
3.1.90.16.00 1.102.0000 10.000
3.1.90.94.00 1.102.0000 5.000

1.103.0000 1.137

12.00.00 SECRETARIA DE SAUDE
12.01.00 Fundo Municipal de Saúde
10.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.201.0000 7.824

3.1.90.16.00 1.201.0000 196.170
3.1.90.94.00 1.201.0000 18.824
3.1.90.96.00 1.201.0000 17.513
3.3.90.39.00 1.201.0000 2.119.884
3.3.90.49.00 1.201.0000 10.000

10.305.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.203.0000 570.000
3.1.90.16.00 1.201.0000 19.810

10.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.201.0000 2.000
3.3.90.30.00 1.201.0000 24.190
3.3.90.33.00 1.201.0000 5.000
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3.3.90.39.00 1.201.0000 68.982
3.3.90.92.00 1.201.0000 15.900
3.3.90.93.00 1.201.0000 30.703
4.4.90.52.00 1.201.0000 5.000

10.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.201.0000 1.048.623
3.3.90.36.00 1.201.0000 3.091
3.3.90.39.00 1.201.0000 262.098
3.3.90.92.00 1.201.0000 8.282
3.3.90.93.00 1.201.0000 6.048

10.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.201.0000 128.784
3.3.90.39.00 1.201.0000 131.448

10.126.0220.1.098 Estuturar Operac. a Tecnologia Informação da Sesa 3.3.90.39.00 1.201.0000 6.271
3.3.90.93.00 1.201.0000 10.000

10.128.0220.2.120 Capacitar e Formar Recursos Humanos da SESA 3.3.90.14.00 1.201.0000 8.936
3.3.90.33.00 1.201.0000 12.950

10.301.0180.2.101 Ofer. Pop. Serv. Ações Saúde Ateção Básica PPA 3.3.90.48.00 1.201.0000 18.855

10.301.0180.2.100 Ofer. Pop. Ac. Qual. Serv. Ações Aten. Básica-PMAQ 3.3.90.30.00 1.203.0000 492.000
3.3.90.39.00 1.203.0000 402.000

10.301.0180.2.103 Ampliar Acesso dos Munícipes Ações Odontologia 3.3.90.30.00 1.203.0000 593.000
3.3.90.32.00 1.203.0000 114.000
4.4.90.52.00 1.203.0000 10.000

10.301.0180.2.104 Ampliar Cobertura de Equipes de ACS 3.3.90.30.00 1.203.0000 127.000
3.3.90.39.00 1.203.0000 170.000

10.301.0180.2.105 Ampliar a Cobertura de ESF 3.3.90.39.00 1.203.0000 198.000
4.4.90.52.00 1.203.0000 2.000

10.301.0180.2.106 Melh. Ampl. Estrut. Física Serv. Aten. Prim. Saúde 4.4.90.51.00 1.203.0000 382.000
4.4.90.52.00 1.201.0000 358.300

1.203.0000 177.000

10.302.0190.2.107 Manter os Serviços da Rede Especializada 3.3.50.39.00 1.203.0000 10.000
3.3.90.30.00 1.201.0000 25.200
3.3.90.39.00 1.201.0000 582.023
3.3.90.93.00 1.201.0000 16.620

10.303.0190.2.108 Manter e Ampliar o Sist. Apoio Diag. e Terapêutico 3.3.90.39.00 1.201.0000 463.218
3.3.90.92.00 1.203.0000 1.000

10.302.0190.2.109 Ampl. Melh. Estrut. Física Serv. Espec. Saúde 4.4.90.51.00 1.203.0000 500.000
4.4.90.52.00 1.203.0000 2.000

10.302.0190.2.096 Ampliar a Oferta de Atendimento Psicossocial 3.3.90.39.00 1.203.0000 290.000

10.302.0190.1.097 Ampliar e Manter Oferta Serv. Odontologia Espec. 3.3.90.30.00 1.203.0000 115.000
3.3.90.39.00 1.203.0000 5.000

10.303.0210.2.117 Ampliar Qual. Acesso Medicam. Essenc. Qual Seg. Ef 3.3.90.30.00 1.201.0000 116.994
3.3.90.32.00 1.201.0000 75.895

10.303.0210.2.118 Manter Distrib. Materiais Médicos Hosp. Rede Serv. 3.3.90.30.00 1.203.0000 1.281.000
3.3.90.32.00 1.203.0000 2.000

10.304.0200.2.112 Executar e Monitorar as Ações de Vig. Sanitária 3.3.90.39.00 1.203.0000 205.000

10.305.0200.2.110 Executar e Monitorar as Ações de Vig. Ambiental 3.3.90.30.00 1.203.0000 880.000
3.3.90.39.00 1.203.0000 265.000

10.305.0200.2.111 Executar e Monitorar as Ações Vig. Epidemiológica 3.3.90.39.00 1.203.0000 25.000

10.305.0200.2.115 Incentivar Ações do Programa Nacional de DST/AIDS 3.3.90.92.00 1.203.0000 5.000
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13.00.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.01.00 Secretaria de Assistência Social
08.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.000.0000 69.437

3.1.90.13.00 1.000.0000 3.199
3.1.90.16.00 1.000.0000 45.360
3.3.90.36.00 1.000.0000 24.273
3.3.90.39.00 1.000.0000 203.310
3.3.90.49.00 1.000.0000 14.896

08.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.30.00 1.000.0000 12.871
3.3.90.33.00 1.000.0000 5.333
3.3.90.39.00 1.000.0000 2.033
3.3.90.93.00 1.000.0000 10.420

08.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 99.705
3.3.90.39.00 1.000.0000 66.325

08.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 94.347
3.3.90.39.00 1.000.0000 61.306

08.244.0250.2.140 Estruturar e Manter os Conselhos Tutelares 3.3.90.14.00 1.000.0000 2.214

13.00.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02.00 Fundo Munic. Assistência Social
08.244.0230.2.127 Desenv. Ações de Segurança Alimentar e Nutricional 3.3.90.39.00 1.000.0000 100.137

08.244.0230.2.128 Desenv. Ações Gestão Atend. Benef. Event. Assist. 3.3.90.39.00 1.000.0000 68.553
3.3.90.48.00 1.000.0000 6.160

08.244.0240.2.132 Des. e Ampliar Serv. Cont. PSE Alta Complexidade 3.3.90.30.00 1.000.0000 24.179
3.3.90.39.00 1.000.0000 5.356

14.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
14.01.00 Secretaria de Meio Ambiente
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 15.356

3.1.90.96.00 1.000.0000 11.102
3.3.90.36.00 1.000.0000 11.305
3.3.90.39.00 1.000.0000 71.497
3.3.90.49.00 1.000.0000 616

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 7.548
3.3.90.92.00 1.000.0000 5.000

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 113.467
3.3.90.39.00 1.000.0000 12.125

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 59.765
3.3.90.39.00 1.000.0000 41.530

15.00.00 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO
15.01.00 Secretaria de Desenv. Econômico
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 2.181

3.1.90.16.00 1.000.0000 4.382
3.3.90.36.00 1.000.0000 3.600
3.3.90.39.00 1.000.0000 17.130
3.3.90.49.00 1.000.0000 795

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 9.628
3.3.90.30.00 1.000.0000 8.011
3.3.90.33.00 1.000.0000 3.333
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 13.085
3.3.90.92.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.93.00 1.000.0000 5.000

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 12.000
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3.3.90.36.00 1.000.0000 10.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 30.981

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 8.720
3.3.90.39.00 1.000.0000 13.317

23.691.0300.1.177 Assessoria e Apoio a Assoc. e Grupos Produtivos 3.3.50.43.00 1.000.0000 124.933

16.00.00 SECRETARIA DE DESENV. URBANO
16.01.00 Secretaria de Desenv. Urbano
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.3.90.36.00 1.000.0000 23.666

3.3.90.39.00 1.000.0000 118.498
3.3.90.49.00 1.000.0000 671

17.00.00 SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
17.01.00 Sec. de Direitos Humanos e Cidadania
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 12.514

3.1.90.16.00 1.000.0000 24.660
3.3.90.36.00 1.000.0000 18.162
3.3.90.39.00 1.000.0000 44.234

17.00.00 SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
17.02.00 Fundo de Direitos Difusos
14.422.0350.2.203 Atendimento e Orientações ao Consumidor 3.3.90.39.00 1.000.0000 3.027

4.4.90.52.00 1.000.0000 2.250

18.00.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
18.01.00 Secretaria de Habitação
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 3.400

3.1.90.16.00 1.000.0000 8.131
3.3.90.36.00 1.000.0000 6.433
3.3.90.39.00 1.000.0000 19.909
3.3.90.49.00 1.000.0000 548

19.00.00 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
19.01.00 Secretaria de Defesa Social
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.16.00 1.000.0000 14.235

3.1.90.94.00 1.000.0000 999
3.1.90.96.00 1.000.0000 99.000
3.3.90.36.00 1.000.0000 66.737
3.3.90.39.00 1.000.0000 219.915
3.3.90.49.00 1.000.0000 600

19.00.00 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
19.02.00 Coordenadoria Municipal de Defesa Civil
06.182.0420.2.235 Prevenção e Gerenciamento de Riscos 3.3.90.30.00 1.000.0000 1.205

3.3.90.32.00 1.000.0000 206.800

06.182.0420.2.236 Atualizar o Plano Municipal de Redução de Riscos 3.3.90.39.00 1.000.0000 15.000
1.000.0159 1.813

20.00.00 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
20.01.00 Secretaria de Comunicação
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 4.228

3.3.90.36.00 1.000.0000 3.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 20.074
3.3.90.49.00 1.000.0000 1.938

21.00.00 SEC. ESPECIAL AGRIC, AGROT, AQUIC. E PESCA
21.02.00 Fundo Municipal de Desenvolv. Rural Sustentável
20.608.0440.2.249 Fomentar e Fortalecer Ativ. Agrícola no Município 3.3.90.39.00 1.000.0000 5.000

4.4.90.52.00 1.000.0000 5.000

22.00.00 SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER
22.01.00 Sec. de Politicas Públicas da Mulher
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 4.070

3.3.90.36.00 1.000.0000 3.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 28.131
3.3.90.49.00 1.000.0000 2.000
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04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.30.00 1.000.0000 8.472
3.3.90.33.00 1.000.0000 1.666
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.39.00 1.000.0000
3.3.90.92.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.93.00 1.000.0000 7.339
4.4.90.52.00 1.000.0000 10.000

23.00.00 SEC. TRABALHO, EMPREGO E RENDA
23.01.00 Sec. Trabalho, Emprego e Renda
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 3.053

3.3.90.36.00 1.000.0000 3.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 36.464
3.3.90.49.00 1.000.0000 1.000

TOTAL 32.828.362
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SRH2016
Publicação Nº 69542

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 
TRIGÉSIMA SEXTA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 002/2016 

 
A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que 
autoriza a contratação temporária, convoca os profissionais abaixo relacionados, para 
manifestarem interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cujas vagas 
serão preenchidas, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 002/2016, 
devendo se apresentar na Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no período 
de  28 de dezembro 2016 à 04 de janeiro de 2017, 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. 
 
2.1 MÉDICO CLÍNICO GERAL (PLANTONISTA) 
Class. Candidato 
150º LIVIA HAYDEE MAGNAGO GALVAO 
151º KêNIA DAZZI BERGI 
152º SHEILA DE SALLES ROCHA 
153º FILLIPE ASSIS MOREIRA FONTES 

Serra/ES, 27 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 69541

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 
SÉTIMA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 008/2016 

 
A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que 
autoriza a contratação temporária, convocam os profissionais abaixo relacionados, 
para manifestar interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga será 
preenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 008/2016, devendo se 
apresentar na Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de 28 de 
dezembro de 2016 à 04 de janeiro de 2017 , 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. 
 
 
2.3 MÉDICO CLÍNICO GERAL (DIARISTA) 
Class. Candidato 

32º ALAN SHINJI SATO 

33º LUIZA SOUZA CANI 

34º STEPHANNY DE CARVALHO BARBOSA 

35º DANIEL LOPES PIMENTEL 

36º VITOR GUERZET AYRES BASTOS 

 
 

Serra/ES, 27 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 Previdencia 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

COMUNICADO - PROCESSO SELETIVO
Publicação Nº 69784

COMUNICADO

A Comissão para organização e realização de Processo 
Seletivo Simplificado para contratação de profissionais da 
educação, instituída pela Portaria nº 1039/2016 da Prefei-
tura Municipal de Viana, COMUNICA que, fica cancelado 
o Edital nº 002/2016 de processo seletivo e cadastro de 
reserva simplificado de profissionais da área da educação, 
auxiliar de creche e nutrição do Município Viana, publica-
do no Diário Oficial dos Municípios - AMUNES, na data de 
22/12/2016.

COMISSÃO PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE 
PROCESSO SELETIVO

Portaria nº 1039/2016

DECRETO 307/2016
Publicação Nº 69709

DECRETO Nº 307/2016

Cria o programa de valorização do servidor e ino-
vação na gestão publica – Valoriza para Inovar, e 
dá outras providencias.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica criado o programa de valorização do servidor 
e inovação na gestão pública – Valorizar para Inovar, da 
Prefeitura de Viana, instituindo a Política de Valorização de 
Servidores no âmbito da administração direta e indireta do 
município de Viana

Art. 2º O programa Valorizar para Inovar tem por objetivo:

I - contribuir para realização profissional e o reconheci-
mento por parte da organização que trabalha;

II - aprimorar as relações socioprofissionais por meio do 
aperfeiçoamento das práticas de liberdade de expressão, 
respeito e cooperação;

III - ampliar a competência profissional do servidor públi-
co, a partir das necessidades do seu espaço de atuação 
organizacional;

IV - cooperar para a harmonização e o bem-estar no am-
biente de trabalho;

V - desenvolver inovações que melhoram a execução dos 
trabalhos e a melhoria no atendimento ao cidadão;

VI - contribuir na construção de um serviço público de 
qualidade.

Art. 3º Os programas e ações de valorização de servidores 
devem ser implementados com observância ao reconhe-
cimento de que o servidor é elemento fundamental para 
implementação das estratégias de governo.

Art. 4º Os programas e ações de valorização de servidores 
devem ser implementados com observância das seguintes 
diretrizes:

I - compatibilização entre os interesses dos servidores pú-
blicos e os da administração pública;

II - ajustes contínuos e sucessivos entre as expectativas 
dos servidores e as possibilidades da administração públi-
ca;

III - busca por um ambiente favorável à expressão do pen-
samento, integração e bem-estar nas relações de trabalho.

Art. 5º A valorização do servidor é efetivada por meio de 
ações governamentais de reconhecimento do esforço ou 
das atitudes tomadas pelo servidor que contribuam para:

I - a melhoria da gestão pública;

II - a melhoria da qualidade dos serviços públicos presta-
dos;

III - a promoção do desenvolvimento social ou econômico 
no município de Viana;

IV - a entrega de resultados à sociedade.

Parágrafo único. As ações governamentais de que trata 
o caput deste artigo devem ser integradas e coordenadas 
pelo órgão central do sistema de gestão de pessoas, da 
Secretaria Municipal de Administração, de Gestão de Pes-
soas e de Finanças.
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Art. 6º A valorização do servidor deve ser promovida por 
meio de:

I - prêmios por inovação ou por melhores práticas;

II - definição de lotação do servidor, mediante critérios que 
considerem a experiência profissional, o conhecimento ad-
quirido e as habilidades profissionais desenvolvidas pelo 
servidor, quando possível;

III - melhoria na qualidade de vida no ambiente de traba-
lho;

IV - preparação do servidor para os desafios da vida sub-
seqüente à aposentadoria;

V - oportunidades para que habilidades esportivas, artís-
ticas ou culturais, presentes na pessoa do servidor, sejam 
manifestadas;

VI - aperfeiçoamento profissional por meio de eventos de 
capacitação;

VII - sensibilização dos servidores para o envolvimento em 
ações de voluntariado e de responsabilidade social e/ou 
ambiental;

VIII - realização da atividade laboral e aprimoramento dos 
processos de trabalho, visando à eliminação de etapas ou 
atividades desnecessárias ante avanços tecnológicos ou o 
surgimento de métodos ou práticas mais modernas;

IX - políticas salariais e plano de cargos;

X - auxílio em curso superior, pós-graduação, mestrado;

XI - prática de meritocracia.

Art. 7º Fica criado o Prêmio Inova Viana – Inovação 
na gestão pública de Viana como forma de reconhecer e 
premiar resultados expressivos alcançados por equipes de 
trabalho, no âmbito da administração direta e indireta do 
Poder Executivo e Legislativo, por meio de projetos que 
evidenciem práticas inovadoras de gestão nas seguintes 
categorias:

I - Atendimento ao Cidadão: ações que priorizem a me-
lhoria da qualidade do atendimento prestado diretamente 
ao cidadão, facilitando a sua relação com a Administração 
Pública e ampliando a oferta de serviços;

II - Uso Eficiente dos Recursos Públicos: ações orientadas 
para a utilização eficiente, adequada e responsável dos 
recursos públicos, caracterizando projetos que priorizem a 
redução de custos e elevação de produtividade, no atendi-
mento às demandas da população;

III - Valorização do Servidor: ações direcionadas ao de-
senvolvimento dos processos de gestão de pessoas, me-
lhoria da qualidade de vida no trabalho, com valorização 
pessoal e também profissional do servidor público;

IV - Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação: 
ações direcionadas à melhoria, padronização e amplia-
ção dos recursos básicos de Tecnologias da Informação e 
Comunicação; à certificação digital; ao desenvolvimento 
e integração de processos e sistemas de informação in-
tersetoriais; à expansão da oferta de serviços eletrônicos 
aos cidadãos, servidores, fornecedores, a outros níveis de 
governo e à transparência na tramitação de processos e 
solicitações;

V - Resultados para a Sociedade: ações que promovam a 
disponibilização de serviços inovadores que causem im-
pactos positivos e significativos para a melhoria da quali-
dade de vida da sociedade;

VI - Práticas Transformadoras: ações que se caracterizem 
por práticas inovadoras de intervenção na realidade, pro-
movam mudança de conceitos, desenvolvam novos valo-
res e atitudes, criem novas possibilidades e produzam re-
sultados sociais diferenciados;

VII - Inclusão Social: ações voltadas para a promoção das 
inclusões social e digital, criando, na sociedade, condições 
para a convivência entre pessoas de todos os tipos e de 
inteligências na realização de seus direitos, suas necessi-
dades e potencialidades;

VIII - Participação e Controle Social: ações que estimulem 
a participação da sociedade civil nos processos de planeja-
mento, acompanhamento e verificação dos atos da gestão 
pública, bem como na execução das políticas e programas, 
avaliando objetivos, processos e resultados e comparti-
lhando responsabilidades.

IX - Desburocratização: ações que promovam a racionali-
zação de processos de trabalho e a simplificação de práti-
cas administrativas, visando a reduzir ou eliminar exigên-
cias documentais e formalidades burocráticas, bem como 
facilitar o acesso às informações referentes aos serviços 
públicos, de modo a restringir a interferência do governo 
na vida dos cidadãos, das empresas e outras entidades 
organizadas.

