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Afonso Cláudio

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021-2017
Publicação Nº 81596

Aviso de Pregão Presencial Nº 021/2017

Proc. Nº 3958/2017

O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Pre-
goeira Oficial, torna público que às 08h30min do dia 02 
de maio de 2017, na sede da Prefeitura, realizará lici-
tação, na modalidade Pregão Presencial/Registro de 
Preços, tipo menor preço por item/lote, exclusiva 
para microempresas e empresas de pequeno porte, 
objetivando a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de sonorização, estrutura 
de palco e iluminação, visando atender as necessi-
dades inerentes à Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo. O Edital poderá ser retirado no site da Prefeitura 
Municipal: www.afonsoclaudio. es.gov.br, link Serviços 
Online - Licitações. Demais informações poderão ser ob-
tidas pelo Tel.: (27) 3735-4005, no horário de 07:00 às 
13:00 horas, ou através do e-mail: licitacao@afonsoclau-
dio.es.gov.br.

Afonso Cláudio/ES, em 12 de abril de 2017.

Elilda Maria Bissoli

Pregoeira Oficial

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, 002, 
E 003-2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicação Nº 81615

ExTRaTo aTa dE REgiSTRo dE PREçoS

Processo Nº 7695/2016

Pregão Presencial Nº 52/2016

Órgão gestor: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 
13.966.711/0001-67

objeto: aquisição de materiais médico hospitalar (álco-
ol, atadura, agulha e outros), para atender a demanda da 
Unidade de Saúde “Hilton Lopes Vieira”, Unidade de Saúde 
“Francisco Xavier de Azeredo Filho”, Unidades de Saúde do 
Interior, Estratégia Saúde da Família, Vigilâncias, Centro 
Municipal de Promoção a Saúde e Centro de Reabilitação 
Física.

Validade: 12 meses, ou seja, de 07/04/2017 a 07/04/2018.

aTa Nº 001/2017 - FENIXMED COMERCIAL LTDA - ME, 
CNPJ nº 14.595.915/0001-00, lotes 23, 30, 35 e 39;

aTa Nº 002/2017 - HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 35.997.345/0001-
46, lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 
34, 36, 37, 38, 46, 48, 49, 51, 52 e 53 e,

aTa Nº 003/2017 - VILA COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ 
nº 39.405.774/0001-38, lotes 13, 16, 29, 40, 41, 42, 43, 
44, 45 e 47.

Afonso Cláudio/ES, em 12 de abril de 2017.

Elilda Maria Bissoli

Pregoeira/Presidente da CPL

TERMO ADITIVO Nº 008 - CONTRATO Nº 013-2015
Publicação Nº 81614

Termo Aditivo

Nº 008

Contrato

Nº 013/2015

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

Contratado: Sul Serrana Construtora Ltda ME- CNPJ Nº 
11.046.793/0001-04

Cláusula Primeira - do objeto:

1.1 - Prorrogação do Contrato supra mencionado pelo pe-
ríodo de 30 (trinta) dias, contados a partir de 07 de abril 
de 2017, com vencimento previsto para o dia 07 de maio 
de 2017.

Cláusula Primeira - disposições gerais:

2.1 - Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contra-
to original que não foram alteradas pelo presente Termo.

Afonso Cláudio/ES, 12 de abril de 2017

Município de afonso Cláudio/ES

Edélio Francisco guedes

Prefeito Municipal

Contratante

Sul Serrana Construtora Ltda ME

João de deus guimarães

Contratada
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Alto Rio Novo

Prefeitura

DECRETO N°5253/2017
Publicação Nº 81696

DECRETO N°5253/2017

De 10 de Abril de 2017

DECRETA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLI-
CAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO-ES, 
E dÁ oUTRaS PRoVidÊNCiaS.

O Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, etc.,

RESOLVE:

Art. 1°) Fica decretado PONTO FACULTATIVO, no dia 13 de 
Abril do corrente ano, em todas as repartições da Prefei-
tura Municipal, exceto nos setores que não admitam para-
lisações, em razão do Feriado da Paixão de Cristo, no dia 
14 de Abril de 2017.

Art. 2°) Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, Estado do 
Espírito Santo, aos dez dias do mês de Abril do ano de dois 
mil e dezessete.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

DECRETO N°5255/2017
Publicação Nº 81694

DECRETO N°5255/2017

De 12 de Abril de 2017

DESIGNA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PARA RESPONDER INTERINAMENTE PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANS-
PORTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, etc.,

RESOLVE:

Art. 1°) Fica designado a partir do dia 12/04/2017, o 
Senhor ANDRÉ LUIZ BENFICA BOREL, portador do CPF 
n° 122.933.597-86 e Carteira de Identidade n.º2.172.
947-ES, para responder interinamente pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANS-
PORTE.

Art. 2°) Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, Estado do 
Espírito Santo, aos doze dias do mês de Abril do ano de 
dois mil e dezessete.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5254/2017
Publicação Nº 81690

dECRETo Nº 5254/2017

institui a Comissão de Monitoramento e avaliação 
das parcerias celebradas em decorrência do Pro-
cesso administrativo nº 000700/2017, dispensa de 
Chamamento Público.

o PREFEiTo MUNiCiPaL dE aLTo Rio NoVo, ESTa-
do do ESPÍRiTo SaNTo, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo artigo 44, inciso IV da Lei Orgânica 
do Município, com fundamento nas determinações conti-
das na Lei Federal n. 13.019, de 2014 e pelo Decreto Mu-
nicipal Nº 5231, de 10 de fevereiro de 2017, e ainda:

Considerando o disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho 
de 2014 e suas posteriores alterações e o Decreto Munici-
pal nº 5.231, de 10 de fevereiro de 2017, que estabelecem 
e regulamentam respectivamente o regime jurídico das 
parcerias entre a administração pública e as organizações 
da sociedade civil;

Considerando todo o conteúdo do Processo Administrativo 
nº 000700/2017, para a realização de dispensa de chama-
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mento público objetivando a celebração de parceria com 
a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DO MUNICÍPIO DE ALTO RIO 
NOVO - ES, por meio da formalização de Termo de Fomen-
to, a ser executada em regime de colaboração, para a con-
secução de finalidade de interesse público e recíproco que 
envolve a transferência de recursos financeiros à referida 
organização da sociedade civil (OSC);

Considerando que os atos normativos acima descritos de-
terminam a instauração de uma Comissão de Monitora-
mento e Avaliação como órgão colegiado destinado a mo-
nitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações 
da sociedade civil, nos termos da legislação mencionada;

Considerando o que determina os artigos 4º, §1º, inciso V, 
e 44, inciso V, alínea “g”, do Decreto Municipal 5.231/2017.