§1º Entende-se por prática inovadora de gestão toda ini-
ciativa ou ação organizacional direcionada à produção de 
serviços públicos de qualidade, reduzindo gastos e geran-
do satisfação para a sociedade, de modo efetivo, criativo e 
com possibilidades de multiplicação.

§2º Secretaria Municipal de Administração, de Gestão de 
Pessoas e de Finanças deve regulamentar os procedimen-
tos de concessão do Premio Inova Viana.

Art. 8º As práticas de gestão devem considerar:

I - o prévio planejamento e vinculação dos programas às 
disponibilidades orçamentárias;
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II - a compatibilização entre o cumprimento das metas e 
objetivos estratégicos do governo e dos órgãos e entida-
des integrantes da administração pública de Viana e os re-
sultados esperados com a implementação dos programas 
e ações de valorização de servidores;

III - a necessidade de revisão permanente dos planos de 
capacitação e desenvolvimento;

IV - a necessidade de aperfeiçoamento dos processos de 
trabalho;

V - utilização progressiva do critério de competência para 
lotação de servidores;

VI - a necessidade de melhoria da qualificação técnico-
-profissional do servidor;

VII - a adequação das condições de trabalho para garantia 
da saúde, segurança e efetividade da atividade laboral dos 
servidores;

VIII - a criação do Banco de Talentos para o gerenciamen-
to do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
que o desempenho das atribuições dos cargos e funções 
venha demandar;

IX - a indicação de servidores que demonstrarem melhor 
desempenho para cargos em comissão ou funções de li-
derança;

X - a utilização de meios como a pesquisa de clima orga-
nizacional, encontros e outras formas participativas para 
identificação de quais ações de valorização serão mais efe-
tivas para os resultados pretendidos;

XI - uma relação de compromisso entre a administração 
pública e seus agentes, mediante:

a) o envolvimento e o comprometimento dos servidores 
com os objetivos de seu órgão ou unidade de lotação;

b) a oferta de oportunidades de desenvolvimento pessoal 
e profissional, associadas a critérios transparentes de re-
conhecimento por parte da administração.

Art. 9º Os órgãos e entidades da administração direta de-
vem se estruturar para a execução de programas e ações 
que viabilizem a implementação da Política de Valorização 
de Servidores de que trata este Decreto.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se eventuais disposições em contrário.

Viana/ES, 28 de dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

DECRETO N° 287-2016 PONTO ELETRONICO
Publicação Nº 69740

DECRETO N° 287/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, e conferido com o 
art. 60, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Viana.

DECRETA:

Art. 1º. Todos os servidores públicos municipais, efetivos, 
comissionados e contratados temporariamente, e os esta-
giários, estão sujeitos ao cadastro em sistema eletrônico 
de ponto, bem como ao registro de frequência.

§ 1º. O registro de frequência a que se refere este artigo 
será efetuado de forma eletrônica, mediante relógio de 
ponto pelo sistema de leitura biométrica, à exceção do 
disposto no parágrafo seguinte.

§ 2º Onde não houver relógio de ponto eletrônico, deverá 
ser adotado outro instrumento para controle de frequência 
diária e manual, por meio de folha individual ou livro de 
ponto no respectivo setor.

Art. 2º. Fica fixado o horário de expediente para os ser-
vidores municipais e estagiários, de 07 h às 18 horas, de 
segunda a sexta-feira, observada carga horária de cada 
servidor e expediente de cada secretaria, em observância 
ao estabelecido no artigo 7º deste decreto.

Art. 3º. O registro de frequência deverá ser efetuado den-
tro dos seguintes horários:

I – ENTRADA: a partir do início do horário de expediente 
habitual estabelecido pela secretaria;

II – ALMOÇO: a partir do inicio do horário estabelecido pela 
secretaria, respeitando o limite de 01 (uma) hora diária.

III – SAÍDA: a partir do término do horário de expediente 
habitual estabelecido pela secretaria e até 15 (quinze) mi-
nutos após.

Art. 4º. Por até 03 (três) vezes durante o mesmo mês, o 
servidor poderá registrar a entrada até 15 (quinze) minu-
tos após o início do seu horário de expediente.

§ 1º. Será reduzido um terço da remuneração do dia quan-
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do o servidor do Município comparecer ao serviço dentro 
da primeira hora seguinte à determinada para o início da 
jornada de trabalho, ou quando se retirar antes da hora 
fixada para o término de seu expediente.

§ 2º. O servidor do município deixará de receber o ven-
cimento correspondente a um dia, quando o compareci-
mento ao serviço ultrapassar o horário previsto no inciso 
anterior;

§ 3º No caso de falta injustificada do serviço nos dias ime-
diatamente anteriores e posteriores aos sábados, domin-
gos e feriados ou aqueles entre eles intercalados serão 
também computados como falta.

Art. 5º. Compete ao Departamento de Recursos Humanos 
efetuar mensalmente o lançamento da frequência dos ser-
vidores em folha de pagamento, após encaminhamento da 
apuração da chefia imediata do servidor e a aprovação do 
secretário da respectiva pasta.

§ 1º. Os boletins de frequência dos casos mencionados no 
§ 2º do art. 1º e no art. 7º, deste decreto, serão remetidos 
ao Departamento de Recursos Humanos, acompanhados 
do registro da frequência, até o 05 dia útil do mês, a fim 
de comprovar a assiduidade dos servidores.

§ 2º. As retificações no boletim de frequência somente se-
rão aceitas se emitidas até o dia da entrega da frequência 
do mês subsequente, desde que aprovada pelo respectivo 
secretário da pasta.

Art. 6º. Compete ao Secretário ao qual esteja subordina-
do o servidor, mediante comprovação, abonar as ausên-
cias motivadas por:

I – casamento;

II – falecimento do cônjuge, companheiro, pais, filho e 
irmãos;

III – júri;

IV – doação de sangue;

V – licença paternidade;

VI – prestação DE CONCURSO PÚBLICO;

VII – convocação para prestar depoimento perante autori-
dade administrativa, policial ou judiciária;

VIII – atestado médico;

IX – abono do artigo 30 da lei nº 1.596/2001.

Parágrafo único - As ausências abonadas na forma deste 
artigo deverão ser registradas, com a inclusão do motivo e 
comprovação da motivação.

Art. 7º. De acordo com as peculiaridades do serviço, os 
Secretários Municipais, o Procurador Geral e o Ouvidor po-
derão, motivada e justificadamente, dispensar servidores 
do registro de frequência, ou determinar horário diverso 
do estabelecido no art. 2º deste Decreto, mediante autori-
zação do Gabinete do Prefeito.

Parágrafo único – O relógio de ponto eletrônico funcio-
nará todos os dias e horários, de modo a permitir o regis-
tro da frequência para os casos de que cuida o caput deste 
artigo.

Art. 8º. Os servidores estudantes que, em razão do ho-
rário de aula, realização de provas ou de atividades extra 
aulas, necessitem comparecer ao serviço após o horário 
habitual de trabalho, ou dele se afastar antes do encerra-
mento de sua jornada diária de trabalho, compensarão as 
horas de seu afastamento preferencialmente com a pres-
tação de serviço em horário antecipado ou prorrogado, ou 
então no período correspondente às férias escolares, com 
a devida comprovação da motivação.

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Viana - ES, 07 de Dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração desta Prefeitura.

DECRETO N° 300-2016 APOSENTADORIA
Publicação Nº 69757

DECRETO Nº 300/2016

Concede o benefício previdenciário de aposentado-
ria voluntária por tempo de contribuição, com pro-
ventos integrais, ao servidor Juan Carlos Victor An-
tonio Rojas Salinas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere 
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o artigo 60, inciso IV, da Lei Orgânica, em conjunto com 
o DIRETOR PRESIDENTE E A DIRETORA DE BENEFÍ-
CIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA 
– IPREVI, no uso da atribuição que lhes confere o artigo 
53, inciso V, da Lei Municipal nº 1.595/2001, e de acor-
do com o que dispõe o artigo 160, inciso I, alínea “c”, da 
Lei Municipal nº 1.596/2001, o art. 6º, I, II, III e IV, da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o art. 15 da Lei 
nº 1.595/2001, e ainda conforme Processo Administrativo 
IPREVI nº 722/2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida ao servidor JUAN CARLOS VIC-
TOR ANTONIO ROJAS SALINAS, ocupante do cargo 
efetivo de Engenheiro, matrícula funcional nº 030724-01, 
aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com 
proventos integrais.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Viana-ES, 26 de Dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA

DIRETOR PRESIDENTE DO IPREVI

ADELEIA RUFINO

DIRETORA DE BENEFÍCIOS DO IPREVI

DECRETO N° 301-2016 APOSENTADORIA
Publicação Nº 69761

DECRETO Nº 301/2016

Concede o benefício previdenciário de aposentadoria 
por invalidez, com proventos proporcionais ao tem-
po de contribuição, à servidora Silvani Neris Vieira.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o 
art. 60, IV, da Lei Orgânica, em conjunto com o DIRETOR 
PRESIDENTE E A DIRETORA DE BENEFÍCIOS DO INS-
TITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPÍO DE VIANA – IPREVI, no 
uso da atribuição que lhes confere o art. 53, inciso V, da 
Lei Municipal nº 1.595/2001, e de acordo com o que dis-

põe o art. 160, inciso I, alínea “a” da Lei Municipal nº 
1.596/2001, o art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Fede-
ral com sua nova redação conferida pela Emenda Consti-
tucional nº 41/2003, e art. 13, alínea “b”, da Lei Municipal 
nº 1.595, de 28 de dezembro de 2001, e ainda conforme 
Processo Administrativo IPREVI nº 474/2014.

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida à servidora SILVANI NERIS 
VIEIRA, ocupante do cargo efetivo de AGENTE COMUNI-
TÁRIO DE SAÚDE, matrícula funcional nº 017799-01, apo-
sentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos ao dia 06 de outubro de 
2016.

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

Viana-ES, 26 de Dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA

DIRETOR PRESIDENTE DO IPREVI

ADELEIA RUFINO

DIRETORA DE BENEFÍCIOS DO IPREVI

DECRETO N° 302-2016 APOSENTADORIA
Publicação Nº 69765

DECRETO Nº 302/2016

Concede o benefício previdenciário de aposentado-
ria especial de professor, com proventos integrais, à 
servidora Maria de Fátima da Silva de Souza.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere 
o artigo 60, inciso IV, da Lei Orgânica, em conjunto com 
o DIRETOR PRESIDENTE E A DIRETORA DE BENEFÍ-
CIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA 
- IPREVI, no uso da atribuição que lhes confere o artigo 
53, inciso V, da Lei Municipal nº 1.595/2001, e de acordo 
com o que dispõe o artigo 160, inciso I, alínea “e”, da Lei 
Municipal nº 1.596/2001, o artigo 6º, incisos I, II, III e IV, 
e artigo 7º, ambos da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
c/c o artigo 19 da Lei nº 1.595, de 28/12/2001, e ainda 
conforme Processo IPREVI nº 394/2016.

DECRETA:
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Art. 1º. Fica concedida à servidora MARIA DE FÁTIMA 
DA SILVA DE SOUZA, ocupante do cargo efetivo de PRO-
FESSOR, matrícula funcional nº 022756-01, aposentadoria 
especial de professor, com proventos integrais.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Viana-ES, 26 de Dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA

DIRETOR PRESIDENTE DO IPREVI

ADELEIA RUFINO

DIRETORA DE BENEFÍCIOS DO IPREVI

DECRETO N°299-2016 APOSENTADORIA
Publicação Nº 69759

DECRETO Nº 299/2016

Concede o benefício previdenciário de aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proven-
tos integrais, à servidora Maria Jose Leite Vitorio.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere 
o artigo 60, inciso IV, da Lei Orgânica, em conjunto com 
o DIRETOR PRESIDENTE E A DIRETORA DE BENEFÍ-
CIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA 
– IPREVI, no uso da atribuição que lhes confere o artigo 
53, inciso V, da Lei Municipal nº 1.595/2001, e de acor-
do com o que dispõe o artigo 160, inciso I, alínea “c”, da 
Lei Municipal nº 1.596/2001, o art. 6º, I, II, III e IV, da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o art. 15 da Lei 
nº 1.595/2001, e ainda conforme Processo Administrativo 
IPREVI nº 05/2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida à servidora MARIA JOSÉ LEITE 
VITORIO, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Adminis-
trativo, matrícula funcional nº 014133-01, aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proventos in-
tegrais.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Viana-ES, 26 de Dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA

DIRETOR PRESIDENTE DO IPREVI

ADELEIA RUFINO

DIRETORA DE BENEFÍCIOS DO IPREVI

EDITAL DE CHAMADA INTERNA N.º 01/2016
Publicação Nº 69718

EDITAL DE CHAMADA INTERNA N.º 01/2016

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E INO-
VAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA – VALORIZAR PARA 

INOVAR

BANCO DE TALENTOS

O PREFEITO MUNCIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, em suas atribuições conferidas pelo Art. 60 da Lei 
Orgânica Municipal, COMUNICA aos SERVIDORES EFETI-
VOS desta Prefeitura que, dentro da política de valorização 
do servidor, com o PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SER-
VIDOR E INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA – VALORIZAR 
PARA INOVAR, criado pelo DECRETO 307/2016, que se en-
contram abertas as inscrições para a criação e composição 
do BANCO DE TALENTOS.

1. DO PÚBLICO-ALVO: a chamada interna n.º 01/2016 é 
específica para servidores efetivos, do quadro do municí-
pio de Viana, interessados em ocupar cargos em comissão 
definidos pela Lei nº 2.826/16, função gratificada, comis-
sões ou em realocação do local de trabalho;

2. DO OBJETIVO: possui objetivo de valorizar o servidor 
efetivo e de melhorar a qualidade nos serviços públicos;

3. DO PERÍODO: as inscrições estão abertas entre os dias 
29 de dezembro de 2016 a 16 de janeiro de 2017;

4. DOS CARGOS: serão disponibilizadas oportunidades de 
trabalho ao longo do governo 2017-2020 e os servidores 
efetivos terão prioridade, dentro da avaliação dos currícu-
los para o preenchimento destas vagas;

4. DOS DOCUMENTOS: devem ser entregues, em envelo-
pe lacrado, um (01) currículo do servidor; uma (01) có-
pia dos certificados / diplomas dos cursos realizados; uma 
(01) carta de apresentação (com breve relato dos traba-
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lhos executados, perspectivas para a próxima função, com 
especificação do cargo pretendido, pretensão salarial, en-
dereço e contatos pessoais - e-mail e telefone);

5. DO LOCAL DE ENTREGA: os documentos deverão ser 
entregues, dentro do prazo estipulado por este edital, das 
12 às 18 horas, no GABINETE DO PREFEITO (1º andar, 
Prefeitura de Viana, Viana Sede);

6. ESCLARECIMENTOS: todas as dúvidas sobre esta cha-
mada interna para o BANCO DE TALENTOS podem ser sa-
nadas através do telefone (27) 2124-6705, das 12 às 18 
horas.

Outras chamadas serão realizadas no decorrer do período.

Viana/ES, 28 de dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

ERRATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2016

Publicação Nº 69720

ERRATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 036/2016

ONDE SE LÊ:

dia 16 de janeiro de 2016.

LEIA-SE:

dia 16 de janeiro de 2017.

Informações pelo telefone (27) 2124-6731 de 09h00min 
às 18h00min, no endereço: Avenida Florentino Ávidos, nº 
01 - Centro ou pelo e-mail: licitacao@viana.es.gov.br. Edi-
tal no site www.viana.es.gov.br.

Viana, ES, 28 de dezembro de 2016.

Dayane Cassandri

Pregoeira da 1ª CPL

ERRATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2016

Publicação Nº 69726

ERRATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 037/2016

ONDE SE LÊ:

dia 17 de janeiro de 2016.

LEIA-SE:
dia 17 de janeiro de 2017.
Informações pelo telefone (27) 2124-6731 de 09h00min 
às 18h00min, no endereço: Avenida Florentino Ávidos, 
nº 01 - Centro ou pelo e-mail: licitacao@viana.es.gov.br. 
Edital no site www.viana.es.gov.br.

Viana, ES, 28 de dezembro de 2016.

Dayane Cassandri

Pregoeira da 1ª CPL

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 034/2016

Publicação Nº 69715

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 034/2016

Processo nº. 16496/2016
Contrato nº. 034/2016

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Contratada: COARE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO E 
REFORMA LTDA – ME.

Objeto: PRORROGAÇÃO do prazo execução, por mais 90 
(noventa) dias e ACRÉSCIMO ao valor do Contrato, nos 
termos da Cláusula Terceira e Quarta e fundamento na Lei 
n º 8.666/1993 e suas alterações.

Valor: R$ 35.384,37 (trinta e cinco mil, trezentos e oiten-
ta e quatro reais e trinta e sete centavos), correspondendo 
ao percentual de 31,78% (trinta e um virgula setenta e 
oito por cento)

Vigência: por mais 90 (noventa) dias, a partir da data de 
27.11.2016

Viana/ES, 22 de Dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR N° 
001/2016 PROCESSO Nº:  19922/2016. N° 002/2016 
N° 006/2015

Publicação Nº 69711

RESUMO DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR N° 
001/2016

Processo nº: 19922/2016.

Convênio nº. 001/2016.

Cedente: Município de Sooretama -ES

Cessionário: Município de Viana

Objeto: Cessão do servidor público ALAN GONÇALVES 
FERREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Tecnólogo em 
Gestão de Recursos Humanos, matrícula nº. 7232, per-
tencente ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de 
Sooretama/ES, a ser colocado à disposição do Município 
de Viana.

http://www.viana.es.gov.br
http://www.viana.es.gov.br
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Vigência: Terá vigência de 04(quatro) anos à partir do dia 
02.01.2017.

Viana/ES, 21 de dezembro de 2016

Gilson Daniel Batista

Prefeito de Viana

RESUMO DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR N° 
002/2016

Processo nº: 19921/2016.

Convênio nº. 002/2016.

Cedente: Município de Sooretama -ES

Cessionário: Município de Viana

Objeto:Cessão da servidora pública MIRIELE MARQUES 
DE SOUZA ALVES FERREIRA, ocupante do Cargo Efetivo 
de Professora MAE-2, matrícula nº. 7160, pertencente ao 
quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Sooretama/
ES, a ser colocado à disposição do Município de Viana.

Vigência: Terá vigência de 04(quatro) anos á partir do dia 
02.01.2017.

Viana/ES, 21 de dezembro de 2016

Gilson Daniel Batista

Prefeito de Viana

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO DE SERVIDOR N° 006/2015

Processo nº: 19071/2016.

Convênio nº. 006/2015.

Cedente: Município de Viana -ES

Cessionário: Município de Castelo

Objeto: PRORROGAÇÃO do Convênio de Cessão de 
Servidor nº. 006/2015, PAOLA MOREIRA BRUNORO, nos 
termos da Clausula Quinta, paragrafo único e fundamen-
to legal na Lei Municipal nº. 1.596/2001 – Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Viana/ES.

Vigência: a partir de 01.01.2017 com término em 
31.12.2017

Viana/ES, 27 de dezembro de 2016

Gilson Daniel Batista

Prefeito de Viana
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DEMONSTRATIVO DE POLITICAS DE INVESTIMENTOS
Publicação Nº 69768
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EDITAL N° 002-2016 PROCESSO SELETIVO EDUCAÇÃO
Publicação Nº 69782

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO E CADASTRO DE RESERVA SIMPLIFICADO DE  

PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, AUXILIAR DE CRECHE E NUTRIÇÃO DO MUNICÍPIO VIANA DE Nº 003/2016 
 

Estabelece critérios para seleção e contratação de profissionais, em regime de designação temporária e cadastro de reserva, para 
atender às necessidades de excepcional interesse público da Rede Municipal de Ensino, nos termos das Leis Municipais nº 
1.648/2003, nº 2.419/2011 e nº 2.463/2012. 
 

1 – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
1.1 - É condição essencial para inscrever-se neste processo seletivo e cadastro de reserva simplificado o conhecimento e aceitação 
das instruções e normas contidas neste edital. 
1.2 – O processo de seleção e cadastro de reserva para contratação de Profissionais da área da Educação, Auxiliar de Creche e 
Nutrição em regime de designação temporária será realizado por cargo, área de conhecimento e componente curricular, no âmbito 
da Secretaria Municipal de Educação de Viana. 
a) compreende-se como processo de seleção: a inscrição, a classificação, a chamada e a contratação de Profissionais da área da 
Educação, Auxiliar de Creche e Nutrição, nos termos deste Edital; 
b) As etapas de inscrição e classificação previstas no item anterior serão totalmente informatizadas; 
c) Caberá à Comissão do Processo Seletivo, instituída pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da Portaria 1039/2016 de 
16/12/2016 a coordenação geral do processo de seleção de que trata o presente edital. 
1.3 – Os cronogramas das etapas de chamada, perícia e formalização de contrato do processo de seleção constantes no Anexo IV 
deste Edital, serão divulgados de maneira específica no site da Prefeitura Municipal de Viana (www.viana.es.gov.br). 
 
 2 – DOS CARGOS  
2.1 – Os cargos, campo de atuação, componentes curriculares, pré-requisitos e atribuições objetos deste processo seletivo 
simplificado, estão descritos no Anexo I deste Edital. 
 

3 – QUANTO À CARGA HORÁRIA E AOS VENCIMENTOS 
3.1 – Para efeito de remuneração, será observado o disposto na tabela a seguir.  
3.2 – A remuneração do profissional contratado em designação temporária, será aquela fixada no momento da sua contratação 
baseada na maior titulação, após a análise da banca examinadora. 
3.3 – A carga horária do Profissional do Magistério contratado em regime de designação temporária, será de 25 (vinte e cinco) horas 
semanais, atingindo no máximo a carga horaria de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, conforme necessidade, observando-se 
exclusivamente as necessidades das unidades escolares e a conveniência da administração pública. É prerrogativa exclusiva da 
Secretaria Municipal de Educação a definição da carga horária a ser oferecida de forma a atender a meta de redução de contratos 
temporários. 
3.3.1 – O candidato que no momento da chamada se recusar a assumir a carga horária total oferecida, será RECLASSIFICADO para o 
último lugar da lista; 
3.3.2 – A carga horária semanal do professor poderá ser alterada ou contrato rescindido ao longo do período estabelecido, caso 
ocorra evasão escolar, ingresso de servidores efetivos por concurso público, retorno de servidores efetivos afastados por qualquer 
tipo de licença, concurso de remoção e outras situações que possam vir a ocorrer durante o ano letivo; 
3.3.3 – Os candidatos selecionados e contratados por meio deste edital poderão atuar em mais de 1 (uma) unidade no mesmo 
município. 
3.4 – Ao professor regente de classe da Educação do Campo será atribuída carga horária de 30 (trinta) horas semanais. 
3.5 – Por excepcional interesse da Rede Municipal de Ensino, a carga horária semanal poderá ser modificada, desde que respeitados 
os preceitos legais.  
3.6 – Os Professores não habilitados terão remuneração equivalente ao nível de referência I da tabela abaixo. 
3.7 – A carga horária do Auxiliar de Creche e a respectiva remuneração serão a mesma praticadas pelo servidor efetivo na função, 
conforme tabela abaixo.  
3.8 – A carga horária do Profissional da área de Nutrição e a respectiva remuneração será a mesma praticada pelo servidor efetivo 
na função, conforme tabela abaixo. 
3.9 – Para fins de ENQUADRAMENTO SALARIAL, os contratados temporariamente para o cargo de professor ou pedagogo, serão 
remunerados com base na maior titulação comprovada e concluída na área de educação, apresentada no ato da contratação, 
desde que esteja de acordo com TODAS as exigências da legislação vigente na época da realização do curso e formalização do 
contrato. 
3.10 – Constatada qualquer irregularidade quanto à veracidade da documentação apresentada, o candidato terá sua inscrição 
cancelada ou o contrato cessado, e os documentos serão encaminhados à comissão do processo seletivo para abertura de processo 
administrativo. 
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Quadro de Carga Horária e Vencimentos dos Cargos do Magistério e Banda 

CARGO NÍVEL E  
REFERÊNCIA 

REMUNERAÇÃO 
(Equivalente a 25 horas 

semanais) 
QUALIFICAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAPA 
MAPB 
MAPP 

BANDA 
 

I. 01 R$ 1.240,94 

  Não habilitados:  
* Estudantes a partir do 5º período. 
*Para inscritos em Libras: Técnico em Libras ou ensino médio acompanhado de curso no mínimo de 
120 horas em libras, conforme descrito NO ANEXO I. 

II. 01 R$ 1.488,49 

Formação docente em nível superior, obtida em curso de licenciatura plena; ou Programas de 
Formação Especial Pedagógica para portadores de diplomas de educação superior nos termos da 
Resolução nº 2, de 01 de julho de 2015, do Conselho Nacional de Educação; ou formação específica 
de profissionais da educação em nível superior, em curso de pedagogia; ou formação em Curso 
Normal Superior. 

III. 01 R$ 1.786,18 

Formação docente em nível superior, obtida em curso de licenciatura plena; ou em programas de 
formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior nos termos da Resolução 
nº 2, de 01 de julho de 2015, do Conselho Nacional de Educação; ou formação específica de 
profissionais da educação em nível superior, em curso de pedagogia ou formação em Curso Normal 
Superior, todos acrescidos de pós-graduação obtida em curso de especialização com duração 
mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, com aprovação de monografia; 

IV. 01 R$ 2.143,41 

Formação docente em nível superior, obtida em curso de licenciatura plena; ou em programas de 
formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior nos termos da Resolução 
nº 2, de 01 de julho de 2015, do Conselho Nacional de Educação; ou formação específica de 
profissionais da educação em nível superior, em curso de pedagogia; ou formação em Curso 
Normal Superior, todos acrescidos de Mestrado em Educação com defesa e aprovação de 
dissertação; 

V. 01 R$ 2.572,10 

Formação docente em nível superior, obtida em curso de licenciatura plena; ou em programas de 
formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior nos termos da Resolução 
nº 2, de 01 de julho de 2015, do Conselho Nacional de Educação; ou formação específica de 
profissionais da educação em nível superior, em curso de pedagogia; ou formação em Curso 
Normal Superior, todos acrescidos de Doutorado em Educação com defesa e aprovação de tese. 

 
 

Quadro de Carga Horária e Vencimentos de Auxiliar de Creche e Nutricionista 

CARGO  CARGA HORÁRIA 
 

REMUNERAÇÃO 
 

QUALIFICAÇÃO 

AUXILIAR  
DE  

CRECHE 
40H SEMANAIS R$ 880,00 Ensino Médio Completo. 

NUTRICIONISTA 40H SEMANAIS R$ 1.623,91 Ensino Superior Completo em Nutrição. 

 
4 – DAS VAGAS  

4.1 – O preenchimento de vagas será feito de acordo com a necessidade da Rede Municipal de Ensino de Viana, obedecidas às 
exigências legais. 
4.2 – Do total das contratações realizadas para cada cargo e componente curricular para o ano letivo de 2017, será respeitada a 
proporção de 20 por 1 ou 5% (cinco por cento) para contratação de candidatos com necessidades especiais na forma do Decreto 
Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, desde que estejam classificados e que esta deficiência não seja 
incompatível com o exercício do cargo que aspira, o que será avaliado pela Junta Médica Pericial do Município.  
4.3 – Caso a proporção de 20 por 1 ou 5% (cinco por cento), não forem preenchidas serão ofertadas para os demais candidatos, 
seguindo a classificação normal.  
4.4 – Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, 
astigmatismo, estrabismo e congêneres. 
4.5 – Nos casos de incompatibilidade da deficiência com a função objeto deste Edital, a contratação não será efetivada. 
4.6 – As vagas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência, serão preenchidas pelos demais candidatos, 
observada a ordem geral de classificação por cargo.  
4.7 – Ressalvadas as disposições contidas neste Edital, o candidato que se declarar com deficiência participará do Processo Seletivo 
Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos. 
4.8 – O candidato que desejar se inscrever como pessoa com deficiência marcará esta opção no momento em que estiver 
preenchendo a ficha de inscrição online.  
4.9 – O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição não poderá interpor recurso em favor de sua 
situação.  
4.10 – O candidato que se inscrever como pessoa com deficiência neste Processo Seletivo Simplificado terá seu nome incluído na 
classificação geral e também na específica para deficientes.  
4.11 – O candidato que se inscrever como pessoa com deficiência, será submetido à Perícia Médica desta municipalidade, munido 
de laudo médico do especialista da patologia da deficiência apresentada, emitido nos últimos 06 (seis) meses, tendo como 
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referência a data da convocação, quando será verificada a sua condição como deficiente ou não, bem como a compatibilidade entre 
as atribuições da função e sua deficiência.  
4.12 – No dia em que comparecer à Perícia Médica, o candidato deverá apresentar laudo do médico especialista da patologia 
atestando a sua deficiência com descrição detalhada, inclusive informando o grau da deficiência e o número do CID.  
4.13 – O laudo médico deverá dispor sobre a espécie e o grau/nível da deficiência do candidato, com expressa referência ao código 
correspondente de Classificação Internacional de Doença – CID-10, bem como o enquadramento previsto no Art. 4º do Decreto 
Federal nº 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296/2004.  
4.14 – Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da lei, a opção de concorrer às vagas destinadas às pessoas com 
deficiência será desconsiderada, e o candidato será convocado de acordo com a classificação geral deste Processo Seletivo 
Simplificado.  
4.15 – Nos casos de incompatibilidade da deficiência com o cargo pleiteado, o candidato será eliminado. 
4.16 – Após ser verificada a sua condição como deficiente, bem como a compatibilidade entre as atribuições da função e sua 
deficiência, o candidato deferido, será submetido ainda à avaliação médica pericial (exame admissional) comum, no mesmo dia, 
assim como os demais inscritos neste Processo Seletivo Simplificado.  
4.17 – O candidato que não comprovar, junto à Perícia Médica desta municipalidade, a condição de deficiente, perderá o direito de 
concorrer à vaga reservada ao candidato com deficiência e será convocado de acordo com a classificação geral deste Processo 
Seletivo Simplificado.  
4.18 – A aquisição e apresentação do Laudo Médico são de inteira responsabilidade do candidato, devendo estar atualizado nos 
últimos 06 (seis) meses, tendo como referência a data da convocação.  
4.19 – O Laudo Médico apresentado à Perícia Médica terá validade somente para este Processo Seletivo Simplificado e não será 
devolvido, assim como não serão fornecidas cópias a ele concernentes.  
4.20 – O candidato disporá de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da divulgação do resultado da Perícia Médica do 
Município para interpor recurso, visando contestar as razões do não enquadramento como pessoa com deficiência ou da eliminação 
do Processo Seletivo Simplificado, devendo fazê-lo por meio de requerimento no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal da Viana, 
destinado à comissão, não sendo aceito recurso interposto após o prazo.  
 

5 – DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
5.1 – As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, devendo o candidato acessar o site da Prefeitura Municipal 
de Viana:  http://www.viana.es.gov.br/ ou http://www.processoseletivodeviana.com.br, no período de 30/12/2016, a partir das 12 
horas até às 12 horas do dia 08/01/2017, observado o fuso-horário de Brasília/DF. 
5.2 – Não serão aceitas inscrições condicionadas, via fax, correspondências, ou fora do prazo estabelecido no item anterior. 
5.3 – É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e correto preenchimento dos dados de inscrição, como 
nome completo, data de nascimento (dia, mês e ano), CPF, carteira de identidade, endereço residencial completo, componente 
curricular (disciplina) e indicar se é pessoa com deficiência, caso não seja preenchido corretamente o candidato SERÁ 
RECLASSIFICADO. 
5.3.1 – O candidato que no momento de inscrição informar data de nascimento e CPF diferente da que está em seu documento será 
ELIMINADO do processo seletivo. 
5.4 – A PMV/SEMED não se responsabilizará por eventuais prejuízos causados pelo preenchimento incorreto dos dados de inscrição, 
nem pela inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação ou congestionamento de linhas que 
impossibilitem a transferência dos dados ou a impressão dos documentos. 
5.5 – O candidato poderá realizar até 02 (duas) inscrições, porém só poderá assumir um único vínculo.  
5.5.1 – O candidato após a escolha da vaga, não poderá fazer a desistência da mesma para assumir outra vaga do presente edital, 
sendo ELIMINADO do processo seletivo. 
5.6 – No ato da inscrição, o candidato deverá informar os dados completos conforme exigido no formulário online e Anexo III deste 
Edital. 
5.7 – A FICHA DETALHADA DE INSCRIÇÃO deverá ser impressa pelo candidato e apresentada no momento da chamada, conforme 
os itens 6.1-b, 6.18, 7.4 e o Anexo III deste Edital.  
5.8 – São requisitos para inscrição e exercício profissional:      
I – Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
II – Ter na data da chamada para escolha de vagas, a idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
III – Possuir a escolaridade e requisitos mínimos exigidos pelo cargo, conforme o descrito no Anexo I deste Edital; 
IV – Não se enquadrar nas vedações contidas no inciso XVI, XVII e § 10º do art. 37 da Constituição Federal de 1988, alteradas pela 
Emenda Constitucional nº 19/98, Decreto 2724-R, de 06/04/2011, publicado no D.O. de 07/04/2011 e no art. 6º da Lei Municipal nº 
2.419/2011; 
V - Possuir boa conduta (inciso V do § 4º do art. 3 da 2.419/2011); 
VI - Os professores enquadrados na educação infantil e ensino fundamental da Educação do Campo, deverão possuir 
disponibilidade de atuação de 30 horas semanais;  
VII – Possuir OBRIGATORIAMENTE disponibilidade para participação em cursos e formações oferecidos pela SEMED, quando 
convocado dentro de sua carga horária; 
VIII – Não ter contrato temporário rescindido pelo Município de Viana por falta disciplinar ou insuficiência de desempenho 
profissional nos últimos 2 (dois) anos;   
IX- Enquadrar-se comprovadamente à previsão do Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações, no caso 
de pessoas com deficiência. 
5.9 – Os candidatos portadores de cursos superiores de licenciatura plena em Ciências Sociais e Filosofia, iniciados antes da 
revogação da Portaria Ministerial nº 399, de 07/1989, e concluídos até dezembro de 2001, têm garantido o direito de lecionar, 
conforme especificação abaixo: 
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I – Ciências Sociais: 
 a) Disciplina de Geografia (Ensino Fundamental) 
 b) Disciplina de História (Ensino Fundamental) 
II – Filosofia: 
                a) Disciplina História (Ensino Fundamental) 
 