dECRETa:

art. 1º Instituir, como órgão colegiado, a Comissão de Mo-
nitoramento e Avaliação que terá como competência mo-
nitorar e avaliar a parceria celebrada com organizações da 
sociedade civil mediante Termo de Fomento, decorrentes 
do Processo Administrativo nº 000700/2017.

art. 2º Caberá, ainda, à Comissão de Monitoramento e 
Avaliação buscar e propor o aprimoramento de procedi-
mentos, a padronização de objetos, custos e indicadores, 
a produção de entendimentos voltados à priorização do 
controle de resultados, sendo de sua competência a ava-
liação e homologação dos relatórios técnicos de monitora-
mento e avaliação.

art. 3º A Comissão de Monitoramento e Avaliação de que 
trata o artigo antecedente será composta pelos seguintes 
membros: TaTiaNE ELER da SiLVa aRaÚJo – Cargo 
Efetivo de Escriturária – CPF nº 085.144.137-83 – matrí-
cula 018570; EVa WiLMa da SiLVa dUaRTE – Cargo 
Efetivo de Auxiliar de Serviço – CPF nº 762.114.017-87 
– matrícula 003093; MaRio dE FREiTaS – Cargo Efeti-
vo de Escriturário –– CPF nº 009.862.937-92– matrícula 
004324.

Parágrafo único. Para presidir a Comissão de Seleção no-
meio neste ato o funcionário EVa WiLMa da SiLVa 
dUaRTE.

art. 4º Será ainda de competência da Equipe de Moni-
toramento e Avaliação todos os atos designados à esta 
pela Lei nº 13.019, de 2014 e pelo Decreto Municipal nº 
5.231/2017, legislações estas das quais deverão os seus 
membros tomar prévio conhecimento.

art. 5º A Comissão de Monitoramento e Avaliação bem 
como a nomeação de seus membros terá vigência a contar 
da publicação do presente decreto até o término de todo 
e qualquer ato ou procedimento relacionado às parcerias 

celebradas em decorrência do Processo Administrativo nº 
000700/2017, momento esse em que o presente decreto 
será automaticamente revogado independentemente de 
novo ato.

art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Rio Novo – ES, aos 
doze (12) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezes-
sete (2017).

LUiZ aMÉRiCo BoREL

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 070/2017
Publicação Nº 81691

PoRTaRia N° 070/2017

12 de abril de 2017

NOMEIA O GESTOR DA PARCERIA CELEBRADA EM 
DECORRÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
000700/2017, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO.

Considerando o disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho 
de 2014 e suas posteriores alterações e o Decreto Munici-
pal nº 5.231, de 10 de fevereiro de 2017, que estabelecem 
e regulamentam respectivamente o regime jurídico das 
parcerias entre a administração pública e as organizações 
da sociedade civil;

Considerando todo o conteúdo do Processo Administrativo 
nº 000700/2017, para a realização de dispensa de chama-
mento público objetivando a celebração de parceria com 
a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DO MUNICIPIO DE ALTO RIO 
NOVO-ES, por meio da formalização de Termo de Fomen-
to, a ser executada em regime de colaboração, para a con-
secução de finalidade de interesse público e recíproco que 
envolve a transferência de recursos financeiros à referida 
organização da sociedade civil (OSC);

Considerando que os atos normativos acima descritos de-
terminam a nomeação de um Gestor da parceria entre o 
Município e a organização da sociedade civil;

Considerando o que determina os artigos 4º, §1º, inciso V, 
e 44, inciso V, alínea f, do Decreto Municipal 5.231/2017.

RESoLVE:

art. 1º Nomear como Gestor da parceria, a funcionária 
VaNia FiRMiNo dE oLiVEiRa VEiga, que será res-
ponsável pela gestão de parceria celebrada por meio de 
termo de fomento com a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DO 
MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES, com poderes de con-
trole e fiscalização.
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art. 2º Caberá, ainda, ao Gestor da parceria:

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, levando em consideração o conteúdo do 
relatório técnico de monitoramento e avaliação;

IV - viabilizar possibilidade de disponibilizar materiais e 
equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 
monitoramento e avaliação.

art. 3º O Gestor da parceria deverá se declarar impedido 
de participar do processo de monitoramento e avaliação 
quando verificar que tenha participado, nos últimos cinco 
anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro 
ou empregado de qualquer organização da sociedade civil.

Parágrafo Único. Configurado o impedimento do caput, 
deverá ser designado gestor ou membro substituto que 
possua qualificação técnica equivalente à do substituído.

art. 4º Será ainda de competência do Gestor da parceria 
todos os atos designados a este pela Lei nº 13.019, de 
2014 e pelo Decreto Municipal nº 5.231/2017, legislações 
estas das quais deverá tomar prévio conhecimento.

art. 5° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

art. 6° Revogam-se as disposições ao contrário.

REgiSTRE-SE, PUBLiQUE-SE, CUMPRa-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, Estado 
do Espírito Santo, aos 12 (doze) dias do mês de abril do 
ano de 2017 (dois mil e dezessete).

LUiZ aMÉRiCo BoREL

Prefeito Municipal

RESUMO DO EXTRATO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

Publicação Nº 81692

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO - ES

RESUMO DO EXTRATO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO

O Município de Alto Rio Novo – ES, comunica a dispensa de 
chamamento público, para formalização direta de Termo 
de Fomento entre o Munícipio de Alto Rio Novo-ES e a AS-
SOCIAÇÃO PESTALOZZI DO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NO-
VO-ES, com o objetivo de promover o estudo, a existência, 
o tratamento e a educação de crianças e adolescentes e 
adultos que necessitam de assistência psicopedagógica, 
médica, odontológica e de reabilitação, conforme Plano de 
Trabalho, que foi devidamente aprovado pela respectiva 
Secretaria Municipal de Assistência Social.

Conforme Plano de Trabalho que consta nos autos, o re-
passe será no valor mensal de R$ 11.645,49 (cento e onze 
mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove 
centavos) perfazendo um total de R$ 104.809,47 (cento 
e quatro mil oitocentos e nove reais e quarenta e sete 
centavos), iniciando a partir do mês de abril de 2017, com 
término em dezembro de 2017, propiciando assim um 
atendimento contínuo e de qualidade.

Dotação Orçamentária:

Projeto/atividade: 018100018101.0824400422.047 – 
Apoio ao Portador de Necessidades Especiais.

33504300000 – Subvenções Sociais

Ficha: 0000213, Fonte de Recurso: 1000000000.