6 – DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
6.1 - O Processo Seletivo será realizado em duas etapas: 
a) 1ªETAPA – inscrição: serão realizadas eletronicamente através do site: http://www.viana.es.gov.br/ ou 
http://www.processoseletivodeviana.com.br e terão caráter eliminatório e classificatório, de acordo com os requisitos estabelecidos 
para cada cargo, dispostos nos anexos I e II deste Edital. Esta etapa será totalmente informatizada. 
b)     2ª ETAPA – Comprovação de títulos e formalização do contrato: divulgação do cronograma de chamada para o comparecimento 
dos candidatos classificados para a apresentação da documentação comprobatória dos títulos declarados como pré-requisitos e 
para pontuação pelo candidato, assim como documentos pessoais exigidos no Edital e ficha detalhada de inscrição. A formalização 
do contrato temporário se dará de acordo com a conveniência e necessidade da Secretaria Municipal de Educação. 
6.2 - Na prova de títulos serão considerados os seguintes itens: 
6.2.1 – Experiência profissional na função e componentes curriculares pleiteados, conforme requisitos discriminados no Anexo II, 
que serão computados desde que obtidos nas redes pública ou privada de ensino, tanto para o profissional do Magistério, quanto 
para Auxiliar de Creche e Nutricionista; 
6.2.1.1 - Para contagem de tempo de serviço será computado ponto por mês trabalhado, até o limite de 60 (sessenta) meses;  
6.2.2 – Para os cargos do magistério, qualificação profissional por meio de apresentação de até 07 (sete) títulos na área da 
educação para profissionais do magistério, conforme 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; 
6.2.3 – Para o cargo de Auxiliar de Creche, qualificação profissional por meio de apresentação de até 3 (três) títulos na área 
pleiteada, observados os títulos descritos no Anexo II; 
6.2.4 – Para o cargo de Nutricionista, qualificação profissional por meio de apresentação de até 3 (três) títulos na área pleiteada, 
observados os títulos descritos no Anexo II; 
6.2.5 – Não serão atribuídos pontos aos cursos de informática que não sejam da área de educação, cursos de pós-graduação e 
cursos de graduação e/ou complementação pedagógica apresentados como curso de formação continuada na área da educação. 
6.3 – Não serão atribuídos pontos aos títulos apresentados como pré-requisitos.  
6.4 - Na Avaliação de Títulos relativa ao exercício profissional será considerado o tempo de serviço prestado na função e no 
componente curricular pleiteado. Nos casos específicos de profissionais que pleiteiam vaga para Pedagogo e Professor de Projeto 
- Temas Transversais na Educação Infantil, será considerado o tempo de exercício do profissional que atuou na regência da 
Educação Infantil e/ou na disciplina de Projeto - Temas Transversais, desconsiderando apenas o período de estágio. 
6.5 - A comprovação de exercício profissional em órgão público dar-se-á por meio de Documento original expedido pelo Poder 
Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, 
datado a partir do ano de 2011, carimbado e assinado pelo responsável do Órgão. 
6.5.1 – A comprovação do exercício profissional em órgão público não especificando o componente curricular, deverá ser 
acompanhada de DECLARAÇÃO ORIGINAL detalhada da Unidade de Ensino com assinatura do diretor, seu respectivo carimbo e 
contendo carimbo da unidade de ensino sob pena de reclassificação. 
6.6 – A comprovação do exercício profissional em Instituição de Ensino privada dar-se-á por meio da carteira de trabalho (páginas 
de identificação com foto e dados pessoais e registro do(s) contrato(s) de trabalho), não especificando o componente curricular, 
deverá ser acompanhada de DECLARAÇÃO ORIGINAL detalhada emitida pela Instituição de Ensino, com assinatura do diretor,  seu 
respectivo carimbo e contendo carimbo da unidade de ensino, comprovando o exercício da disciplina para o qual se inscreve. 
6.7 - Como qualificação profissional serão considerados: cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) e Stricto Sensu 
(Mestrado e Doutorado), e cursos de formação continuada, conforme descrito no Anexo II deste Edital. 
6.8 – Os cursos de formação continuada na área da Educação realizados no exterior só terão validade quando acompanhados por 
documento expedido por tradutor juramentado e convalidado por instituição de Educação Superior (IES). 
6.9– Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) só serão considerados se 
cumpridas as exigências do Conselho Nacional de Educação (CNE), de acordo com a resolução em que se enquadrar: 
- Res. N° 12/83; ou 
- Res. N° 03/99; ou 
- Res. CNE/CES N° 01/01; ou 
- Res. CNE/CES N° 01/07; ou 
- Res. CNE/CES No 01/08; ou 
- Res. CNE/CES No 03/11; ou 
- Res. CNE/CES No 04/11; ou 
- Res. CNE/CES No 07/11; ou 
- Res. CNE/CES 2/2014. 
6.10 - Os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) só serão considerados se aprovados pela CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 
6.11– A comprovação profissional para fins de pré-requisito e prova de títulos se dará por meio de: 
I – Cópia simples ou autenticada do Diploma ou Certidão de Conclusão de curso na versão original, com data de colação de grau e 
cópia do respectivo histórico, compatível para o âmbito de atuação pleiteada, todos os documentos (acompanhado da versão 
original); 
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II – Cópia simples ou autenticada do Certificado de curso de pós-graduação “Lato Sensu” Especialização, em educação, com duração 
de 360 (trezentos e sessenta) horas no mínimo, com aprovação de monografia ou Certidão de Conclusão do Curso com respectivo 
histórico escolar, obtido na área de educação e todos os documentos (acompanhados da versão original); 
III – Cópia simples ou autenticada do diploma do curso de pós-graduação Stricto Sensu, Mestrado em Educação, na área de 
conhecimento da Licenciatura Plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao 
cargo/função ou certidão de conclusão de curso, na versão original ou cópia autenticada em cartório, com defesa e aprovação de 
dissertação e cópia do respectivo histórico escolar, todos os documentos (acompanhados da versão original); 
IV - Cópia simples ou autenticada do diploma do curso de pós-graduação Stricto Sensu, Doutorado em Educação, na área de 
conhecimento da Licenciatura Plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao 
cargo/função ou certidão de conclusão do curso, na versão original ou cópia autenticada em cartório, com defesa e aprovação de 
tese e cópia do respectivo histórico escolar, todos os documentos (acompanhados da versão original); 
V – Cópia simples ou autenticada de certificado, certidão ou declaração de cursos de formação continuada citados no anexo II, 
todos os documentos (acompanhados da versão original); 
VI – Para candidatos inscritos como não habilitados; Declaração de escolaridade, na versão original, de aluno que esteja 
devidamente matriculado e frequentando a partir do 5º período de licenciatura do componente curricular específico para o qual se 
inscreve, conforme descrito no Anexo I; 
VII– Para o cargo de Auxiliar de Creche: cópia do diploma ou histórico de conclusão do ensino médio, todos os documentos 
(acompanhados da versão original). 
6.11.1 – Não será aceito protocolo de documentos como: Certidão ou declaração de graduação, pós-graduação, mestrado ou 
doutorado; 
6.11.2 – Para os candidatos que colaram grau há mais de 18 meses é OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, com registro 
de uma Universidade ou Centro Universitário, conforme determina o Art. 48 da Lei Nº 9.394, de 20/12/1996, caso não apresente, o 
candidato será ELIMINADO; 
6.11.3 – Os certificados de complementação pedagógica apresentados como pré-requisito deverão atender ao disposto nas 
Resoluções 02/1997 e 02/2015 no que se refere inclusive à autorização da Instituição de Educação Superior (IES) junto ao MEC ou ao 
Conselho Estadual de Educação para a sua oferta; 
6.11.4 – Não serão aceitos certificados de complementação de estudos apresentados como Licenciatura Plena, conforme item 6.9 e 
a Lei Municipal N° 2.453, de 04 de abril de 2012. 
6.12 – A documentação a que se referem os Incisos de I a IV do item 6.11 deverá conter obrigatoriamente atos de autorização, 
reconhecimento ou renovação de reconhecimento do curso e credenciamento da Instituição de Educação Superior, bem como 
identificação legível do responsável pela emissão do documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
6.12.1 – Exigir-se-á revalidação do documento pelo órgão competente, em se tratando dos incisos I, III e IV do item 6.11, realizado 
no exterior, conforme dispõe o art. 48 § 2º e § 3º da Lei 9394/96.  
6.13 – Os cursos avulsos realizados no exterior só terão validade quando acompanhados com registro reconhecido por instituição 
credenciada pelo MEC. 
6.14 – Para comprovação dos cursos relacionados no Anexo II deste Edital o candidato deverá apresentar certificado ou 
declaração emitido por instituição pública ou privada, regularizada pelo órgão próprio do Sistema Oficial de Ensino no âmbito 
municipal, estadual e/ou Federal, contendo a carga horária, conteúdo, identificação da instituição com a assinatura do 
responsável pela organização e emissão do respectivo curso ou certificado ou declaração, e menção do ato normativo (Portaria, 
Decreto ou Resolução) de regularização da Instituição, quando privada.  
6.15 - É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitante em mais de um cargo, emprego ou função nos 
três níveis de poder, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas e privadas.  
6.15.1 – O tempo de serviço utilizado nos componentes curriculares que o exigem como pré-requisito, serão computados na 
somatória total do tempo de serviço declarado. 
6.16 – Serão computados os itens declarados no momento da inscrição e sua comprovação dar-se-á por meio de apresentação de 
documentação respectiva no momento da chamada e contratação. 
6.17 – Na hipótese da não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo, o candidato estará SUMARIAMENTE  
ELIMINADO, do processo de seleção. 
6.18 – Na hipótese da não apresentação da ficha detalhada de inscrição e da documentação prevista no item 8.1, 8.3 e Anexo III, 
para fins de atendimento a chamada, escolha de vaga e formalização do contrato, o candidato será automaticamente 
RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação, compondo assim a nova lista.  
6.18.1 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da chamada, qualquer documento original, seja 
por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento original que ateste o registro da ocorrência em órgão 
policial, expedido no máximo há 30 (trinta) dias da data do registro da ocorrência. 
6.19 – Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá a seguinte ordem de prioridade: 
 a) maior titulação apresentada; 

b) maior experiência profissional; 
 c) maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento. 
6.20– A listagem de classificação dos candidatos será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Viana (www.viana.es.gov.br) 
e por meio do link da página do processo seletivo: http://www.processoseletivodeviana.com.br 
 

7 – DA CHAMADA 
7.1 – O preenchimento de vagas será feito de acordo com os incisos V e VI do artigo 2º da Lei Municipal nº 2.419/2011. 
7.1.1 – É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento de todo o processo de chamada através do e-
mail informado no ato da inscrição. 
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7.2 – A chamada dos classificados será efetuada pela Secretaria Municipal de Educação, sob a coordenação do Departamento de 
Recursos Humanos e deverá ser documentada em ata onde serão registradas todas as ocorrências. 
7.3 - Os dias de escolha de vaga, referente a primeira convocação, para atendimento à excepcional necessidade da Rede Municipal 
de Ensino e ao início do ano letivo de 2017 serão divulgados em forma de Cronograma de Chamada a ser publicado em Diário Oficial 
do Município de Viana no site da Prefeitura Municipal de Viana, (www.viana.es.gov.br) e 
http://www.processoseletivodeviana.com.br 
7.4 – Para fins de atendimento à chamada, para efetuação de escolha de vagas e formalização do contrato, o candidato deverá 
OBRIGATORIAMENTE apresentar a documentação comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição, inclusive a apresentação 
da ficha detalhada de inscrição, conforme determina o item 8.1 e o Anexo III deste Edital.  
7.4.1 – Todos os documentos originais deverão ter cópias simples com frente e verso, sob a pena de reclassificação; 
7.4.2 – Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato; 
7.4.3 – O candidato deverá comparecer ao local designado para a convocação com antecedência mínima de 30 minutos; 
7.4.4 – O candidato ausente no momento da chamada seja qual for o motivo alegado para justificar a ausência ou atraso, será 
automaticamente reclassificado. 
7.5 – O candidato que, por qualquer motivo, estiver impedido de comparecer ao local determinado para escolha de vaga, poderá 
fazê-lo somente por Procuração devidamente registrada em Cartório, de modo que o Procurador deverá apresentar além da 
Procuração, documento de identidade original com foto. 
7.5.1 – A procuração deverá ser elaborada de acordo com os termos previstos nos parágrafos 1º e 2º do art. 654 do Código Civil, 
inclusive quanto ao reconhecimento da firma; 
7.5.2 – Os poderes conferidos ao procurador restringem-se apenas à escolha de vaga, não cabendo, em hipótese alguma, conferi-los 
quanto à assunção do exercício; 
7.5.3 – Caso o contratado não se apresente à Unidade de Ensino para assunção do cargo na data estabelecida pela Secretaria 
Municipal de Educação no prazo de 24 horas, este será sumariamente eliminado da presente inscrição, sendo encaminhado outro 
candidato para ocupar a vaga. 
7.6 – A desistência no ato da escolha, ou o não comparecimento do candidato na chamada, resultará na sua reclassificação 
automática, devendo o candidato ser reposicionado no final da listagem. 
7.6.1 – A desistência da escolha após a formalização do contrato será documentada e assinada pelo candidato desistente, que 
deverá comparecer no RH da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), na sequência deverá solicitar no Protocolo Municipal 
sua rescisão contratual, sendo assim ELIMINADO do Processo Seletivo.  
7.7 – Após a chamada inicial para atendimento ao início do ano letivo de 2017 terá continuidade o procedimento de chamada em 
rigorosa ordem de classificação para suprimento de vagas remanescentes e das que surgirem no decorrer do ano letivo. 
7.7.1 – Para fins das chamadas de vagas remanescentes e sequenciais serão utilizados os meios de comunicação (E-MAIL OU 
TELEFONE DO CANDIDATO) fornecidos pelo candidato no ato de inscrição, dispensada a convocação via Diário Oficial. Tratando-se 
de e-mail este deverá ser encaminhado com prazo mínimo de 24 horas antes da chamada.  
7.8 – Na ocorrência de vagas remanescentes ou surgimento de novas vagas após a primeira convocação, a chamada prosseguirá a 
ordem de classificação, de modo que os candidatos serão convocados e deverão se apresentar a Secretaria Municipal de Educação e 
posteriormente à Perícia Médica Municipal munido de laudos e dos exames exigidos no item 8.3 deste Edital. 
7.9 – As chamadas dos candidatos inscritos obedecerão às seguintes ordens: classificados, reclassificados e não habilitados. 
7.10 – Ao candidato é reservado o direito de ser reclassificado apenas 1 (uma) vez. 

 
8 – FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1 – Para efeito de formalização do contrato, é OBRIGATÓRIA a observância dos itens 5.8, 6.11, 8.3 e a apresentação de cópias 
simples legíveis (ou original quando for o caso) da documentação constante no Anexo III, mediante apresentação do documento 
original sem rasuras. 
8.2 – Para a comprovação de atendimento à condição de PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, o candidato inscrito nesta condição deverá 
apresentar laudo médico, original ou cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos seis meses, tendo como referência a data 
da chamada, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência e sua correlação com a previsão do Decreto Federal 
nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações. 
8.2.1 – A inobservância do disposto no item 8.2 acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas conforme previsão do 
item 4.2 deste edital ficando o candidato sujeito à observância de sua classificação na lista geral de resultado do processo seletivo; 
8.2.2 – O laudo médico na versão original terá validade para este Processo Seletivo e não será devolvido; 
8.2.3 – O candidato ao ser contratado na condição de deficiente, terá sua classificação desconsiderada na lista geral de resultado do 
processo seletivo; 
8.3 – Atendendo às disposições da Lei Municipal nº 2.419/2011, os candidatos deverão apresentar à Perícia Médica Municipal, os 
seguintes exames: 
8.3.1 – Candidatos à vaga de Professores e Pedagogos: deverão ser apresentados laudos neurológico e otorrinolaringológico, diante 
dos quais será emitido parecer acerca da condição de saúde do candidato;  
8.3.2 – Candidatos a Auxiliar de Creche: deverão apresentar Hemograma Completo (com plaquetas), EAS e Glicemia de jejum, onde 
será emitido parecer acerca da condição de saúde do candidato;  
8.3.3 – Profissionais de Nutrição: deverão apresentar Hemograma Completo (com plaquetas), EAS, Glicemia de jejum e laudo de 
alergista onde será emitido parecer acerca da condição de saúde do candidato.  
8.4 – Os exames e laudos originais, exigidos no item 8.3 terão validade de até 06 meses depois de realizados.  
8.4.1 – Apresentação obrigatória em até 10 dias na perícia médica Municipal, sob pena de eliminação, da disciplina escolhida. 
8.5 – Todos os exames e laudos médicos são de responsabilidade e custeio do candidato.  
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8.6 – Para casos específicos e a critério da Perícia Médica Municipal poderão ser solicitados outros exames e laudos. 
8.7 – Para ser contratado temporariamente, o candidato deverá estar em gozo de boa saúde física e mental, comprovado através 
de atestados médicos e perícia oficial do Poder Executivo de Viana/ES, de acordo com o disposto no artigo 3º, caput, §4º da Lei 
Municipal 2.419/2011. 
8.8 – O candidato considerado INAPTO pela Perícia Médica, não terá o contrato efetivado e será ELIMINADO. 
8.9 – A efetivação do contrato dar-se-á após o cumprimento do item 8.3 do edital, sendo que o prazo para a apresentação dos 
laudos e exames solicitados será de até 10 (dez) dias corridos a contar da data da convocação do candidato. 
8.10 – A dispensa do professor contratado nos termos deste Edital poderá ocorrer de acordo com o disposto no artigo 14º da Lei 
Municipal 2.419/2011. 

           9 – DAS IRREGULARIDADES 
9.1 – Eventuais irregularidades constantes no processo de seleção e de contratação de profissionais em regime de Designação 
Temporária, serão objetos de sindicância sob responsabilidade de investigação e punição pelas Comissões de Sindicância e de 
Processo Administrativo Disciplinar da Prefeitura Municipal de Viana, e os infratores estarão sujeitos às penalidades previstas em lei. 
9.2 – Constatado a qualquer tempo que os documentos apresentados como pré-requisito não estão de acordo com as exigências 
dos itens 6.7, 6.8, 6.9, 6.11 e 6.12 o candidato será ELIMINADO do processo seletivo, INDEPENDENTE de já estar contratado. 
9.3 – A veracidade dos documentos apresentados será averiguada a qualquer tempo, obedecendo ao previsto nos artigos 298, 299 e 
304 constantes no Código Penal - Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que trata dos crimes contra a fé pública e da 
falsidade documental. 
9.4 – Caso seja constatada fraude de qualquer natureza, o candidato será ELIMINADO do processo seletivo, independente de já 
estar contratado ou não, respondendo judicialmente pelo ato. 
 

10 – DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
10.1 – Os candidatos classificados deverão manter atualizados seus respectivos endereços eletrônicos e telefones, junto à 
Secretaria Municipal de Educação, enquanto durar o prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado dos 
Profissionais da área da Educação, Auxiliar de Creche e Nutrição. A SEMED não se responsabilizará, caso não seja localizado o 
candidato, no (s) telefone (s) ou endereço (s) eletrônicos fornecidos por ocasião da inscrição. 
10.2 – As publicações oficiais referentes ao presente processo seletivo simplificado ATÉ A 1ª CONVOCAÇÃO serão publicadas no 
Diário Oficial do Município, no site da PMV (www.viana.es.gov.br). As convocações posteriores serão feitas por meio de E-MAIL OU 
TELEFONE do candidato, (tratando-se de e-mail, este deverá ser ENCAMINHADO COM PRAZO MÍNIMO DE 24 HORAS ANTES DA 
CHAMADA, a contar da hora e data do envio), sendo de inteira responsabilidade do candidato acompanhar o andamento das 
convocações. 
10.3 – Este processo seletivo tem a validade de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme o disposto no 
artigo 4º, da Lei Municipal 2.419/2011. 
10.4 – Por necessidade e /ou por conveniência da administração, o candidato poderá ser convocado a qualquer tempo, a apresentar 
todos os documentos originais para conferência e autenticação das cópias entregues no ato da chamada. 
10.5 – A classificação neste processo seletivo não assegura ao candidato sua contratação, mas apenas a expectativa de ser 
convocado seguindo ordem de classificação, ficando a concretização deste ato condicionada ao excepcional interesse, conveniência 
e disponibilidade financeira do Município de Viana.  
10.6 – A cessão dos contratos temporários firmados para a função de magistério, auxiliar de creche e nutrição, acontecerá  quando 
expirado o prazo estabelecido, ou ainda a qualquer tempo: 
I – Por conveniência da administração municipal, devidamente justificado, a qualquer momento; 
II – Por iniciativa do contratado, que deverá ser comunicada a Administração com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
III – Por abandono do contratado, caracterizado por falta ao serviço por período superior a 07 (sete) dias corridos ou 20 (vinte) dias 
intercalados; 
IV - Por falta disciplinar cometida pelo contratado; 
V – Por insuficiência de desempenho profissional do contratado; 
VI – Com o retorno do titular, nas hipóteses previstas nos incisos V e VIII do artigo 2º da Lei 2.419/2011; 
VII – Pela extinção ou conclusão do objeto ou projeto, nas hipóteses previstas nos incisos VII e XI do artigo 2º da Lei 2.419/2011; 
VIII – Com o provimento do cargo correspondente através de concurso público, nas hipóteses previstas no inciso IX do artigo 2º da 
Lei 2.419/2011; 
IX – Por descumprimento de obrigação legal ou contratual por parte do contratado. 
10.6.1 - O contratado que apresentar ao longo do vínculo, quantidade excessiva de faltas, justificadas ou não, poderá ter o contrato 
cessado na forma do artigo 14 e seus incisos da Lei nº 2.419/2011; 
10.6.2 – O acompanhamento e a avaliação dos candidatos a que se refere os incisos IV e V do item 10.6 é de responsabilidade do 
corpo pedagógico e da Direção da Unidade de Ensino, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Educação, por meio de 
emissão de relatórios avaliativos devidamente instruídos com atas de registro.  
10.7 – A avaliação de desempenho do profissional contratado na forma deste Edital, quando for evidenciada a insuficiência de 
desempenho profissional, acarretará na rescisão imediata do contrato celebrado com a Municipalidade, respeitada a legislação 
vigente. 
10.7.1 – O critério de falta disciplinar e insuficiência de desempenho profissional serão fundamentais na avaliação do contratado. 
 
 
10.8 – Por iniciativa do contratado, poderá ser rescindido o contrato mediante comunicação e formalização do Termo de Rescisão 
de Contrato no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, com antecedência mínima de 30 
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(trinta) dias, desde que cumpridas às obrigações funcionais e entregue a documentação e diários de classe devidamente 
preenchidos à equipe pedagógica da Unidade de Ensino de lotação, sob pena de responsabilização na forma da Lei. 
10.9 – A partir da data da Comunicação Interna (CI) de encaminhamento, o candidato deverá se apresentar à Unidade de Ensino no 
prazo de 24 horas. 
10.10 – A identificação do local de trabalho será definida de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Os 
candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho, participação em cursos e formações determinados pela 
Secretaria Municipal de Educação, bem como atuar na localidade de necessidade do Município.  
10.11 – Em consonância com a legislação processual civil em vigor, fica definida a Comarca de Viana, o foro competente para julgar 
as demandas judiciais decorrentes do presente processo seletivo simplificado. 
10.12 – Os candidatos contratados, portadores de necessidades especiais, serão avaliados quanto à compatibilidade da deficiência e 
o exercício da função pleiteada, podendo a incompatibilidade resultar na dispensa do mesmo. 
10.13 – Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de 
Educação, observados os princípios e normas que regem a Administração Pública. 
10.14 – O ato de designação temporária para o exercício da função pública para os Profissionais de Educação, Auxiliar de Creche e 
Nutrição é de competência do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Viana, atendidas as 
disposições legais e demais normas contidas neste Edital. 
10.15 – O candidato poderá apresentar recurso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da reclassificação ou 
eliminação do processo seletivo, desde que devidamente fundamentado, em formulário próprio, disponível no Protocolo Geral, 
direcionado para a Secretaria Municipal de Educação. 
10.16 – Não será aceito recurso por via postal, fax ou correio eletrônico, nem fora dos padrões e prazos estabelecidos neste Edital. 
10.17 – Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo do fato que lhe deu origem e que possuírem 
argumentação lógica e consistente que permita sua adequada avaliação pela comissão do processo seletivo. 
10.18 – O recurso interposto fora do prazo acima especificado, não será apreciado, por ser intempestivo. 
10.19 – Os pedidos de recursos que não estiverem devidamente fundamentados serão imediatamente indeferidos. 
10.20 – Não será aceita na condição de recurso a inclusão de documentação não declarada no ato da inscrição, autenticado pela 
banca. 
10.21 – Não serão aceitos para fins de remuneração, títulos ou quaisquer documentos entregues após a data do contrato.  
10.22 – Não será aceita, em hipótese alguma, a retenção de documentação original dos candidatos que as apresentarem no 
momento da chamada, em atendimento a Lei Federal nº 5.553/1968. 
10.23 – Os vencimentos serão depositados em conta salário, criada pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal de Administração, nas agências BANESTES ou Caixa Econômica Federal, ambas no Município de Viana. 
10.24 – Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das normas contidas neste Edital. 
 

Viana - ES, 28 dezembro de 2016. 
 
 

LUZIAN BELISARIO DOS SANTOS 
Secretária Municipal de Educação 

Portaria nº 896/2013 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
ANEXO I 

 

QUADRO DE CARGOS, COMPONETE CURRICULAR, CAMPO DE ATUAÇÃO, PRÉ-REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES. 
CARGO 

 

COMPONENTE 
CURRICULAR E 

CAMPO DE ATUAÇÃO 
PRÉ-REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA 

Educação Infantil  

Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação 
Infantil. 
OU 
Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela resolução do 
CNE/CP nº 1 de 15/05/2006. 
OU 
Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação nas séries 
iniciais no ensino fundamental, acompanhado de pós-graduação 
em Educação Infantil, 
OU 
Curso Normal Superior, acompanhado de pós-graduação em 
Educação Infantil. 

 Atender crianças de 9 meses a 5 anos e 11 meses e 29 dias de 
idade, com atividades relacionadas ao cuidar e educar, planejar, 
ministrar, registrar, discutir, refletir, sistematizar, produzir e 
divulgar conhecimentos de experiências pedagógicas.  

 Estar integrado com o pedagogo e o diretor da escola. 
 Participar quando convocado, de cursos e formações oferecidos 

pela SEMED. 
 
 

Ensino Fundamental - 
Alfabetização 

(1º, 2° e 3º Anos)  

Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em séries 
Iniciais. 
OU 
Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela resolução do 
CNE/CP nº 1 de 15/05/2006. 
OU 
Curso Normal em nível Superior. 
E 
TODAS AS FORMAÇÕES ACIMA ACOMPANHADAS DE:  
Comprovante de participação no PNAIC – Programa Nacional de 
Alfabetização na Idade Certa. 

 Responsabilizar-se pelo processo de ensino e aprendizagem do 
aluno. 

 Planejar, ministrar, registrar, discutir, refletir, sistematizar, 
produzir e divulgar conhecimentos de experiências pedagógicas 
vivenciadas nas aulas da disciplina na qual se inscreve. 

 Acompanhar o desempenho escolar dos estudantes. 
 Estar integrado com o pedagogo e o diretor da escola. 
 Participar, quando convocado, de cursos e formações 

oferecidos pela SEMED. 

Ensino Fundamental 
(4° e 5º Anos) 

Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em séries 
Iniciais. 
OU 
Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela resolução do 
CNE/CP nº 1 de 15/05/2006. 
OU 
Curso Normal em nível Superior. 

 Responsabilizar-se pelo processo de ensino e aprendizagem do 
aluno. 

 Planejar, ministrar, registrar, discutir, refletir, sistematizar, 
produzir e divulgar conhecimentos de experiências pedagógicas 
vivenciadas nas aulas da disciplina na qual se inscreve. 

 Acompanhar o desempenho escolar dos estudantes. 
 Estar integrado com o pedagogo e o diretor da escola. 
 Participar, quando convocado, de cursos e formações 

oferecidos pela SEMED. 

 
Ensino Fundamental 

E 
 Educação Infantil 

Ambas da Educação do 
Campo 

(1° ao 5º Anos)  

EDUCAÇÃO INFANTIL: 
Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação 
Infantil. 
OU 
Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela resolução do 
CNE/CP nº 1 de 15/05/2006. 
OU 
Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação nas séries 
iniciais no ensino fundamental, acompanhado de pós-graduação 
em Educação Infantil, 
OU 
Curso Normal Superior, acompanhado de pós-graduação em 
Educação Infantil. 
E 
TODAS AS FORMAÇÕES ACIMA ACOMPANHADAS DE:  
Disponibilidade para atuar com 30 horas semanais, sendo 05 
(cinco) horas para planejamento na Secretaria Municipal de 
Educação no contra turno de trabalho. 
ENSINO FUNDAMENTAL: 
Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em séries 
Iniciais. 
OU 
Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela resolução do 
CNE/CP nº 1 de 15/05/2006. 
OU 
Curso Normal em nível Superior. 
E 
TODAS AS FORMAÇÕES ACIMA ACOMPANHADAS DE:  
Disponibilidade para atuar com 30 horas semanais, sendo 05 
(cinco) horas para planejamento na Secretaria Municipal de 
Educação no contra turno de trabalho. 

 Responsabilizar-se pelo processo de ensino e aprendizagem do 
aluno. 

 Planejar, ministrar, registrar, discutir, refletir, sistematizar, 
produzir e divulgar conhecimentos de experiências pedagógicas 
vivenciadas nas aulas da disciplina na qual se inscreve. 

 Acompanhar o desempenho escolar dos estudantes. 
 Estar integrado com o pedagogo e o diretor da escola. 
  Participar, quando convocado, de cursos e formações 

oferecidos pela SEMED. 
 

 
Educação Especial 

Licenciatura Plena na área de Educação, acompanhada de Curso 
na área de Educação Especial com no mínimo 120 horas. 
 
OU 
 
Pós-graduação na área de Educação Especial com no mínimo 360 

 Atuar com alunos com necessidades educacionais especiais, 
bem como planejar com o professor regente e pedagogo na 
perspectiva do trabalho colaborativo no coletivo da escola, em 
consonância com o Projeto Político Pedagógico, com 
disponibilidades para atuar em Unidades de Ensino.  

 Realizar intervenção direta junto ao aluno com necessidades 
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CARGO 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR E 

CAMPO DE ATUAÇÃO 
PRÉ-REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 

horas. 
E 
Experiência profissional de no mínimo de 12 (doze) meses, na 
área pleiteada. 

educativas especiais garantindo sua permanência na sala de 
aula com professor regente e seus colegas da mesma faixa 
etária e turno. 

 Estar integrado com o pedagogo e o diretor da escola.  

MAPA Educação Especial – 
Deficiência Auditiva 

Licenciatura plena na área de educação. 
E 
A FORMAÇÃO ACIMA ACOMPANHADA DE:  
Certificado de proficiência de tradução e 
interpretação de LIBRAS – (PROLIBRAS). 
OU 
Curso de formação de tradutor e intérprete com, no mínimo, 
120h (cento e vinte horas) em nível intermediário ou avançado, 
com certificação emitida por instituições públicas de ensino, 
instituições de ensino superior, instituições filantrópicas sem fins 
lucrativos conveniadas com a Secretaria de Estado da Educação - 
SEDU. 
OU 
Curso de formação de tradutor e intérprete com, no mínimo, 
240h (duzentos e quarenta horas) com certificação emitida por 
Instituições de Ensino Superior. 
E 
Experiência profissional de no mínimo de 12 (doze) meses, na 
área pleiteada. 

 Ter domínio da LIBRAS; 
 Realizar a interpretação das duas línguas 
 (LIBRAS – Língua Portuguesa – LIBRAS); 
 Colocar-se como mediador da comunicação entre os alunos 

surdos e os ouvintes como forma de garantir a aprendizagem; 
 Participar do planejamento e avaliação das                                                              

atividades desenvolvidas com alunos com surdez, na 
perspectiva do trabalho colaborativo; 

 Estar integrado com o pedagogo, professores e o diretor da 
escola; 

 Ministrar oficinas de Libras se necessário. 
 Participar, quando convocado, de cursos e formações 

oferecidos pela SEMED. 
 

MAPA 

Projeto  
Temas Transversais 

 
 
 

Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação 
Infantil. 
OU 
Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental. 
OU 
Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela resolução do 
CNE/CP nº 1 de 15/05/2006. 
 

 Atendimento de projetos para alunos de educação infantil; 
 Promover atividades que contribuam para o desenvolvimento 

sustentável local e global; 
 Criar situações de aprendizagens da Língua Materna que 

possam contribuir para a reflexão do seu uso, tanto na fala 
quanto na escrita, bem como desenvolver propostas que 
propiciem o trabalho efetivo com a leitura; 

 Planejar, ministrar, registrar, discutir, refletir, sistematizar, 
produzir e divulgar conhecimentos de experiências pedagógicas 
vivenciadas nas aulas da disciplina na qual se inscreve; 

 Acompanhar o desenvolvimento dos educandos;  
 Estar integrado com o pedagogo e o diretor da escola; 
 Participar, quando convocado, de cursos e formações oferecidos 

pela SEMED. 

MAPB Língua  
Portuguesa 

Licenciatura Plena no componente curricular específico para o 
qual se inscreve. 
OU  
PARA NÃO HABILITADOS, poderão se inscrever os estudantes do 
curso de licenciatura do componente curricular específica para a 
qual se inscreve devidamente matriculado e frequentando, a 
partir do 5º período. 

 Responsabilizar-se pelo processo de ensino e aprendizagem; 
 Planejar, ministrar, registrar, discutir, refletir, sistematizar, 

produzir e divulgar conhecimentos de experiências pedagógicas 
vivenciadas nas aulas da disciplina na qual se inscreve; 

 Preparar e ministrar aulas, acompanhar o desempenho escolar 
dos estudantes; 

 Estar integrado com o pedagogo e o diretor da escola; 
 Participar, quando convocado, de cursos e formações 

oferecidos pela SEMED.  

MAPB 
 

Inglês Licenciatura Plena no componente curricular específico para o 
qual se inscreve. 
 
OU  
 
PARA NÃO HABILITADOS, poderão se inscrever os estudantes do 
curso de licenciatura do componente curricular específica para a 
qual se inscreve devidamente matriculado e frequentando, a 
partir do 5º período. 

 Responsabilizar-se pelo processo de ensino e aprendizagem; 
 Planejar, ministrar, registrar, discutir, refletir, sistematizar, 

produzir e divulgar conhecimentos de experiências pedagógicas 
vivenciadas nas aulas da disciplina na qual se inscreve; 

 Preparar e ministrar aulas, acompanhar o desempenho escolar 
dos estudantes; 

 Estar integrado com o pedagogo e o diretor da escola; 
 Participar, quando convocado, de cursos e formações 

oferecidos pela SEMED. 

Matemática 

História 

Geografia 

Ciências 

Arte 

Licenciatura Plena em Educação Artística ou Artes Visuais ou 
Artes Plásticas; 
OU 
PARA NÃO HABILITADOS, Licenciatura Plena na área Educacional 
acompanhado de curso de pós-graduação na área de Educação 
Artística ou Artes Visuais ou Artes Plásticas; 
OU 
Estudantes do curso de licenciatura em Educação Artística ou 
Artes Visuais ou Artes Plásticas, devidamente matriculados e 
frequentando, a partir do 5º período.  

 Responsabilizar-se pelo processo de ensino e aprendizagem; 
 Planejar, ministrar, registrar, discutir, refletir, sistematizar, 

produzir e divulgar conhecimentos de experiências pedagógicas 
vivenciadas nas aulas da disciplina na qual se inscreve; 

 Estar integrado com o pedagogo e o diretor da escola; 
 Participar, quando convocado, de cursos e formações 

oferecidos pela SEMED. 

Educação Física Licenciatura Plena em Educação Física. 

 Responsabilizar-se pelo processo de ensino e aprendizagem;  
 Planejar, ministrar, registrar, discutir, refletir, sistematizar, 

produzir e divulgar conhecimentos de experiências pedagógicas 
vivenciadas nas aulas da disciplina na qual se inscreve; 

 Preparar e ministrar aulas, acompanhar o desempenho escolar 
dos estudantes; 

 Preparar os alunos para participação em jogos e campeonatos; 
 Estar integrado com o pedagogo e o diretor da escola; 
 Participar, quando convocado, de cursos e formações 

oferecidos pela SEMED. 

Ensino Religioso 

Licenciatura Plena em Ensino Religioso, Ciências da Religião ou 
Ciências das Religiões; 
OU 
Licenciatura Plena na área Educacional acompanhado de curso 
de pós-graduação em Ensino Religioso, Ciências da Religião ou 
Ciências das Religiões.  

 Responsabilizar-se pelo processo de ensino e aprendizagem; 
 Planejar, ministrar, registrar, discutir, refletir, sistematizar, 

produzir e divulgar conhecimentos de experiências pedagógicas 
vivenciadas nas aulas da disciplina na qual se inscreve; 

 Estar integrado com o pedagogo e o diretor da escola. 
 Participar, quando convocado, de cursos e formações 
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CARGO 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR E 

CAMPO DE ATUAÇÃO 
PRÉ-REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 

oferecidos pela SEMED. 

 
 

Projeto 
Ginástica Rítmica  

 

 
Licenciatura Plena em Educação Física. 
E   
Experiência profissional de no mínimo de 10 (dez) meses na 
atividade de Ginástica Rítmica.  

 Ministrar aulas de teoria e prática, preparar os alunos para 
apresentação dos eventos no município e fora dele; 

 Promover o desenvolvimento integral do educando por meio 
de atividades extracurricular visando atingir os aspectos 
educacional, social, afetivo, cultural e moral; 

 Planejar e preparar os alunos para a participação de concursos 
e eventos estaduais, regionais e municipais; 

 Promover a integração nas escolas envolvidas; 
 Elaborar e cumprir o plano de trabalho; 
 Estar integrado com o pedagogo e o diretor da escola. 
 Participar, quando convocado, de cursos e formações 

oferecidos pela SEMED. 

Projeto 
Bandas Marciais 

 

Licenciatura plena em Música. 
OU 
Para NÃO HABILITADOS, poderão se inscrever os estudantes de 
Licenciatura em MÚSICA que estejam cursando a partir do 5º 
período, devidamente matriculado e frequentando. 
E 
TODAS AS FORMAÇÕES ACIMA ACOMPANHADAS DE:  
Ter disponibilidade de horário para atendimento às unidades de 
ensino nos diferentes turnos de funcionamento com 25h (vinte e 
cinco horas) semanais sendo 05 (cinco) horas para planejamento 
conforme orientado pela SEMED. 

 Promover o desenvolvimento integral do educando por meio 
de atividades extracurricular visando atingir os Aspectos 
educacional, social, afetivo e cultural; 

 Ministrar aulas de teoria e prática, preparar os alunos para 
apresentação dos eventos no município e fora dele;  

 Ter conhecimento das extensões de cada instrumento; 
 Elaborar arranjos musicais para os instrumentos existentes nas 

bandas; 
 Preparar repertórios específicos para todas as épocas; 
 Planejar e preparar os alunos para a participação de concursos 

e eventos estaduais, regionais e municipais; 
 Estar integrado com o pedagogo e o diretor da escola; 
 Elaborar e cumprir o plano de trabalho; 
 Participar, quando convocado, de cursos, planejamentos e 

formações oferecidos pela SEMED. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPP 
 
 
 
 

Pedagogo 
Educação 
 Infantil 

 

Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Supervisão, 
Orientação, Administração, Inspeção ou Gestão Escolar; 
OU 
Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela resolução do 
CNE/CP nº 1 de 15/05/2006; 
OU 
Licenciatura Plena em Pedagogia com Pós-Graduação em 
Supervisão, Orientação, Administração, Inspeção, Gestão Escolar 
Psicopedagogia, Planejamento Educacional ou Educação Infantil.  
 
E 
 
TODAS AS FORMAÇÕES ACIMA ACOMPANHADAS DE:  
Experiência no mínimo de 10 (dez) meses na regência como 
MAPA em Educação Infantil; 
OU   
Experiência no mínimo de 10 (dez) meses na função MAPP. 

 Planejar, coordenar, orientar, acompanhar, interagir e avaliar as 
atividades técnico-pedagógicas visando à promoção de melhor 
qualidade no processo ensino-aprendizagem. 

 Estar integrado com a direção da escola. 
 Participar, quando convocado, de reuniões, cursos e formações 

oferecidos pela SEMED e outros. 
 E demais atribuições conforme estabelecidas no Regimento 

Comum da Rede Municipal de Educação de Viana e Legislação 
pertinente.  

 

Pedagogo 
Ensino Fundamental 

 

Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Supervisão, 
Orientação, Administração, Inspeção ou Gestão Escolar; 
OU 
Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela resolução do 
CNE/CP nº 1 de 15/05/2006; 
OU 
Licenciatura Plena em Pedagogia com Pós-Graduação em 
Supervisão, Orientação, Administração, Inspeção, Gestão Escolar, 
Psicopedagogia ou Planejamento Educacional. 
 
E 
 
TODAS AS FORMAÇÕES ACIMA ACOMPANHADAS DE:  
Experiência no mínimo de 10 (dez) meses na regência como 
MAPA em Ensino Fundamental; 
OU   
Experiência no mínimo de 10 (dez) meses na função MAPP. 

 Planejar, coordenar, orientar, acompanhar, interagir e avaliar as 
atividades técnico-pedagógicas visando à promoção de melhor 
qualidade no processo ensino-aprendizagem.  

 Estar integrado com a direção da escola; 
 Participar, quando convocado, de reuniões, cursos e formações 

oferecidos pela SEMED e outros. 
 E demais atribuições conforme estabelecidas no Regimento 

Comum da Rede Municipal de Educação de Viana e Legislação 
pertinente. 