Processo Administrativo nº: 000700/2017

Fundamentação Legal da Dispensa do Chamamento Públi-
co: Artigo 30, inciso VI da Lei 13.019/2014, e suas altera-
ções, e artigo 16, inciso IV, do Decreto Municipal nº 5.231, 
de 10 de fevereiro de 2017.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal
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Aracruz

Prefeitura

HOMOLOGAÇÃO 007/2017
Publicação Nº 81618

aViSo dE HoMoLogaçÃo
O Secretário de Transporte e serviços Urbanos no uso de 
suas atribuições legais torna pública a homologação do:
PREgÃo ELETRÔNiCo SRP Nº 007/2017.
Processo administrativo nº 1.073/2017.
objeto: Aquisição de cimento CP III.
Empresa vencedora: ARCO IRIS COMERCIAL E FORNE-
CEDORA LTDA EPP.
do lote: 01.
VaLoR ToTaL da LiCiTaçÃo: R$ 21.570,00 (vinte e 
um mil quinhentos e setenta reais).
HoMoLogado EM: 07/04/2017.

Aracruz/ES, 12 de abril de 2017.

Luiz Fernando Meier

Secretário de Transporte e serviços Urbanos

TERMO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROC.1157/2017

Publicação Nº 81608

TERMo RaTiFiCaçÃo dE diSPENSa dE LiCiTaçÃo

Processo nº 1.157/2017

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a dispensa 
de procedimento licitatório, respaldado no inciso II, do ar-
tigo 24, da Lei nº 8.666/93, autorizo a contratação direta, 
através de dispensa de licitação, visando aquisição de um 
forno de microondas consul, junto a empresa Mobiliadora 
Aracruz LTDA EPP, inscrita no CNPJ 05.666.049/0001-00, 
para atender a Secretaria de Saúde – SEMSA, Aracruz/ES, 
pelo valor de R$509,00 (quinhentos e nove reais).

Aracruz, 12 de abril de 2017.

Luis Claudio Gomes Souto

Secretário de Saúde

instituto de Previdência e assistência dos servidores do MunicíPio de aracruz

PORTARIA 2.972/2017
Publicação Nº 81689

PORTARIA Nº 2.972, DE 12/04/2017.

o PRESidENTE do iPaSMa iNSTiTUTo dE PREVidÊNCia E aSSiSTÊNCia doS SERVidoRES do MUNiCÍPio 
dE aRaCRUZ, ESTado do ESPiRiTo SaNTo, No USo dE SUaS aTRiBUiçÕES QUE LHE SÃo CoNFERidaS PELa 
LEgiSLaçÃo EM VigoR, ESPECiaLMENTE o aRT. 8º INCiSo ii aLiNEa “a” C/C o aRT. 36 C/C aRT. 38 § 1º, 
iNCiSo ii, aRT. 42 E aRTigo 79 TodoS da LEi 3.297/2010, dE 09/04/2010, C/C aRT. 40 § 7º iNCiSo i da 
CF/88 CoM REdaçÃo dada PELa EC-41/2003 E PaRÁgRaFo ÚNiCo da EC-70/2012, dE 29/03/2012.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder pensão por morte a JoSE LUiZ PEREiRa da ViToRia (esposo), no percentual de 100% (cem por 
cento) pelo falecimento da Servidora Inativa EdNa PaUTiLHo da ViToRia, matrícula 50640-0, aposentada no cargo 
efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais I, Nível I, Padrão “I”, conforme Processo n° 2017.07.44638P.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de fevereiro de 2017, 
data do óbito, conforme determina o artigo 42 da Lei nº 3.297/2010, de 09/04/2010 e Lei nº 3.963/2015, de 28/08/2015.

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

Aracruz/ES, 12 de abril de 2017.

JoSÉ MaRia SPERaNdio RECLa

Presidente do IPASMA
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serviço autônoMo de Água e esgoto de aracruz

PORTARIA SAAE-ARA-079/2017
Publicação Nº 81603

PoRTaRia SaaE-aRa-079/2017

Dispõe sobre alteração de portaria e designação de servi-
dor para fiscalização dos contratos desta Autarquia Muni-
cipal de ARACRUZ-ES.

O Diretor Geral Interino do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais, que lhe confere o Decreto nº 
32.073 de 02/01/2017, de acordo com a Lei nº 3.943, de 
13/07/2015 e conforme artigo 67 da lei 8.666/93 e, consi-
derando a necessidade de regulamentar os artigos 58, III, 
67 e 82 desta última Lei, que preveem a fiscalização e o 
acompanhamento dos Contratos;

RESoLVE:

art. 1º dESigNaR servidores para fiscalização dos con-
tratos administrativos e termos em vigor, conforme consta 
no aNExo i.

art. 2º O fiscal deverá comunicar ao Diretor Geral do SAAE 
qualquer serviço em desacordo com o contrato, para que 
este, mediante termo próprio, determine as providências 
que deverão ser adotadas.

art. 3º Aplicam-se as disposições desta Portaria, no que 
couberem, aos convênios, ajustes e outros instrumentos 
congêneres celebrados por esta autarquia.

art. 4º Fica estabelecido que o FISCAL ADJUNTO será 
responsável pelo contrato no período de Afastamento do 
FISCAL TITULAR, conforme consta no Estatuto do SAAE 
Lei 2898/06, que rege os tipos de afastamentos, com as 
mesmas atribuições do fiscal titular.

art. 5º Ao FISCAL DO CONTRATO incumbe:

i - representar a administração junto ao contratado, exce-
to para assinatura de instrumentos contratuais, aditivos;

ii - adotar as providências necessárias ao fiel cumpri-
mento do contrato, inclusive notificando o contratado para 
corrigir irregularidades detectadas e registrando todos os 
acontecimentos relacionados com a execução do contrato, 
inclusive as soluções dadas a eventuais consultas;

iii - determinar, por escrito, durante o acompanhamento 
e fiscalização do contrato, o que for necessário para re-
gularizar falha ou inobservância de cláusulas contratuais;

iV - verificar se o contrato está sendo executado de acor-
do com as cláusulas pactuadas, conferindo prazos, especi-
ficações, valores, condições da proposta, etc;

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

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

Vii - criar mecanismos de controle de qualidade;

Viii - encaminhar expediente ao Diretor com os elemen-
tos necessários à instauração de novo procedimento de 
compra para substituir contrato em vigor, com antecedên-
cia;

ix - exercer outras atribuições compatíveis com sua fun-
ção.

Aracruz-ES, 12 de abril de 2017.