NUTRICIONISTA 

 
Ensino Superior Completo em Nutrição;  
E 
Registro no Conselho da Classe. 

 Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades;  
 Planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de 

alimentação e nutrição;  
 Efetuar controle higiênico-sanitário; participar de programas de 

educação nutricional. 

AUXILIAR DE  
CRECHE 

 

Ensino Médio Completo 
Ser do sexo feminino. 

 Responsabilizar-se pela assistência às crianças nos CMEI's; 
 Proceder à higiene diária; 
 Receber orientação das mães e responsáveis pelas creches e 

aplicá-las no trato dos lactentes; 
 Preparar e administrar mamadeiras; 
 Auxiliar nas atividades de recreação; 
 Executar outras tarefas correlatas; 
 Estar integrado com o pedagogo e o diretor da escola; 
 E demais atribuições conforme estabelecidas no Regimento 

Comum da Rede Municipal de Educação de Viana e Legislação 
pertinente. 
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ANEXO II   

CLASSIFICAÇÃO 

PROFESSORES E PEDAGOGOS 
ÁREA I - EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

DISCRIMINAÇÃO PONTOS 

Tempo de serviço prestado na função pleiteada, até o limite de 60 meses, prestados em instituição pública ou instituição privada, a partir de 
2011. 0,1 ponto por mês completo. 

ÁREA II – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Categoria Descrição / Especificação do Título Quantidade 
de Titulo 

Pontuação 
por Título 

 
 
I 
 

Pós-Graduação “Stricto Sensu” Doutorado em Educação.  01 25,0 
Pós-Graduação “Stricto Sensu” Mestrado em Educação.  01 15,0 
Pós-Graduação “Lato Sensu”, Especialização em Educação, com duração de 360 (trezentos e sessenta) horas, no mínimo. 01 10,0 

II 

Curso avulso na área de Educação com carga horária igual ou superior a 180 horas, realizado no período de janeiro de 2013 a 
dezembro de 2016. 01 3,0 

Curso de Formação Continuada na área de Educação com carga horária de 80 a 179 horas realizado no período de janeiro de 
2013 a dezembro de 2016. 01 2,0 

III 

Curso de Formação em serviço oferecido pela Secretaria Municipal de Educação de Viana ou em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Viana, que são: SEBRAE, Escola da Terra, Formação pela Escola – FNDE, Programa Nacional de Alfabetização na 
Idade Certa – PNAIC e NEPALES – UFES, todos realizados no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, com a carga 
horária igual ou superior a 100 horas. 

01 4,0 

Curso de Formação em serviço oferecido pela Secretaria Municipal de Educação de Viana ou em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Viana, que são: SEBRAE, Escola da Terra, Formação pela Escola – FNDE, Programa Nacional de Alfabetização na 
Idade Certa – PNAIC e NEPALES – UFES, todos realizados no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, com a carga 
horária igual ou superior a 80 horas. 

01 3,0 

Curso de Formação em serviço oferecido pela Secretaria Municipal de Educação de Viana ou em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Viana, que são: SEBRAE, Escola da Terra, Formação pela Escola – FNDE, Programa Nacional de Alfabetização na 
Idade Certa – PNAIC e NEPALES – UFES, todos realizados no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, com a carga 
horária igual ou superior a 60 horas. 

01 2,0 

Curso de Formação em serviço oferecido pela Secretaria Municipal de Educação de Viana ou em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Viana, que são: SEBRAE, Escola da Terra, Formação pela Escola – FNDE, Programa Nacional de Alfabetização na 
Idade Certa – PNAIC e NEPALES – UFES, todos realizados no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, com a carga 
horária igual ou superior a 25 horas. 

01 1,0 

AUXILIAR DE CRECHE 

ÁREA I - EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

DISCRIMINAÇÃO                       PONTOS 

Tempo de serviço prestado na função de auxiliar de creche, até o limite de 60 (sessenta) meses, prestados a partir de 2011. 0,1 ponto por mês completo. 

 

ÁREA II – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Descrição e Especificação do Título Quantidade Pontuação 
por Títulos 

Licenciatura plena na Área da Educação. 01 3,0 
Curso avulso na área de educação com carga horária igual ou superior de 200 horas, realizado no período de janeiro de 2013 a dezembro de 
2016. 01 1,0 

Curso avulso na área de educação com carga horária igual ou superior de 60h a 199h, realizado no período de janeiro de 2013 a dezembro de 
2016. 01 1,0 

Curso de Formação em serviço oferecido pela Secretaria Municipal de Educação de Viana ou em parceria com a Prefeitura Municipal de Viana, 
realizado no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, com a carga horária igual ou superior a 25 horas. 03 3,0 

 

NUTRICIONISTA 

ÁREA I - EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

DISCRIMINAÇÃO PONTOS 

Tempo de serviço prestado na função pleiteada, até o limite de 60 meses, prestados em instituição pública ou instituição privada, a partir de 
2011. 

0,1 ponto por mês completo. 

 

ÁREA II – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Descrição / Especificação do Título Quantidade Pontuação 
por Títulos 

Pós-Graduação “Stricto Sensu” Doutorado. 01 25,0 
Pós-Graduação “Stricto Sensu” Mestrado. 01 15,0 
Pós-Graduação “Lato Sensu”, Especialização, com duração de 360 (trezentos e sessenta) horas, no mínimo. 01 10,0 
Curso avulso na área pleiteada, com carga horária de 101h ou mais realizado no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016. 01 3,0 
Curso avulso na área pleiteada, com carga horária de 40h a 100h realizado no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016. 01 2,0 
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ANEXO III  

DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO 

I - APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NO ATO DA CHAMADA.  

1. Ficha de Inscrição detalhada gerada pelo sistema; 
2. Atestado de Antecedentes Criminais (www.sesp.es.gov.br)  
3. Carteira de Identificação, com número, órgão expedidor e data de expedição da mesma. 
4. Carteira de Trabalho Profissional onde conste fotografia, número/série, data de expedição, filiação, local de 
nascimento - (Página de identificação e verso dela); 
5. CPF (dispensada cópia caso o nº conste no documento de identidade descrito no item 3 deste anexo); 
6. Título de Eleitor com comprovante de quitação eleitoral (comprovante de votação na última eleição ou certidão da 
justiça eleitoral); 
7. Certificado de reservista (sexo masculino); 
8. Comprovante de PIS/PASEP (caso não possua apresentar declaração emitida pela Caixa Econômica Federal); 
9. Comprovante de residência atualizado (água, luz ou telefone); 
10. Certidão de nascimento ou casamento; 
11. Comprovante de escolaridade e títulos declarados no ato da inscrição; 
12. Tempo de serviço NO CARGO E COMPONENTE CURRICULAR na área pleiteada, caso tenha declarado; 
13. Documentação comprobatória de atendimento à condição de portador de deficiência (se for o caso). 

 
 
II - APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA EM ATÉ 10 DIAS, SOB PENA DE RECLASSIFICAÇÃO. 
 
1. Exames médicos constantes no item 8.3 deste Edital à Perícia Médica Municipal; e. 
2. Laudo expedido pela Perícia Médica Oficial do Município de Viana - ES (original), considerando o candidato APTO. 
 
 
III - APRESENTAÇÃO FACULTATIVA NO ATO DA CHAMADA PARA FINS DE SALÁRIO FAMÍLIA.  

 
1. Certidão de Nascimento do filho (s) de 0-14 anos; 
2. Cartão de Vacinação do (s) filho (s) menor (es); 
3. Comprovante de Frequência Escolar. 

 
 
 

Observações: 
  
Não será aceita em hipótese alguma, documentação original entregue no lugar de cópias, no momento da chamada.    

Todos os documentos originais deverão ser acompanhados de cópias, frente e verso, para autenticação da banca, no 
momento da chamada. 
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ANEXO IV 

CRONOGRAMA 
 

DISCRIMINAÇÃO PERÍODO PREVISTO LOCAL 

Divulgação 29/12/2016. www.viana.es.gov.br 

Inscrição 30/12/2016 a 08/01/2017. www.viana.es.gov.br 

Classificação 10/01/2017. www.viana.es.gov.br 

Chamada Entre os dias de 12 a 27 de janeiro de 2017. www.viana.es.gov.br 
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EDITAL Nº 003/2016 

PROCESSO SELETIVO E CADASTRO DE RESERVA SIMPLIFICADO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, AUXILIAR DE 
CRECHE E NUTRIÇÃO 

CONVOCAÇÃO  
 
 
 

1ª CHAMADA 
 
A Comissão do Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Viana, em 
referência ao Edital nº 003/2016, convoca para Chamada os Candidatos habilitados, segundo classificação e modalidades abaixo relacionadas: 
 
LOCAL: EMEF “PADRE ANTUNES SIQUEIRA” 
ENDEREÇO: Rua Pariz, nº 05, Bairro: Nova Viana – Cidade: Viana – ES CEP: 29.130-260 
PONTO DE REFERÊNCIA: Próximo ao Antigo P.A / Ponto Final de Viana Sede. 
 
 
DATA DA CHAMADA: 12/01/2017 
 
MODALIDADE: MAPA: PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL E PROJETOS TEMAS TRANSVERSAIS 
 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE 
HABILITADOS 

12/01/2017 08h00min Educação Infantil nº 1 ao 100 
    

12/01/2017 13h00min Projetos Temas Transversais nº 1 ao 50 
 
MODALIDADE: MAPB: PROJETOS 
 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE 
HABILITADOS 

12/01/2017 16h00min Projeto Ginástica Rítmica e Dança nº 1 ao 7 
    

12/01/2017 16h30min Projeto Bandas Marciais nº 1 ao 7 
 
 
DATA DA CHAMADA: 13/01/2017 
 
MODALIDADE: MAPB: 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS 
       

DATA HORÁRIO DISCIPLINA CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE 
HABILITADOS 

13/01/2017 08h00min Arte nº 1º ao 80º 
 

13/01/2017 10h00min História nº 1º ao 20º 
    

13/01/2017 13h00min Geografia nº 1º ao 30º 
    

13/01/2017 14h00min Ciências nº 1º ao 30º 
    

13/01/2017 15h30min Ensino Religioso nº 1º ao 20º 
    

13/01/2017 16h00min Língua Inglesa nº 1º ao 50º 
 
 
DATA DA CHAMADA: 16/01/2017 
 
MODALIDADE: AUXILIAR DE CRECHE 
 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE 
HABILITADOS 

16/01/2017 08h00min Auxiliar de Creche nº 1º ao 200º 
 
MODALIDADE: MAPA: EDUCAÇÃO DO CAMPO - 1º ao 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS EDUCAÇÃO INFANTIL   
      

DATA HORÁRIO DISCIPLINA CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE 
HABILITADOS 

16/01/2017 13h00min Educação do Campo nº 1º ao 50º 
 
 
MODALIDADE: MAPB: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE 
HABILITADOS 

16/01/2017 15h00min Educação Física nº 1º ao 80º 
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DATA DA CHAMADA: 17/01/2017 
 
MODALIDADE: MAPA: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE 
HABILITADOS 

17/01/2017 08h00min Educação Especial nº 1º ao 50º 
    

17/01/2017 10h30min Interprete e Tradutor de Libras nº 1º ao 30º 
 
 
 
 
 
 
DATA DA CHAMADA: 17/01/2017 
 
MODALIDADE: MAPA - ALFABETIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE 
HABILITADOS 

17/01/2017 13h00min 1º AO 3º ANO nº 1º ao 120º 
 
DATA DA CHAMADA: 18/01/2017 
 
MODALIDADE: MAPA: 4º ao 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS 
 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE 
HABILITADOS 

18/01/2017 08h00min 4º AO 5º ANO nº 1º ao 120º 
 
 MODALIDADE: MAPB: 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS 
 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE 
HABILITADOS 

18/01/2017 13h00min Língua Portuguesa nº 1º ao 50º 
    

18/01/2017 15h00min Matemática nº 1º ao 50º 
 
 
DATA DA CHAMADA: 19/01/2017 
 
MODALIDADE: MAPP - PEDAGOGO - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE 
HABILITADOS 

19/01/2017 08h00min Pedagogo Educação Infantil nº 1º ao 100º 
    

19/01/2017 14h00min Pedagogo do Ensino Fundamental nº 1º ao 100º 
 
DATA DA CHAMADA: 20/01/2017 
 
MODALIDADE: NUTRICIONISTA 
 

DATA HORÁRIO CARGO CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE 
HABILITADOS 

20/01/2017 08h00min Nutricionista nº 1º ao 15º 
 
 
 
 
 

Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação de Viana-ES 
Portaria nº 1039/2016 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, 
alterada pela Resolução CMN n° 4.392, de 19 de dezembro de 2014, doravante denominada 
simplesmente “Resolução CMN nº 3.922/2010”, o Comitê de Investimentos do INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA, apresenta sua Política de 
Investimentos para o exercício de 2017, aprovada por seu órgão superior competente. 

A elaboração da Política de Investimentos representa uma formalidade legal que fundamenta e norteia 
todos os processos de tomada de decisões relativo aos investimentos dos Regimes Próprios de 
Previdência Social – RPPS’s, empregada como instrumento necessário para garantir a consistência da 
gestão dos recursos em busca do equilíbrio econômico-financeiro. 

Os fundamentos para a elaboração da presente Política de Investimentos estão centrados em critérios 
técnicos de grande relevância. Ressalta-se que o principal a ser observado, para que se trabalhe com 
parâmetros sólidos, é aquele referente à análise do fluxo de caixa atuarial da entidade, ou seja, o 
equilíbrio entre ativo e passivo, levando-se em consideração as reservas técnicas atuariais (ativos) e as 
reservas matemáticas (passivo) projetadas pelo cálculo atuarial. 

 

2. OBJETIVO 

A Política de Investimentos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE VIANA tem como objetivo estabelecer as diretrizes das aplicações dos recursos 
garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários do regime, visando atingir a meta atuarial 
definida para garantir a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, tendo sempre 
presentes os princípios da boa governança, da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e 
transparência. 

A Política de Investimentos tem ainda, como objetivo específico, zelar pela eficiência na condução das 
operações relativas às aplicações dos recursos, buscando alocar os investimentos em instituições que 
possuam as seguintes características: solidez patrimonial, experiência positiva no exercício da atividade de 
administração e gestão de grandes volumes de recursos e em ativos com adequada relação risco X retorno. 

Para cumprimento do objetivo específico e considerando as perspectivas do cenário econômico, a política 
estabelecerá a modalidade e os limites legais e operacionais, buscando a mais adequada alocação dos 
ativos, à vista do perfil do passivo no curto, médio e longo prazo, atendendo aos requisitos da Resolução 
CMN nº 3.922/2010. 

 

3. CENÁRIO ECONÔMICO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 

3.1 INTERNACIONAL - PERSPECTIVAS 

Para o OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, os bancos centrais 
mundiais estão perto de suas capacidades para estimular o crescimento econômico global. Para o Banco 
de Compensações Internacionais – BIS, os bancos centrais deveriam aprender a viver com taxas de 
inflação abaixo de suas metas, em vez de alimentarem o crescimento da dívida com políticas de 
estímulos cada vez mais agressivas. 
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Em seu relatório denominado Perspectiva Econômica Mundial, divulgado já no mês de outubro, o FMI 
estimou que o crescimento global em 2016 será de 3,1% e não mais 3,4%, conforme a estimativa 
anterior. Para 2017, também reduziu a expectativa para um crescimento de 3,4% e não mais 3,5%. 

Portanto, o crescimento mundial será um pouco maior por conta de melhoras nas economias 
emergentes e em desenvolvimento, com alguma recuperação das commodities e pela retomada da 
economia americana, por conta de maiores investimentos. Para as economias desenvolvidas, exceto os 
EUA e principalmente as europeias, as perspectivas não se alterem muito em relação ao momento atual. 
Os juros e a inflação continuarão muito baixos. O crescimento das economias desenvolvidas como um 
todo terá leve aceleração e irá de 1,6% em 2016 para 1,8% em 2017. 

Em relação à zona do euro, o FMI aumentou a expectativa de crescimento do PIB de 1,6% para 1,7% em 
2016 e de 1,4% para 1,5% em 2017. Para a economia alemã, a maior do bloco, estimou também 1,7% 
em 2016 e 1,4% em 2017. Para a economia francesa estimou um crescimento de 1,3%, este ano e de 
1,3% no próximo. Para a italiana, 0,8% e 0,9% e para a espanhola 3,1% e 2,2%, respectivamente. 

Para o Reino Unido, membro da União Europeia, o FMI aumentou a sua estimativa para a evolução do 
PIB, em 2016, de 1,7% para 1,8% e por conta do Brexit diminuiu a de 2017 de 1,3% para 1,1%. Já para a 
Rússia, país emergente do continente europeu, o FMI projetou a queda da atividade de 0,8% para este 
ano e uma alta de 1,1% para o próximo. 

A principal preocupação para 2017 repousa na evolução da política monetária, já que o programa de 
compra de ativos do BCE deverá terminar em março. Ainda faz parte do temor dos economistas a 
deflação e as perdas que as instituições financeiras estão tendo com os juros negativos. 

O FMI acredita que a economia americana crescerá 1,6% em 2016 e 2,2% em 2017. 

Prestes a passar por uma eleição presidencial, o mercado financeiro acredita que a nova chefia nos EUA 
vai ser praticamente igual a anterior. Na hipótese de uma vitória republicana, o revés nos mercados 
poderia ser significativo. Enquanto isso é aguardada a próxima movimentação em direção à taxa de 
juros.  

É possível deduzir, de comunicados do FED, que a elevação da taxa básica deverá se dar até o final deste 
ano e que em 2017 os aumentos se darão de forma bem gradual, tendo sido sugeridas duas elevações 
de taxa durante o ano. Dessa forma o impacto nos mercados emergentes poderá não ser significativo, 
em termos de precificação e volatilidade.  

O mercado de trabalho deverá permanecer robusto e é esperado um aumento dos salários com a sua 
consolidação. A dúvida ainda repousa no comportamento da inflação, que parece aumentar. 

Para a China, o FMI projeta uma evolução do PIB de 6,6% em 2016 e de 6,2% em 2017. Já o governo, o 
país precisará de esforços intensos para atingir as metas econômicas anuais, na medida em que a 
economia continua sob pressão. Permanecem grandes dificuldades para atingir particularmente as 
metas de investimento e de expansão do comércio interno e internacional, principalmente. A mudança 
do modelo exportador para o voltado para o consumo interno continuará em progressão, exigindo 
tempo para a sua consolidação. 

Em relação ao Japão, o FMI estimou um crescimento de 0,5% em 2016 e de 0,6% em 2017. 

A dúvida ainda repousa no sucesso do programa de estímulos monetários e na eficácia dos juros 
negativos. Para a Índia o FMI estimou um crescimento de 7,6% em 2016 e 2017. 

 

 

RENDA FIXA 
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Para a agência Bloomberg, os juros baixos impulsionam artificialmente os preços dos ativos financeiros e 
distorcem padrões normais de tomada de riscos nos mercados financeiros. Para a OCDE, as distorções 
geradas no sistema financeiro pelo prolongamento de um nível excepcionalmente baixo das taxas de 
juros podem acarretar riscos de bolhas especulativas, que não estariam sendo aproveitadas o suficiente 
para reaquecer a economia mundial. Por outro lado, com as baixas taxas, a evolução dos preços das 
ações de bancos, por exemplo, está sendo muito pior do que a de outros setores e a deterioração da 
rentabilidade dos fundos de previdência é visível. 

Com a perspectiva que as baixas taxas de juros prevaleçam no mercado internacional, em 2017, o Banco 
Morgan Stanley acredita ser esse um bom momento para a compra de títulos da dívida de países 
emergentes como Brasil, China e Índia, que têm taxas de juros significativas. 

Os títulos corporativos americanos continuarão a atrair os investidores, bem como os títulos emitidos 
pelo governo dos EUA, por serem emitidos em dólar, que deverá se valorizar com o aumento dos juros e 
por serem o maior porto seguro dos investidores. 

 

RENDA VARIÁVEL 

Para o mercado acionário americano, os economistas estão divididos em relação ao futuro. Alguns 
acreditam que o índice S&P 500, que anda ao redor de 2.100 pontos pode alcançar 2.300 pontos. As 
ações estariam com preço atraente em relação aos títulos de renda fixa, a preocupação com liquidez é 
cada vez maior e a expectativa é de que os lucros das empresas subam. Outros acreditam que o 
mercado já atingiu seu ápice e novas máximas dependerão da política monetária americana e da 
atividade econômica global. 

Para as bolsas europeias o cenário pode ser adverso, com o fim dos estímulos mensais do BCE e para as 
bolsas emergentes favorável com alguma recuperação dos preços das commodities e com a maior 
participação do investidor internacional, em busca de maiores retornos. 

 

3.2 NACIONAL– PERSPECTIVAS 

Para o FMI, o PIB do Brasil irá cair 3,3% em 2016 e terá uma melhora em 2017, quando está prevista 
uma alta de 0,5%. Para o Banco Central, conforme o Relatório de Inflação, publicado em setembro, a 
queda do PIB este ano será de 3,3% e a alta no próximo ano será de 1,3%. Para o os economistas que 
militam no mercado financeiro, conforme revela o último Relatório Focus do Banco Central, de 07 de 
outubro último, a atividade econômica no país terá uma retração de 3,15% em 2016 e um crescimento 
de 1,30% em 2017. Já o Ministério da Fazenda, estimou um crescimento de 1,6% no ano que vem, 
conforme a proposta do orçamento federal para 2017. 

Embora os especialistas no mercado de trabalho estimem que a taxa de desemprego só comece a recuar 
a partir do segundo semestre do próximo ano e volte ao nível anterior à crise somente após 2018, há 
otimismo em relação à retomada do crescimento econômico. Com a recuperação da confiança 
empresarial local e dos investidores externos, os investimentos poderão ser os protagonistas da 
evolução do PIB, já que o consumo das famílias deverá ter uma recuperação mais lenta. 

Instituições financeiras internacionais de renome acreditam que com a superação da crise política, com 
o ajuste fiscal e com a queda da inflação e dos juros, o Brasil poderá entrar em novo ciclo virtuoso. 

Para o FMI, com o crescimento previsto para 2017 e com a freada da alta do dólar, o Brasil poderá voltar 
a ser a oitava maior economia do mundo já no próximo ano. 

Segundo o ministro Henrique Meirelles, com os sinais de reação já esboçados pela economia, com a 
melhora dos índices de confiança e com o avanço do ajuste fiscal, a retomada de um bom ritmo de 
crescimento pode ser mais rápida, mesmo com a possibilidade do aumento dos juros nos EUA. Há 
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também que se levar em consideração, o fato de que a queda acumulada do PIB nos últimos anos foi tão 
intensa que a base baixa para a recuperação do crescimento econômico é um fator favorável adicional. 

Analistas de mercado especializados em contas públicas estimam que o déficit público primário em 2016 
será da ordem de R$ 159 bilhões, portanto abaixo da meta de R$ 170,5 bilhões aprovada pelo Congresso 
Nacional. Já para 2017, a expectativa é de um déficit de R$ 145,3 bilhões, portanto acima da meta de R$ 
139 bilhões, fixada pelo governo. Já a dívida bruta deverá equivaler a 78,2% do PIB, sendo que hoje é 
cerca de 70%. 

Em recente visita à agência Bloomberg, em Nova Iorque, o presidente Temer declarou que o déficit 
fiscal demorará ainda mais dois ou três anos para ser eliminado, mesmo com a aprovação do teto para o 
crescimento dos gastos públicos, durante os próximos 20 anos. O texto-base já foi aprovado pela 
Câmara em primeiro turno, restando ser aprovado em segundo turno para depois ser enviado ao 
Senado, onde também terá que ser aprovado em dois turnos. 

Segundo Mansueto de Almeida, secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, a 
PEC 241, que estabelece o teto é a melhor forma de ajuste fiscal porque é gradual. Não leva a grandes 
cortes de despesas necessárias e nem ao corte de aposentadorias, como foi feito em vários países da 
Europa. 

Em relação ao crescente déficit da Previdência Social, as reformas propostas pelo governo só serão 
encaminhadas ao Legislativo em 2017. A princípio, uma das ideias é unificar a Previdência pública e 
privada. 

Dentro das possibilidades de aumento de arrecadação ventiladas pelo governo, está um programa de 
privatizações, que tem a vantagem de não passar pelo Congresso e nem pelo sistema político e que não 
precisa de aprovação popular. O governo tem autonomia para efetivá-lo. Também as concessões de 
serviços públicos integram o rol de possibilidades. 

O fato é que, como está esgotada a capacidade de endividamento do Tesouro Nacional, o chamado 
ajuste fiscal é indispensável para que o país retome o ciclo virtuoso que propicia o crescimento 
econômico, com uma política de juros baixos e inflação controlada. 

Conforme o último Relatório Focus, o mercado financeiro estima que a inflação de 2016, medida através 
do IPCA, será de 7,04% e cairá para 5,06% em 2017. Para o Banco Central, através do último Relatório 
Trimestral de Inflação, ela será de 4,4% em 2017, portanto abaixo do centro da meta de 4,5% e caíra 
para 3,8% em 2018. 

Embora a indexação de preços ainda esteja viva na economia brasileira e possa tornar a queda da 
inflação mais lenta, uma série de reajustes salariais foi feita sem a plena reposição da inflação passada e 
os preços administrados, por seu turno, devem exercer pressões bem menores sobre os demais preços 
da economia. 

Depois do IPCA de setembro ter registrado uma alta de apenas 0,08%, o presidente do BC, Ilan Goldfajn 
alertou que é preciso serenidade, na medida em que a desinflação não pode se restringir a apenas um 
mês, mas tem que se firmar ao longo do tempo. 

Embora as pressões dos preços dos alimentos possam prosseguir, até por conta de uma menor safra de 
grãos neste ano, com a confiança em alta é benigno o cenário para a inflação. 

Para o mercado financeiro, este ano irá terminar com a taxa Selic em 13,75% a.a. e cairá para 11% a.a. 
no final de 2017.Sob a chefia de Ilan Goldfajn, o Banco Central vem conduzindo a política monetária com 
extrema prudência. Em sua avaliação a queda dos juros depende basicamente do ajuste fiscal e da 
inflação dos alimentos. Mas o seu objetivo é de que a inflação atinja o centro da meta, o que permitiria, 
com a disciplina fiscal, uma queda duradoura das taxas de juros, que propicie a redução dos custos 
financeiros para as famílias e empresas, além da valorização dos ativos em geral. 

Para o mercado financeiro, está próximo o momento do início da queda da taxa Selic. 
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O último Relatório Focus revelou que o mercado financeiro espera que o dólar esteja cotado a R$ 3,25 
no final de 2016 e a R$ 3,40 no final de 2017.Neste ano, o real foi uma das moedas que mais se 
valorizou no mundo. Se por um lado o dólar mais desvalorizado colabora com a inflação, ao baratear os 
produtos importados, por outro pode também representar uma ameaça para as contas externas, foco 
das poucas boas notícias econômicas, neste ano. 

Com a economia brasileira voltando a andar nos trilhos, é grande a possibilidade de fortes ingressos de 
capital estrangeiro no próximo ano, já que diversos analistas internacionais expressaram otimismo com 
o país. Esses ingressos podem ainda ser intensificados, com a melhoria dos ratings do país, a partir do 
ajuste fiscal. 

Para conter a excessiva queda do dólar e evitar os erros cometidos no passado recente, que tanto 
prejudicaram nossas exportações e o setor industrial, o Banco Central conta com ferramentas como o 
corte dos juros, a compra de dólares no mercado à vista e novos leilões de swap reverso. 

Para a Balança Comercial, o Relatório Focus estima um superávit de US$ 49,1 bilhões em 2016 e de US$ 
45 bilhões para 2017.  Para o déficit em transações correntes, o mercado o estima em US$ 17,1 bilhões 
em 2016 e US$ 25 bilhões em 2017. E finalmente para o Investimento Estrangeiro Direto – IED, a 
estimativa é de um ingresso de US$ 65 bilhões em 2016 e 2017. 

Para a maior gestora de recursos do mundo, a BalckRock, os juros pagos pelos papéis brasileiros, 
emitidos aqui e no exterior estão entre os mais atraentes do mundo. De fato, a diferença entre as taxas 
de juros praticadas no Brasil e a média praticada nos países desenvolvidos é a maior em dez anos. Esse é 
um dos fatores que estimulam a atração de capital internacional no curto prazo. 

Como dissemos anteriormente, com a aprovação do ajuste fiscal, com a queda da inflação e com a 
retomada da arrecadação do setor público a partir de um maior crescimento econômico, podemos estar 
diante de uma queda continuada da taxa Selic e dos juros de mercado, que possibilitarão altos 
rendimentos nas aplicações pré-fixadas, inclusive naquelas em que os IMA’s servem de referência. 
Também os títulos privados devem aumentar o seu espaço no mercado em 2017. 

Assim, a alocação sugerida para as aplicações financeiras dos RPPS, se encontra na tabela abaixo. 

A análise feita para a renda fixa também procede para a renda variável. Cabe acrescentar que o fluxo de 
recursos de investidores estrangeiros, que hoje representa quase a metade do volume transacionado na 
Bovespa, pode se intensificar ainda mais com o novo quadro político e econômico. 

Depois de dois anos o Índice Bovespa voltou a superar o patamar de 60 mil pontos e também com a 
perspectiva de alta para as commodities no próximo ano, pode evoluir ainda mais, não só por conta do 
ingresso de recursos, mas principalmente pelo crescimento do lucro das empresas. 

 
 
3.3 EXPECTATIVAS DE MERCADO 

Fonte: Bacen: Sistema de Expectativas de Mercado 
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4. ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS 

Na aplicação dos recursos, os responsáveis pela gestão do RPPS devem observar os limites estabelecidos 
por esta Política de Investimentos e pela Resolução CMN nº 3.922/2010. Limites estabelecidos mediante 
estudo do cenário macroeconômico atual e de perspectivas futuras, com as hipóteses razoáveis de 
realização no curto e médio prazo, conforme descrito abaixo: 

Alocação Estratégica para o exercício de 2017 

    

Estratégia de Alocação - Política 
de Investimento de 2017 

Segmento Tipo de Ativo 
Limite da 
Resolução 

CMN % 

Posição Atual 
da Carteira 
(%) - Set/16 

Limite 
Inferior 

(%) 

Estratégia 
Alvo (%) 

Limite 
Superior 

(%) 

Renda 
Fixa 

Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, “a”. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100,00% 78,40% 30,00% 50,00% 80,00% 

Operações Compromissadas - Art. 7º, II 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea “a” 80,00% 13,60% 10% 20,00% 60,00% 

FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, III, Alínea “b” 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea “a” 30,00% 7,99% 5,00% 5,00% 30,00% 

FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea “b” 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Poupança - Art. 7º, V, Alínea “a” 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Letras Imobiliárias Garantidas- Art. 7º, V, Alínea “a” 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI em Direitos Creditórios - aberto - sênior Art. 7º, VI. 15,00% 0,00% 0,00% 10,00% 15,00% 

FI em Direitos Creditórios - aberto - subordinada Art. 7º, VI. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI em Direitos Creditórios - fechado - sênior Art. 7º, VII, "a" 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI em Direitos Creditórios - fechado - subordinada Art. 7º, VII, "a" 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b" 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Subtotal 500,00% 100,00% 55,00% 85,00% 175,00% 

Renda 
Variável 

FI Ações Referenciados - Art. 8º, I 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI em Ações - Art. 8º, III 15,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 

FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV 5,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 

FI em Participações - fechado - Art. 8º, V 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Subtotal 80,00% 0,00% 7,00% 15,00% 20,00% 

 

Total Geral 580,00% 100,00% 62,00% 100,00% 195,00% 

 

A estratégia de alocação para os próximos cinco anos, leva em consideração não somente o cenário 
macroeconômico como também as especificidades da estratégia definida pelo resultado da análise do 
fluxo de caixa atuarial e as projeções futuras de déficit e/ou superávit. 
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Alocação Estratégica para os próximos cinco anos 

 

  

Estratégia de Alocação - para os próximos cinco 
exercícios 

Segmento Tipo de Ativo Limite Inferior (%) Limite Superior (%) 

Renda Fixa 

Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, “a”. 0,00% 0,00% 

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 30,00% 80,00% 

Operações Compromissadas - Art. 7º, II 0,00% 0,00% 

FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea “a” 10,00% 60,00% 

FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, III, Alínea “b” 0,00% 0,00% 

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea “a” 5,00% 30,00% 

FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea “b” 0,00% 0,00% 

Poupança - Art. 7º, V, Alínea “a” 0,00% 0,00% 

Letras Imobiliárias Garantidas- Art. 7º, V, Alínea “a” 0,00% 0,00% 

FI em Direitos Creditórios - aberto - sênior Art. 7º, VI. 0,00% 15,00% 

FI em Direitos Creditórios - aberto - subordinada Art. 7º, VI. 0,00% 0,00% 

FI em Direitos Creditórios - fechado - sênior Art. 7º, VII, "a" 0,00% 0,00% 

FI em Direitos Creditórios - fechado - subordinada Art. 7º, VII, "a" 0,00% 0,00% 

FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b" 0,00% 0,00% 

Subtotal 45,00% 185,00% 

Renda 
Variável 

FI Ações Referenciados - Art. 8º, I 0,00% 0,00% 

FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II 0,00% 0,00% 

FI em Ações - Art. 8º, III 0,00% 15,00% 

FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV 0,00% 5,00% 

FI em Participações - fechado - Art. 8º, V 0,00% 0,00% 

FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI 0,00% 0,00% 

Subtotal 0,00% 20,00% 

 

Total Geral 45,00% 205,00% 

 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA considera os 
limites apresentados o resultado da análise feita através das reservas técnicas atuariais (ativos) e as 
reservas matemáticas (passivo) projetadas pelo cálculo atuarial o que pode exigir maior flexibilidade nos 
níveis de liquidez da carteira. 

4.1 SEGMENTO DE RENDA FIXA 

Obedecendo-se os limites permitidos pela Resolução CMN n° 3922/2010, propõe-se adotar o, limite de 
no máximo 89% (oitenta e nove por cento) dos investimentos financeiros do RPPS, no segmento de renda 
fixa. 



29/12/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 667

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 403

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Viana  

Estado do Espírito Santo 

 

p. 10 
 

 

A negociação de títulos e valores mobiliários no mercado secundário (compra/venda de títulos públicos) 
obedecerá ao disposto, Art. 7º, inciso “a” da Resolução CMN n° 3.922/2010, e deverão ser 
comercializados através de plataforma eletrônica e registrados no Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia (SELIC), não sendo permitidas compras de títulos com pagamento de Cupom com taxa inferior à 
Meta Atuarial. 

4.2 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 

Em relação ao segmento de renda variável, cuja limitação legal estabelece que os recursos alocados nos 
investimentos, cumulativamente, não deverão exceder a 30% (trinta por cento) da totalidade dos 
recursos em moeda corrente do RPPS, limitar-se-ão a20% (vinte por cento) da totalidade dos 
investimentos financeiros do RPPS. 

4.3 SEGMENTO DE IMÓVEIS 

Conforme o artigo 9º da Resolução CMN nº 3.922/2010, as alocações no segmento de imóveis serão 
efetuadas, exclusivamente, com os terrenos ou outros imóveis vinculados por lei ao RPPS. 

Os imóveis repassados pelo Município deverão estar devidamente registrados em Cartório de Registro de 
Imóveis, livres de quaisquer ônus ou gravame, e possuir as certidões negativas de tributos, em especial o 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU ou o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR.  

Os imóveis poderão ser utilizados para a aquisição e/ou integralização de Cotas de Fundos de 
Investimento Imobiliário, cujas cotas sejam negociadas em ambiente de bolsa de valores, com exceção 
dos mercados de balcão organizados e não organizados. Deverá ser observado também critérios de 
Rentabilidade, Liquidez e Segurança. 

Seguindo as especificações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, no item 7, 
7.1, há necessidade das reavaliações devido a fatores que podem fazer com que o valor contábil do ativo 
não corresponda ao seu valor justo. A frequência com que as reavaliações são realizadas depende das 
mudanças dos valores justos dos itens do ativo que serão reavaliados. 

4.4 ENQUADRAMENTO 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA considera os 
limites estipulados de enquadramento na Resolução CMN n° 3.922/2010, e como entendimento 
complementar ao Artigo 22, destacamos: 

Serão entendidos como desenquadramento passivo, os limites excedidos decorrentes de valorização e 
desvalorização dos ativos ou qualquer tipo de desenquadramento que não tenha sido resultado de ação 
direta do RPPS. 

4.5 VEDAÇÕES 

O Comitê de Investimento do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE VIANA deverá seguir as vedações estabelecidas pela Resolução CMN n° 3.922/2010, 
ficando adicionalmente vedada a aquisição de: 

1. Operações compromissadas; 
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2. Aquisição de qualquer ativo final, emitido por Instituições Financeiras com alto risco de crédito; 

3. Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, constituídos sob forma de 
condomínio aberto ou fechado que não possuam segregação de funções na prestação de serviços, sendo 
ao menos, obrigatoriamente, duas pessoas jurídicas diferentes, de suas controladoras, de entidades por 
elas direta ou indiretamente controladas ou quais outras sociedades sob controle comum; 

4. Cotas de Fundos Multimercados cujos regulamentos não determinem que os ativos de créditos 
que compõem suas carteiras sejam considerados como de baixo risco de crédito por, no mínimo, uma das 
agências classificadoras de risco citadas no item 7.2 - Controle do Risco de Crédito da presente Política de 
Investimentos; 

5. Cotas de Fundos Multimercados cuja denominação contenha a expressão “crédito privado”; 

6. Cotas de Fundos em Participações (FIP) que não prevejam em seu regulamento a constituição de 
um Comitê de Acompanhamento que se reúna, no mínimo, trimestralmente e que faça a lavratura de 
atas, com vistas a monitorar o desempenho dos gestores e das empresas investidas; 

7. Cotas de Fundos de Investimentos Imobiliários (FII) que não prevejam em seu regulamento a 
constituição de um Comitê de Acompanhamento que se reúna, no mínimo, trimestralmente, e que faça a 
lavratura de atas, com vistas a monitorar o desempenho dos gestores e das empresas investidas. 