WagNER JoSÉ ELiaS CaRMo

Diretor Geral Interino do SAAE

Decreto 32.073/2017

aNExo i – PoRTaRia SaaE-aRa-079/2017

PRoC. EMPRESa oBJETo CoNTRaTo FiSCaL  
TiTULaR MaT. FiSCaL  

adJUNTo MaT. SEToR  
RESPoNSÁVEL

PROC. Nº 
2017/008

PE Nº 
001/2017

AUTO POSTO BELA 
VISTA LTDA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
PARA ATENDER A FROTA DO 
SAAE. ITEM 01 - GASOLINA CO-
MUM – SEDE E ITEM 02 - ÓLEO 
DIESEL BS10

Contrato nº 
024/2017

LidiaNE aLVES 
PEREiRa 
RaMPiNELLi

184
VagNER 

PELiSSaRi 
dE MaRCHi

183
SETOR DE 

TRANSPORTES E 
SUPRIMENTOS

PROC. Nº 
2016/074

PE – SRP -Nº 
021/2016

ANTÔNIO VIEIRA 
SIMÕES E CIA 
LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO 
DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA 
PARA TRANSPORTAR ÁGUA PO-
TÁVEL, COM BOMBA E MOTO-
RISTA, SENDO TRAÇADO COM 
CAPACIDADE DE 20.000 LITROS 
DE ÁGUA, COM MANGOTE DE 
NO MÍNIMO 40 METROS, PARA 
ATENDER NO MUNICÍPIO DE 
ARACRUZ.

Contrato Nº 
025/2017

JoSÉ RoBERTo 
SoUZa 126

aLESSaNdRo 
JoNES dE 

SoUZa
34

DIVISÃO E GES-
TÃO SISTEMA 

ABASTECIMEN-
TO DE ÁGUA



13/04/2017 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 741

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 8

PORTARIA SAAE-ARA-080/2017
Publicação Nº 81604

PoRTaRia SaaE-aRa-080/2017

Dispõe sobre expediente dos dias que menciona no Servi-
ço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES.

O Diretor Geral Interino do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere o Decreto nº 32.073 de 
02/01/2017 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 do Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz;

RESoLVE:

art. 1º Fica facultado o expediente do dia 13/04/2017 
(Quinta-Feira Santa) que antecede à Sexta - Feira da Pai-
xão não havendo expediente no Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Aracruz-ES.

art. 2º Excluem-se da medida prevista no artigo 1º 
desta portaria os órgãos que desempenham suas funções 
em regime de escala, ou que não admitem paralisação, 
conforme Decreto Municipal nº 32.607, de 07/04/2017 e 
Portaria SAAE-ARA-088/2012.

Aracruz-ES, 12 de Abril de 2017.

WagNER JoSÉ ELiaS CaRMo
Diretor Geral Interino do SAAE

Decreto 32.073/2017

Castelo

Prefeitura

CONTRATO Nº 103354/2017
Publicação Nº 81609

CoNTRaTo No 103354/2017

REF. PRoCESSo adMiNiSTRaTiVo Nº 003354/2017

CoNTRaTaNTE: o MUNiCÍPio dE CaSTELo
CoNTRaTado: T. a. aRaÚJo SHoPPiNg doS FogoS ME

oBJETo: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na preparação e execução do show 
pirotécnico na procissão da Festa de Corpus Christi e encerramento da Via Sacra da Comunidade de São Manoel, de acordo 
com o processo nº 2017/003354, oriundo da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. A despesa acima é referente à 
contratação de empresa especializada, na preparação e execução do show pirotécnico para: Item 01 será para após as 
atividades inerentes a procissão da festa de Corpus Christi em Castelo, que acontecerá no dia 15 de Junho do corrente 
ano. Item 2 será no encerramento da Via Sacra da Comunidade de São Manoel no dia 14 de Abril como parte da pro-
gramação da Semana Santa a ser realizada no Centro de Esportes e Eventos Cícero Correia de Lima - Castelão. Inclusas 
todas as despesas com transporte, montagem, detonação, autorização do Corpo de Bombeiros, técnico responsável 
e desmontagem.

Item Qt. Un. Descrição

01 01 -

Contratação de show pirotécnico com os seguintes itens:

60 Morteiros de 2”, nas cores e efeitos prata, Chorão, Folha Seca, Cores e efeitos variados;

50 Morteiros de 2,5”, nas cores e efeitos dourada, azul, verde, amarela, efeito chorão c/ pisca, prata, 
cores e efeitos diversos;

45 Morteiros de 3”, nas cores e efeitos camurro, prata, efeito chorão, diversas, azul, verde;

30 Morteiros de 4”, nas cores e efeitos chorão, formigueiro, prata, chorão com pontas verdes, azul com 
pontas vermelhas, cor verde com pontas douradas, cor amarela com centro vermelho;

25 Morteiros de 5”, nas cores e efeitos folha seca, camurro com cracker, cracker, vermelha, formigueiro, 
camurro com peixinho;

20 Morteiros em leque 2”, nas cores e efeitos diversas em leque;

20 Morteiros em leque de 2,5”, nas cores e efeitos diversas em leque

02 01 -
Contratação de 50 METROS DE CASCATA contendo: 02 cascatas de 25 metros cada: - Queda de 10 
metros - Duração de 01 minuto - Detonação eletrônica remota - Montagem e detonação feita por Técnico 
Blaster.

VaLoR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 6.900,00 (Seis Mil e Novecentos Reais).
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RECURSoS oRçaMENTÁRioS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte
0080021339200312.070 33903900000 0287 SEMTURC – 30000000 – Recursos Ordinários

VigÊNCia: A vigência do Contrato terá início na data da publicação com término em 15 de Julho de 2017.

Castelo-ES, de de 2017.

LUiZ CaRLoS PiaSSi

PREFEiTo MUNiCiPaL

CONTRATO Nº 202967/2017
Publicação Nº 81595

CoNTRaTo Nº 202967/2017

Ref. Processo administrativo nº 002967/2017

CoNTRaTaNTE: o MUNiCÍPio dE CaSTELo
CoNTRaTado: oFiCiNa MaCHado dE aSSiS LTda

oBJETo: O Objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de torno e fresa e aplicação de sol-
da MIG (enchimento)/eletrodo (solda comum), tigre (solda alumínio) plasma (escarias) totalizando 15 Hrs, tudo de acordo 
com o Processo Administrativo nº 002967/2017, oriundo da Secretaria Municipal de interior.

VaLoR: O valor global do presente contrato é de R$ 1.275,00 (Um Mil e Duzentos e Setenta e Cinco Reais), sendo R$ 
85,00 (Oitenta Reais) o valor unitário da Hora.

RECURSoS oRçaMENTÁRioS: As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta dado Orçamento da 
Prefeitura para o exercício de 2017;

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Origem

0070091236800242.043 33903900000 0267 SEME – 11010000 - MDE

VigÊNCia: A vigência do Contrato terá início na data de publicação do contrato com término em 31 de dezembro de 
2017.

Castelo/ES, 12 de Abril de 2017.

Luiz Carlos Piassi

PREFEiTo MUNiCiPaL

Colatina

Prefeitura

AVISO DE CANCELAMENTO DE EDITAL PP 008-2017
Publicação Nº 81715

AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº. 008/2016

O Município de Colatina-ES torna público o CANCELAMENTO da licitação, sob a modalidade de PP n.º 008/17, de acordo 
com as disposições das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações. Objeto: contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviços de hora máquina.

Colatina-ES, 12/04/2017.

JOYCE BOLZANI RABELO -Pregoeira
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DECRETO 19.967/2017
Publicação Nº 81634

dECRETo Nº 19.967, dE 20 dE MaRço dE 2017 .

designa membros para compor a Comissão Eleitoral 
Municipal que acompanhará o processo de eleição 
dos membros do Conselho de Escola das Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Educação :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
que dispõe os Decretos nºs 10.345/2004 e 14.091/2010 e 
atendendo solicitação contida no processo protocolado sob 
nº 5.644/2017, Decreta:

artigo 1° - Ficam designados para compor a Comissão 
Eleitoral Municipal que acompanhará o processo de eleição 
dos membros do Conselho de Escola das Unidades Esco-
lares da Rede Municipal de Educação, conforme se espe-
cifica:

I - Representante da Secretaria Municipal de Educação:

Marcos Antônio Pereira

II - Representante do Setor Pedagógico das Escolas do 
Campo:

Roberto Tadeu

III - Representante da Educação Infantil:

Cláudia Rezende Tardin de Castro

IV - Representantes do Ensino Fundamental:

Patrícia Ferreira

artigo 2º - A coordenação da Comissão Eleitoral Municipal 
será exercida pelo servidor Marcos Antônio Pereira.

artigo 3° - Este ato entra em vigor na data de sua publi-
cação, ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 20 de mar-
ço de 2017.

 

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 20 de março de 2017.

Secretário Municipal de Gabinete.

DECRETO 20.006/2017
Publicação Nº 81635

dECRETo Nº 20.006, dE 03 dE aBRiL dE 2017 .

designa membros para compor o Conselho de de-
senvolvimento Colatina – CoNdEC :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
disposto no artigo 4º da Lei n.º 4.686, de 08 de maio de 
2.001 e solicitação contida no processo protocolado sob nº 
6.629/2017,

RESOLVE designar para compor o Conselho de Desenvolvi-
mento de Colatina-CONDEC, os membros indicados pelas 
Entidades mencionadas no supracitado dispositivo legal, 
conforme se especifica:

I - Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo:

Titular: Almiro Schimidt

Suplente: Kammilli Mendes de Oliveira Bertoldo

II - Representantes da Secretaria Municipal de Finanças:

Titular: Nadia Regina Roldi Passamani

Suplente: Yukie Ogura Altoé

III - Representantes da Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Urbano e Meio Ambiente:

Titular: Frederico Lopes Freire

Suplente: Breno Dalapicula Barcelos

IV - Representantes da Secretaria Municipal de Obras:

Titular: Edson Arlindo Depiante

Suplente: Adalberto de Castro Galvão Neto

V - Representantes da Procuradoria Municipal Geral:

Titular: Fabiano dos Santos Costa

Suplente: Tiago Benezoli

VI - Representantes da Federação das Associações de Mo-
radores de Colatina - FANCOL:

Titular: Velécia Cabaline Barbosa

Suplente: José Maria Lopes
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VII - Representantes da Associação Empresarial de Desen-
volvimento de Colatina - ASSEDIC:

Titular: Franco André Beretta

Suplente: Carlito Soares de Souza

VIII - Representantes do Conselho Regional de Contabili-
dade - CRC:

Titular: Valentim Francisco Ventoraci

Suplente: Nestor André de Assis neto

IX - Representante da Ordem dos Advogados do Brasil – 
Subseção Colatina:

Titular: Dionísio Balarine Neto

Suplente: Dalcenir Morello

X - Representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Colatina - CDL :

Titular: Israel Moreira Júnior

Suplente: Moacyr Artêmis Menegatti Júnior

XI - Representantes do Conselho Regional de Engenharia 
e Arquitetura – CREA:

Titular: Francisco Hermes Lopes

Suplente: Carlos Augusto Carneiro

Fica revogado em todos os seus termos o Decreto nº 
14.840, de 14 de dezembro de 2011.

Este ato entra em vigor na presente data.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 03 de abril 
de 2017.

 

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 03 de abril de 2017.

Secretário Municipal de Gabinete.

DECRETO 20.040/2017
Publicação Nº 81599

dECRETo Nº 20.040, dE 06 dE aBRiL dE 2017 .

designa responsáveis pelas assinaturas dos che-
ques emitidos para pagamento de despesas com re-
cursos do Fundo Municipal dos direitos da Criança e 
do adolescente :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 
o que dispõe a Lei n.º 5.266, de 28 de dezembro de 2006,

RESOLVE designar Giovanna Maria Serafini Gomes 
- Secretária Municipal de Finanças e a servidora Marta 
Porto, sendo substituídas em suas ausências pelas servi-
doras Santina Benezoli Simonassi e Christiane Mara 
Neri Santos Alexandre, respectivamente, para assinar 
os cheques emitidos para pagamento de despesas reali-
zadas com recursos do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, inscrito no CNPJ sob nº 
19.916.308/0001-00.

Este ato entra em vigor na presente data.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 06 de abril 
de 2017.

 

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 06 de abril de 2017.

Secretário Municipal de Gabinete.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007-2017
Publicação Nº 81588

a Prefeitura Municipal de Colatina – ES, através da 
Secretaria Municipal de Recursos Humanos, no uso 
de suas atribuições legais, Resolve:

art. 1º Convocar os candidatos relacionados no 
anexo i deste edital, aprovados no Processo Sele-
tivo Simplificado, de que trata o Edital SEMURH nº 
003/2015, a comparecerem no período de 10 dias, 
a contar da data de publicação do presente edital, 
no horário de 12hs às 17hs, na Secretaria Muni-
cipal de Recursos Humanos, situada a av. getúlio 
Vargas, 98, Centro, Colatina-ES, para apresentação 
da documentação que comprove habilitação esti-
pulada como pré-requisito na área em que os can-
didatos foram aprovados, estabelecida pelo edital 
acima citado.
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art. 2° os candidatos deverão estar munidos dos se-
guintes documentos:

a. atestado Médico admissional devidamente emiti-
do pelo Médico do Trabalho;

b. Cópia da Carteira de identidade, CTPS, CPF, PiS/
PaSEP, Título de Eleitor e comprovante de voto nas 
últimas eleições, Certidão de Nascimento ou de Ca-
samento, Certidão de Nascimento de Filhos, Certifi-
cado de Reservista, Comprovante de Residência;

c. xerox do documento que conste o número da con-
ta-corrente no Banestes, Caixa Econômica Federal 
ou Banco do Brasil S/a;

d. Certidão de regularidade emitida pelo Conselho 
da Categoria;

e. Cópia da declaração de imposto de renda;

f. Cartão de vacina dos filhos menores de 06 anos;

g. declaração de não acúmulo de cargos, empregos 
ou funções públicas, salvo nos cargos constitucio-
nalmente admitidos;

h. atestado de boa conduta.

os exames médicos necessários para a emissão do 
atestado Médico admissional dos candidatos nos 
cargos pleiteados estabelecidos pelo referido edital 
são:

a. Hemograma completo;

b. VdRL.