8. A classificação e enquadramento das cotas de fundos de investimento não podem ser 
descaracterizados pelos ativos finais investidos devendo haver correspondência com a política de 
investimentos do fundo. 

 

5. META ATUARIAL 

A Portaria MPS nº 87, de 02 de fevereiro de 2005, publicada no DOU de 03/02/2005, que estabelece as 
Normas Gerais de Atuária dos Regimes Próprios de Previdência Social, determina que a taxa real de juros 
a ser utilizada nas Avaliações Atuariais será de, no máximo, 6,00% (seis por cento) ao ano. 

Também chamada de meta atuarial, é a taxa de desconto utilizada no cálculo atuarial para trazer a valor 
presente, todos os compromissos do plano de benefícios para com seus beneficiários na linha do tempo, 
determinando assim o quanto de patrimônio o Regime Próprio de Previdência Social deverá possuir hoje 
para manter o equilíbrio atuarial. 

Obviamente, esse equilíbrio somente será possível de se obter caso os investimentos sejam 
remunerados, no mínimo, por essa mesma taxa. Do contrário, ou seja, se a taxa que remunera os 
investimentos passe a ser inferior a taxa utilizada no cálculo atuarial, o plano de benefícios se tornará 
insolvente, comprometendo o pagamento das aposentadorias e pensões em algum momento no futuro. 

Considerando a distribuição dos recursos conforme a estratégia alvo utilizada nesta Política de 
Investimentos, as projeções indicam que a rentabilidade real estimada para o conjunto dos investimentos 
ao final do ano de 2017 será de 6,00% (seis por cento), somado a inflação de IPCA – Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo, ou seja, superior à taxa de juros máxima admitida pela norma legal. 
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Ainda assim, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
VIANA avaliará a execução de estudos que evidenciem, no longo prazo, qual a real situação financeiro-
atuarial do plano de benefícios previdenciários. 

 

6. ESTRUTURA DE GESTÃO DOS ATIVOS 

De acordo com as hipóteses previstas na Resolução CMN nº 3.922/2010, a aplicação dos ativos será 
realizada por gestão própria, terceirizada ou mista. 

Para a vigência desta Política de Investimentos, a gestão das aplicações dos recursos do INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA será própria. 

6.1 GESTÃO PRÓPRIA 

A adoção deste modelo de gestão significa que o total dos recursos ficará sob a responsabilidade do 
RPPS, com profissionais qualificados e certificados por entidade de certificação reconhecida pelo 
Ministério da Previdência Social, conforme exigência da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, e 
contará com Comitê de Investimentos como órgão participativo do processo decisório, com o objetivo de 
gerenciar a aplicação de recursos, escolhendo os ativos, delimitando os níveis de riscos, estabelecendo os 
prazos para as aplicações, sendo obrigatório o Credenciamento de administradores e gestores de fundos 
de investimentos junto ao RPPS. 

O RPPS tem ainda a prerrogativa da contratação de empresa de consultoria, de acordo com os critérios 
estabelecidos na Resolução CMN nº 3.922/2010, para prestar assessoramento às aplicações de recursos. 

6.2 ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO 

Compete ao Comitê de Investimentos a elaboração da Política de Investimento, que deve submetê-la 
para aprovação ao Conselho Deliberativo, órgão superior competente para definições estratégicas do 
RPPS. Essa estrutura garante a demonstração da segregação de funções adotadas pelos órgãos de 
execução, estando em linha com as práticas de mercado para uma boa governança corporativa. 

Esta política de investimentos estabelece as diretrizes a serem tomadas pelo comitê de investimentos na 
gestão dos recursos, visando atingir e obter o equilíbrio financeiro e atuarial com a solvabilidade do 
plano. 

 

7. CONTROLE DE RISCO 

É relevante mencionar que qualquer aplicação financeira estará sujeita à incidência de fatores de risco 
que podem afetar adversamente o seu retorno, entre eles: 

 Risco de Mercado – é o risco inerente a todas as modalidades de aplicações financeiras 
disponíveis no mercado financeiro; corresponde à incerteza em relação ao resultado de um investimento 
financeiro ou de uma carteira de investimento, em decorrência de mudanças futuras nas condições de 
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mercado. É o risco de variações, oscilações nas taxas e preços de mercado, tais como taxa de juros, 
preços de ações e outros índices. É ligado às oscilações do mercado financeiro. 

 Risco de Crédito - também conhecido como risco institucional ou de contraparte, é aquele em 
que há a possibilidade de o retorno de investimento não ser honrado pela instituição que emitiu 
determinado título, na data e nas condições negociadas e contratadas; 

 Risco de Liquidez - surge da dificuldade em se conseguir encontrar compradores potenciais de 
um determinado ativo no momento e no preço desejado. Ocorre quando um ativo está com baixo 
volume de negócios e apresenta grandes diferenças entre o preço que o comprador está disposto a pagar 
(oferta de compra) e aquele que o vendedor gostaria de vender (oferta de venda). Quando é necessário 
vender algum ativo num mercado ilíquido, tende a ser difícil conseguir realizar a venda sem sacrificar o 
preço do ativo negociado. 

7.1 CONTROLE DO RISCO DE MERCADO 

O RPPS adota o VaR - Value-at-Risk para controle do risco de mercado, utilizando os seguintes parâmetros 
para o cálculo do mesmo: 

 Modelo paramétrico; 

 Intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco por cento); 

 Horizonte temporal de 21 dias úteis. 

Como parâmetro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõe a 
carteira, os membros do Comitê de Investimentos deverão observar as referências abaixo estabelecidas e 
realizar reavaliação destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas forem ultrapassadas. 

 Segmento de Renda Fixa: 3,5% (três e meio por cento) do valor alocado neste segmento. 

 Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor alocado neste segmento. 

Como instrumento adicional de controle, o RPPS monitora a rentabilidade do fundo em janelas temporais 
(mês, ano, três meses, seis meses, doze meses e vinte e quatro meses), verificando o alinhamento com o 
“benchmark” estabelecido na política de investimentos do fundo. Desvios significativos deverão ser 
avaliados pelos membros do Comitê de Investimentos do RPPS, que decidirá pela manutenção, ou não, 
do investimento. 

7.2 CONTROLE DO RISCO DE CRÉDITO 

Na hipótese de aplicação de recursos financeiros do RPPS, em Fundos de Investimentos em Direitos 
Creditórios (FIDC) e Fundos de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos 
Creditórios (FICFIDC) serão considerados como de baixo risco os que estiverem de acordo com a tabela 
abaixo: 
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As agências classificadoras de risco supracitadas estão devidamente autorizadas a operar no Brasil e 
utilizam o sistema de “rating” para classificar o nível de risco de uma instituição, fundo de investimentos 
e dos ativos integrantes de sua carteira. 

7.3 CONTROLE DO RISCO DE LIQUIDEZ 

Nas aplicações em fundos de investimentos constituídos sob a forma de condomínio fechado, e nas 
aplicações cuja soma do prazo de carência (se houver) acrescido ao prazo de conversão de cotas 
ultrapassarem em 365 dias, a aprovação do investimento deverá ser precedida de uma análise que 
evidencie a capacidade do RPPS em arcar com o fluxo de despesas necessárias ao cumprimento de suas 
obrigações atuariais, até a data da disponibilização dos recursos investidos. 

 

8. POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA 

As informações contidas na Política de Investimentos e em suas revisões deverão ser disponibilizadas aos 
interessados, no prazo de trinta dias, contados de sua aprovação, observados os critérios estabelecidos 
pelo Ministério da Previdência Social. À vista da exigência contida no art. 4º, incisos I, II, III e IV, parágrafo 
primeiro e segundo e ainda, art. 5º da Resolução CMN nº 3.922/2010, a Política de Investimentos deverá 
ser disponibilizada no site do RPPS, Diário Oficial do Município ou em local de fácil acesso e visualização, 
sem prejuízo de outros canais oficiais de comunicação. 

 

9. CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO 

Seguindo a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, na gestão própria, antes da realização de 
qualquer operação, o RPPS, na figura de seu Comitê de Investimentos, deverá assegurar que as 
instituições financeiras escolhidas para receber as aplicações tenham sido objeto de prévio 
credenciamento. 

Para tal credenciamento, deverão ser observados, e formalmente atestados pelo representante legal do 
RPPS e submetido à aprovação do Comitê de Investimentos, no mínimo, quesitos como: 

a) atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou 
Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente; 
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b) observação de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro 
e ausência de restrições que, a critério do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários ou 
de outros órgãos competentes desaconselhem um relacionamento seguro; 
 
c) regularidade fiscal e previdenciária. 

Quando se tratar de fundos de investimento, o credenciamento previsto recairá sobre a figura do gestor 
e do administrador do fundo. 

9.1 PROCESSO DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE GESTORES/ADMINISTRADORES 

Nos processos de seleção dos Gestores/Administradores, devem ser considerados os aspectos 
qualitativos e quantitativos, tendo como parâmetro de análise no mínimo: 

a) Tradição e Credibilidade da Instituição – envolvendo volume de recursos administrados e 
geridos, no Brasil e no exterior, capacitação profissional dos agentes envolvidos na administração e 
gestão de investimentos do fundo, que incluem formação acadêmica continuada, certificações, 
reconhecimento público etc., tempo de atuação e maturidade desses agentes na atividade, regularidade 
da manutenção da equipe, com base na rotatividade dos profissionais e na tempestividade na reposição, 
além de outras informações relacionadas com a administração e gestão de investimentos que permitam 
identificar a cultura fiduciária da instituição e seu compromisso com princípios de responsabilidade nos 
investimentos e de governança; 
 
b) Gestão do Risco – envolvendo qualidade e consistência dos processos de administração e 
gestão, em especial aos riscos de crédito – quando aplicável – liquidez, mercado, legal e operacional, 
efetividade dos controles internos, envolvendo, ainda, o uso de ferramentas, softwares e consultorias 
especializadas, regularidade na prestação de informações, atuação da área de “compliance”, capacitação 
profissional dos agentes envolvidos na administração e gestão de risco do fundo, que incluem formação 
acadêmica continuada, certificações, reconhecimento público etc., tempo de atuação e maturidade 
desses agentes na atividade, regularidade da manutenção da equipe de risco, com base na rotatividade 
dos profissionais e na tempestividade na reposição, além de outras informações relacionadas com a 
administração e gestão do risco. 
 
c) Avaliação de aderência dos Fundos aos indicadores de desempenho (Benchmark) e riscos – 
envolvendo a correlação da rentabilidade com seus objetivos e a consistência na entrega de resultados 
no período mínimo de dois anos anteriores ao credenciamento; 

Entende-se que os fundos possuem uma gestão discricionária, na qual o gestor decide pelos 
investimentos que vai realizar, desde que respeitando o regulamento do fundo e as normas aplicáveis aos 
RPPS. 

O Credenciamento se dará, única e exclusivamente, de forma digital, inclusive na apresentação da 
documentação e Certidões requisitadas, por meio do sistema eletrônico utilizado pelo RPPS conforme 
procedimento: 

a) As Instituições Gestoras e Administradoras de Fundos de Investimentos, deverão enviar um e-
mail, para o endereço contato@siru.com.br, solicitando formalmente, o envio de “Login” e “Senha de 
Acesso” para poder efetuar o Credenciamento; 
 



29/12/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 667

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 409

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Viana  

Estado do Espírito Santo 

 

p. 16 
 

 

b) O “Login” e a “Senha de Acesso” será disponibilizado, também por e-mail enviado a Instituição 
Interessada, em até 24 (vinte e quatro) horas úteis, do recebimento do e-mail de requisição do item 
anterior; 
 
c) De posse do “Login” e da “Senha de Acesso”, as Instituições Gestoras e Administradoras de 
Fundos de Investimentos deverão acessar o Portal www.siru.com.br, acessar o sistema no tópico “Acesso 
Restrito”, anexar a documentação e preencher os dados dispostos neste edital e requisitados no sistema, 
seguindo as instruções disponibilizadas no Anexo I. 

Encontra-se qualificado para participar do processo seletivo qualquer empresa gestora de recursos 
financeiros autorizada a funcionar pelo órgão regulador (Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores 
Mobiliários), sendo considerada como elegível a gestora/administradora que atender ao critério de 
avaliação de Qualidade de Gestão dos Investimentos. 

 

10. CONTROLES INTERNOS 

Antes das aplicações, a gestão do RPPS deverá verificar, no mínimo, aspectos como: enquadramento do 
produto quanto às exigências legais, seu histórico de rentabilidade, riscos e perspectiva de rentabilidade 
satisfatória no horizonte de tempo. 

Todos os ativos e valores mobiliários adquiridos pelo RPPS deverão ser registrados nos Sistemas de 
Liquidação e Custódia: SELIC, CETIP ou Câmaras de Compensação autorizadas pela CVM.  

A gestão do RPPS sempre fará a comparação dos investimentos com a sua meta atuarial para identificar 
aqueles com rentabilidade insatisfatória, ou inadequação ao cenário econômico, visando possíveis 
indicações de solicitação de resgate. 

Com base nas determinações da Portaria MPS nº 170, de 26 de abril de 2012, alterada pela Portaria MPS 
nº 440, de 09 de outubro de 2013, foi instituído o Comitê de Investimentos no âmbito do RPPS, com a 
finalidade de participar no processo decisório quanto à formulação e execução da política de 
investimentos, resgates e aplicações dos recursos financeiros resultantes de repasses de contribuições 
previdenciárias dos órgãos patrocinadores, de servidores ativos, inativos e pensionistas, bem como de 
outras receitas do RPPS. 

Compete ao Comitê de Investimentos, orientar a aplicação dos recursos financeiros e a operacionalização 
da Política de Investimentos do RPPS. Ainda dentro de suas atribuições, é de sua competência:  

I - garantir o cumprimento da legislação e da política de investimentos; 

II - avaliar a conveniência e adequação dos investimentos; 

III - monitorar o grau de risco dos investimentos; 

IV - observar que a rentabilidade dos recursos esteja de acordo com o nível de risco assumido pela 
entidade; 

V - garantir a gestão ética e transparente dos recursos. 
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Sua atuação será pautada na avaliação das alternativas de investimentos com base nas expectativas 
quanto ao comportamento das variáveis econômicas e ficará limitada às determinações desta Política. 

São avaliados pelos responsáveis pela gestão dos recursos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA, relatórios de acompanhamento das aplicações e 
operações de aquisição e venda de títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos diversos 
segmentos de aplicação. Esse relatório será elaborado trimestralmente e terá como objetivo documentar 
e acompanhar a aplicação de seus recursos. 

Os relatórios supracitados serão mantidos e colocados à disposição do Ministério da Previdência Social, 
Tribunal de Contas do Estado, Conselho Fiscal e de Administração e demais órgãos fiscalizadores. 

Caberá ao comitê de investimentos do RPPS acompanhar a Política de Investimentos e sua aderência 
legal analisando a efetiva aplicação dos seus dispositivos. 

As operações realizadas no mercado secundário (compra/venda de títulos públicos) deverão ser 
realizadas através de plataforma eletrônica autorizada, Sisbex da BM&F e CetipNet da Cetip que já 
atendem aos pré-requisitos para oferecer as rodas de negociação nos moldes exigidos pelo Tesouro 
Nacional e pelo Banco Central. O RPPS deverá ainda, realizar o acompanhamento de preços e taxas 
praticados em tais operações e compará-los aos preços e taxas utilizados como referência de mercado 
(ANBIMA). 

Dentro da vigência do contrato que o RPPS mantém com aempresa de consultoria de investimentos, está 
contemplada a consulta às oportunidades de investimentos a serem realizados no âmbito desta política 
de investimentos. 

É importante ressaltar que, seja qual for à alocação de ativos, o mercado poderá apresentar períodos 
adversos, que poderão afetar ao menos parte da carteira. Portanto, é imperativo observar um horizonte 
de tempo que possa ajustar essas flutuações e permitir a recuperação da ocorrência de ocasionais 
perdas. Desta forma, o RPPS deve manter-se fiel à política de investimentos definida originalmente a 
partir do seu perfil de risco.  

E, de forma organizada, remanejar a alocação inicial em momentos de alta (vendendo) ou baixa 
(comprando) com o objetivo de rebalancear sua carteira de investimentos. Três virtudes básicas de um 
bom investidor são fundamentais: disciplina, paciência e diversificação. 

As aplicações realizadas pelo RPPS passarão por um processo de análise, para o qual serão utilizadas 
algumas ferramentas disponíveis no mercado, como o histórico de cotas de fundos de investimentos, 
abertura de carteira de investimentos, informações de mercado on-line, pesquisa em sites institucionais e 
outras. 

Além de estudar o regulamento e o prospecto dos fundos de investimentos, será feita uma análise do 
gestor/administrador e da taxa de administração cobrada, dentre outros critérios. Os investimentos serão 
constantemente avaliados através de acompanhamento de desempenho, da abertura da composição das 
carteiras e avaliações de ativos.  

As avaliações são feitas para orientar as definições de estratégias e as tomadas de decisões, de forma a 
aperfeiçoar o retorno da carteira e minimizar riscos. 
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11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A presente Política de Investimentos poderá ser revista no curso de sua execução e monitorada no curto 
prazo, a contar da data de sua aprovação pelo órgão superior competente do RPPS, sendo que o prazo de 
validade compreenderá o ano de 2017. 

Reuniões extraordinárias junto ao Conselho do RPPS serão realizadas sempre que houver necessidade de 
ajustes nesta política de investimentos perante o comportamento/conjuntura do mercado, quando se 
apresentar o interesse da preservação dos ativos financeiros e/ou com vistas à adequação à nova 
legislação. 

Deverão estar certificados os responsáveis pelo acompanhamento e operacionalização dos investimentos 
do RPPS, através de exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida 
capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, cujo conteúdo abrangerá, no mínimo, o 
contido no anexo a Portaria MPAS nº 519, de 24 de agosto de 2011.  

A comprovação da habilitação ocorrerá mediante o preenchimento dos campos específicos constantes do 
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN e do Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos 
Recursos - DAIR.  

As Instituições Financeiras que operem e que venham a operar com o RPPS poderão, a título institucional, 
oferecer apoio técnico através de cursos, seminários e workshops ministrados por profissionais de 
mercado e/ou funcionários das Instituições para capacitação de servidores e membros dos órgãos 
colegiados do RPPS; bem como, contraprestação de serviços e projetos de iniciativa do RPPS, sem que 
haja ônus ou compromisso vinculados aos produtos de investimentos. 

Ressalvadas situações especiais a serem avaliadas pelo Comitê de Investimentos do RPPS (tais como 
fundos fechados, fundos abertos com prazos de captação limitados), os fundos elegíveis para alocação 
deverão apresentar série histórica de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados da data de início de 
funcionamento do fundo. 

Casos omissos nesta Política de Investimentos remetem-se à Resolução CMN n° 3.922/2010, e à Portaria 
MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011. 

É parte integrante desta Política de Investimentos, cópia da Ata do órgão superior competente que 
aprova o presente instrumento, devidamente assinada por seus membros. 

Observação: Conforme Portaria MPS nº 440, de 09 de outubro de 2013, este documento deverá ser 
assinado: 

Pelo representante do ente federativo; 

Pelo representante da unidade gestora do RPPS; 

Pelos responsáveis pela elaboração, aprovação e execução desta Política de Investimentos. 
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