Parágrafo Único. Todos os exames solicitados são 
de inteira responsabilidade do candidato convocado 
devendo os mesmos serem avaliados pelo Médico do 
Trabalho na Clínica de Medicina do Trabalho Munici-
pal situada na Rua Santa Maria, ao lado da Policlíni-
ca, para a emissão do atestado Médico admissional.

art. 3º Todos os candidatos convocados, que não 
atenderem aos prazos estabelecidos neste Edital, 
estarão automaticamente eliminados do Processo 
Seletivo, conforme previsto no item 9.2, do Edital n° 
003/2015, não cabendo quaisquer reclamações com 
pedido de reclassificação ou revisão à lista de classi-
ficação geral homologada.

EdiTaL dE CoNVoCaçÃo do PRoCESSo SELETiVo

EdiTaL SEMURH N° 003/2015

anexo i

CaRgo: Cuidador (a) abrigo População de Rua - No-
turno

CLaSSiFiCaçÃo NoME
15º Felippe Menos da Silva

CaRgo: Cuidador (a) abrigo Criança e adolescente 
- diurno

CLaSSiFiCaçÃo NoME
16º giovani Casagrande Kopp

CLaSSiFiCaçÃo NoME
17º Telma Teixeira galazzi

CaRgo: Cuidador (a) abrigo Criança e adolescente 
– Noturno

CLaSSiFiCaçÃo NoME
20º Hilda Paula alves da Silva

CLaSSiFiCaçÃo NoME
21º deliany de Barros Moura

CLaSSiFiCaçÃo NoME
22º Cláudio da Silva Brito

CLaSSiFiCaçÃo NoME
23º ana Carla Carvalho Ribeiro Berti

CLaSSiFiCaçÃo NoME
24º Tatiane denardi Merlo

CLaSSiFiCaçÃo NoME
25º Letícia Machado da silva

CaRgo: Escriturário adequado na função PMa iii 
com base na Lei Complementar 35 e 36 de 2005.

CLaSSiFiCaçÃo NoME
18º gabriela da Silva

CLaSSiFiCaçÃo NoME
19º Mariza Helena Netto Ribeiro

CaRgo: auxiliar de Serviços gerais

CLaSSiFiCaçÃo NoME
13º Terezinha VitorinoTeixeira

CLaSSiFiCaçÃo NoME
14º Luzia dos Santos Coutinho

CaRgo: Motorista adequado na função PMo ii com 
categoria CNH d

CLaSSiFiCaçÃo NoME
5º Sidnei Rosa da Silva

CaRgo: Educador Social Cras

CLaSSiFiCaçÃo NoME
10º gesiane dutra xavier

CaRgo: Educador Social Creas

CLaSSiFiCaçÃo NoME
19º Raquelli Santos Pinotti

CaRgo: oficineiro (a)- Esporte

CLaSSiFiCaçÃo NoME
2º odete Leonel Rodrigues

Colatina, 10 de abril de 2017

SÉRgio MENEgUELLi

Prefeito Municipal
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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006-
2017

Publicação Nº 81587

Colatina,10 de abril de 2017

RETiFiCaçÃo do EdiTaL dE CoNVoCaçÃo Nº 
006/2017

Retificamos através deste o Edital de Convocação nº 
006/2017 do Processo Seletivo SEMURH 003/2015, re-
ferente ao cargo de Escriturário adequado na função 

PMa iii com base na Lei Complementar 35 e 36 de 
2005.

CLaSSiFiCaçÃo NoME

16º ViToR FRaga dE oLiVEiRa

CLaSSiFiCaçÃo NoME

17º SABRINA BINDA PASSIGATTI

SERgio MENEgUELLi

Prefeito Municipal

câMara MuniciPal

PORTARIA Nº 142/2017
Publicação Nº 81660

PoRTaRia Nº 142/2017.

JoLiMaR BaRBoSa da SiLVa, Presidente da Câmara 
Municipal de Colatina, Estado do Espírito Santo, eleito na 
forma da lei e usando de suas atribuições legais, especial-
mente as contidas no art. 31, inc. XIV, da Resolução nº 96, 
de 16 de novembro de 1993 - Regimento Interno Cameral, 
CoNSidERaNdo o feriado municipal do dia 14 de abril 
de 2017, RESoLVE:
art. 1º. – Determinar que o expediente na Câmara Muni-
cipal de Colatina no dia 13 de abril de 2017 (Quinta-Feira) 
será de 07hs30min às 13hs30min e que no dia 14 de abril 
de 2017 (Sexta-Feira) não haverá expediente em razão 
do feriado municipal previsto no art. 1º, alínea “a”, da Lei 
Municipal nº 3.336, de 17 de Maio de 1988.

art. 2º. – Comunicar que as atividades da Câmara Muni-
cipal de Colatina serão interrompidas às 13hs30min do dia 
13 de abril de 2017 retornando a sua normalidade a partir 
das 12h do dia 17 de abril de 2017.

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

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

Colatina/ES, 11 de abril de 2017.

JoLiMaR BaRBoSa da SiLVa

PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE CoLaTiNa

Domingos Martins

Prefeitura

00 CCV
Publicação Nº 81724

CoNTRaTo dE CoMPRa E VENda Nº 014/2017

data: 04/04/2017

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 
e a empresa TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME.

objeto: aquisição de óleos para veículos à diesel e gaso-
lina para atender a frota municipal de Domingos Martins 
em 2017.

Vigência: 04/04 a 31/12/2017.

Valor Total: R$ 114.127,00 (cento e quatorze mil, cento 
e vinte e sete reais).

Fundamentação Legal: Processo Licitatório – Pregão 
Presencial n° 014/2017 / Processo Administrativo n° 
8664/2016.

CoNTRaTo dE CoMPRa E VENda Nº 015/2017

data: 04/04/2017

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 
e a empresa D & P AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME.

objeto: aquisição de óleos para veículos à diesel e gaso-
lina para atender a frota municipal de Domingos Martins 
em 2017.

Vigência: 04/04 a 31/12/2017.

Valor Total: R$ 5.090,00 (cinco mil e noventa reais).

Fundamentação Legal: Processo Licitatório – Pregão 
Presencial n° 014/2017 / Processo Administrativo n° 
8664/2016.
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CoNTRaTo dE CoMPRa E VENda Nº 018/2017

data: 05/04/2017

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 
e a empresa PODIUM VEÍCULOS LTDA.

objeto: aquisição de 01 veículo 0Km para atender a Se-
cretaria Municipal da Fazenda.

Prazo de Entrega: 60 dias.

Valor Total: R$ 44.300,00 (quarenta e quatro mil e tre-
zentos reais).

Fundamentação Legal: Processo Licitatório – Pregão 
Presencial n° 010/2017 / Processo Administrativo n° 
419/2017.

CoNTRaTo dE CoMPRa E VENda Nº 019/2017

data: 07/04/2017

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 
e a empresa VILMAR PASCOAL MAYER - ME.

objeto: aquisição de madeiras destinadas a realização de 
serviços diversos para atender as Secretarias Municipais.

Vigência: até 31/12/2017.

Valor Total: R$ 19.643,50 (dezenove mil, seiscentos e 
quarenta e três reais e cinquenta centavos).

Fundamentação Legal: Processo Licitatório – Pregão 
Presencial n° 022/2017 / Processo Administrativo n° 
1170/2017.

Domingos Martins-ES, 12 de abril de 2017.

WANZETE KRÜGER

Prefeito

CAL N° 002 E 004/2017
Publicação Nº 81719

CoNTRaTo dE aLUgUEL Nº 002/2017

data: 30/03/2017

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 
e o SPORT CLUB CAMPINHO.

objeto: Locação de imóvel, campo de futebol, objetivando 
a realização de aulas do Projeto Criança Cidadã nos Es-
portes, modalidade futebol de campo e jogos previstos no 
Calendário Esportivo para o ano de 2017.

Vigência: 01 de abril a 31 de dezembro de 2017.

Valor Total: R$ 16.920,00 (dezesseis mil, novecentos e 
vinte reais).

Fundamentação Legal: Art. 24, Inc. X da Lei 8.666/93 – 
Processo de Dispensa de Licitação n° 011/2017 – Processo 
Administrativo n° 1497/2017.

CoNTRaTo dE aLUgUEL Nº 004/2017

data: 31/03/2017

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 
e o Senhor VAINOR ULIANA.

objeto: Locação de imóvel, campo de futebol, para rea-
lização de aulas do Projeto Criança Cidadã nos Esportes, 
modalidade futebol de campo na localidade de São Benti-
nho, Distrito de Aracê, neste Município.

Vigência: 01 de abril a 31 de dezembro de 2017.

Valor Total: R$ 2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa 
reais).

Fundamentação Legal: Art. 24, Inc. X da Lei 8.666/93 – 
Processo de Dispensa de Licitação n° 013/2017 – Processo 
Administrativo n° 1963/2017.

Domingos Martins-ES, 12 de abril de 2017.

WANZETE KRÜGER

Prefeito

CCV N° 007/2017 - FMS
Publicação Nº 81722

CoNTRaTo dE CoMPRa E VENda Nº 009/2017 – 
FMS

data: 21/03/2017

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 
e a empresa FELIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES – ME.

objeto: Aquisição de pneus para atender a frota da Secre-
taria Municipal de Saúde para o Exercício de 2017.

Vigência: 22/03/2017 a 22/03/2018.

Valor Total: R$ 17.616,00 (dezessete mil, seiscentos e 
dezesseis reais).

Fundamentação Legal: Processo Licitatório – Pregão 
Presencial n° 008/2017 - FMS / Processo Administrativo 
n° 155/2017.

Domingos Martins-ES, 12 de abril de 2017.

WANZETE KRÜGER

Prefeito

CONVÊNIO N° 010/2017
Publicação Nº 81716

CoNVÊNio N° 010/2017

data de assinatura: 15/03/2017

Cedente: Município de Domingos Martins

Cessionário: Município de Marechal Floriano
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objeto: Cessão do servidor Adeir Pereira de Jesus, ma-
trícula 0568, ocupante do cargo efetivo de Operador de 
Serviços Públicos II / Motorista, para exercer suas ativida-
des junto à Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, sem 
ônus para o município CEDENTE.

Vigência: 07/02/2017 a 31/12/2020.

Domingos Martins – ES, 12 de abril de 2017.

WANZETE KRÜGER

Prefeito

DECRETO DE PESSOAL Nº 435/2017
Publicação Nº 81661

Publicação de decreto de Pessoal

435 –12/4/2017 – Torna sem efeito a nomeação de KA-
RINA SOSSAI ANDRADE para o cargo em comissão de Téc-
nico de Serviços Públicos – Fiscal de Tributos Municipais, 
efetuado por meio do Decreto de Pessoal nº 367/2017, 
aprovado no concurso públicos – Edital nº 001/2015.

Domingos Martins – ES,

12 de abril de 2017.

câMara MuniciPal

PORTARIA Nº 68, DE 11 DE ABRIL DE 2017
Publicação Nº 81655

PORTARIA Nº 68, DE 11 DE ABRIL DE 2017

Suspende férias da servidora Beatriz Meyer Miertschink.

.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, combinado com o 
art. 110, § 9º e 10, da Lei Complementar nº 4, de 29 de 
agosto de 2007, resolve:

Art. 1º. Suspende as férias da servidora Beatriz Meyer 
Mierrtschink, detentora do cargo de provimento em comis-
são de Secretária de Serviços Contábeis, matrícula nº 620, 

a partir de 12 de Abril de 2017, devido ao comprometi-
mento com os relevantes serviços de competência da ser-
vidora.

Parágrafo único. Foram concedidos 4 dias de férias no mês 
de janeiro de 2017 protocolizado sob nº 09/2017, restan-
do 17 dias do período de férias que serão concedidos em 
momento oportuno para a Administração.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 11 de Abril de 2017.

JÚLIO MARIA CHRIST

Presidente

instituto de Previdência dos servidores do MunicíPio de doMingos Martins

PORTARIA DE PESSOAL Nº 26/2017
Publicação Nº 81597

PoRTaRia dE PESSoaL Nº 26/2017

PRoRRoga PRaZo dE LiCENça MÉdiCa ao SERVi-
doR PÚBLiCo JoSÉ VaLdEME SodRE – agENTE dE 
SERViçoS PÚBLiCo – TRaBaLHadoR BRaçaL.

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

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

- considerando os termos do Processo de Licença Médica, 
protocolizado sob o nº 331104/2017;

R E S o L V E :

art. 1º Fica prorrogado por 90 (noventa) dias, no período 
de 18 de março a 15 de junho de 2017, o prazo de Li-
cença para tratamento de saúde – concedido por meio da 
Portaria de Pessoal/IPASDM nº. 72/2016 a José Valdeme 
Sodré, lotado no âmbito da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos, conforme Guia de Perícia Médica do 
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de 
Domingos Martins em anexo.

art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos retroativos a 18 de março de 2017.

Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins/ES, 12 de abril de 2017.

adEVaL iRiNEU PEREiRa

Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins
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PORTARIA DE PESSOAL Nº 27/2017
Publicação Nº 81598

PoRTaRia dE PESSoaL Nº 27/2017

CoNCEdE aFaSTaMENTo do TRaBaLHo, PaRa TRa-
TaMENTo dE SaÚdE a SERVidoRa PÚBLiCa BiaN-
Ca aLVES ERLaCHER – agENTE dE SERViçoS PÚ-
BLiCoS.

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

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

- considerando os termos do Processo de Licença Médica, 
protocolizado sob o nº 300404/2017;

R E S o L V E :

art. 1º Fica concedido afastamento do trabalho para tra-
tamento de saúde por 120 (cento e vinte) dias, no período 
de 07 de abril a 06 de maio de 2017, à Bianca alves 
Erlacher, lotado no âmbito da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos, conforme Guia de Perícia Médi-
ca do Instituto de Previdência dos Servidores do Município 
de Domingos Martins em anexo.

art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroativos a 07 de abril de 2017.

Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins/ES, 12 de abril de 2017.

adEVaL iRiNEU PEREiRa

Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins

Guarapari

Prefeitura

DECRETO Nº. 246/2017 E OUTROS
Publicação Nº 81718

dECRETo Nº. 246/2017 - Fica ExoNERada, a senhora CaMiLLa VaSSaLLo FREiRE, do cargo de provimento em 
comissão de SECRETÁRio MUNiCiPaL – PC-1, da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSa.

dECRETo Nº. 247/2017 - Fica ExoNERada, a senhora aLESSaNdRa SaNToS aLBaNi gaigHER, do cargo de 
provimento em comissão de SUPERViSÃo TÉCNiCa dE aTENçÃo a SaÚdE – PC-4, da Secretaria Municipal de Saúde 
– SEMSa.

dECRETo Nº. 248/2017 - Fica NoMEada, a senhora aLESSaNdRa SaNToS aLBaNi gaigHER, para ocupar o cargo 
de provimento em comissão de SECRETÁRio MUNiCiPaL – PC-1, da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSa.

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N° 041/2014 E OUTRO
Publicação Nº 81720

QUiNTo TERMo adiTiVo ao CoNTRaTo dE CREdENCiaMENTo N° 041/2014, firmado entre o MUNICÍPIO DE 
GUARAPARI/ES, a Secretaria Municipal da Saúde - SEMSA e o LABORATÓRIO FLAMA DE ANÁLISES CLINICAS E CITOPA-
TOLOGIA. Processo n° 2791/2017, sendo objeto: Prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 meses.

EdSoN FigUEiREdo MagaLHÃES

PREFEITO MUNICIPAL

SExTo TERMo adiTiVo ao CoNTRaTo dE CREdENCiaMENTo N° 043/2014, firmado entre o MUNICÍPIO DE 
GUARAPARI/ES, a Secretaria Municipal da Saúde - SEMSA e o LABORATÓRIO HENRIQUE TOMMASI NETO ANÁLISES CLÍ-
NICAS LTDA. Processo n° 3793/2017, sendo objeto: Prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 meses.

EdSoN FigUEiREdo MagaLHÃES

PREFEiTo MUNiCiPaL
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câMara MuniciPal

PORTARIA 5302-2017
Publicação Nº 81702

PoRTaRia Nº 5.302/2017

diSPÕE SoBRE PoNTo FaCULTaTiVo.

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais, e, tendo em vista 
o disposto nos incisos II e III do artigo 45 da “LOM” – LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL, e em consonância com o artigo 17, 
inciso VIII do REGIMENTO INTERNO desta Casa de Leis.

RESoLVE:

art. 1º - Fica considerado Ponto Facultativo o dia 13 de 
abril do corrente ano, motivado pela experiência demons-
trada da total inoperância das repartições públicas na 
quinta-feira da Semana Santa.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

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

Câmara Municipal de Guarapari, 12 de abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa

Presidente da Câmara Municipal de guarapari

PORTARIAS 5279 A 5301-2017
Publicação Nº 81704

PoRTaRia Nº 5.279/2017

diSPÕE SoBRE NoMEaçÃo dE CaRgo EM CoMiS-
SÂo

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais, e, tendo em vista 
o disposto no Inciso II do Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂ-
NICA MUNICIPAL,

RESoLVE:

art. 1º - Nomear SaNdRo dE BRUiM PEREiRa, para 
exercer o Cargo em Comissão de aSSESSoR dE RELa-
çÕES CoMUNiTÁRiaS – CCL-07, nos termos da Lei nº. 
2.560/2005 e suas alterações.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Câmara Municipal de Guarapari, 03 de abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa

Presidente da Câmara Municipal de guarapari

PoRTaRia Nº 5.280/2017

diSPÕE SoBRE NoMEaçÃo dE CaRgo EM CoMiS-
SÂo

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais, e, tendo em vista 
o disposto no Inciso II do Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂ-
NICA MUNICIPAL,

RESoLVE:

art. 1º - Nomear aNTÔNio SÉRgio da CoNCEiçÃo 
FiLHo, para exercer o Cargo em Comissão de CooRdE-
NadoR adMiNiSTRaTiVo – CCL-07, nos termos da 
Lei nº. 2.560/2005 e suas alterações.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Câmara Municipal de Guarapari, 03 de abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa

Presidente da Câmara Municipal de guarapari

PoRTaRia Nº 5.281/2017

diSPÕE SoBRE NoMEaçÃo dE CaRgo EM CoMiS-
SÂo

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais, e, tendo em vista 
o disposto no Inciso II do Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂ-
NICA MUNICIPAL,

RESoLVE:

art. 1º - Nomear aLiCE gioVaNNi CECaTTo, para 
exercer o Cargo em Comissão de SECRETÁRio SÊNioR 
– CCL-07, nos termos da Lei nº. 2.560/2005 e suas alte-
rações.
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art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Câmara Municipal de Guarapari, 03 de abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa

Presidente da Câmara Municipal de guarapari

PoRTaRia Nº 5.282/2017

diSPÕE SoBRE NoMEaçÃo dE CaRgo EM CoMiS-
SÂo

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais, e, tendo em vista 
o disposto no Inciso II do Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂ-
NICA MUNICIPAL,

RESoLVE:

art. 1º - Nomear MiCHELLiNE BRaNdÃo gaRCia, 
para exercer o Cargo em Comissão de aSSESSoR dE 
CoNTRoLE – CCL-07, nos termos da Lei nº. 2.560/2005 
e suas alterações.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Câmara Municipal de Guarapari, 03 de abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa

Presidente da Câmara Municipal de guarapari

PoRTaRia Nº 5.283/2017

diSPÕE SoBRE ExoNERaçÃo dE CaRgo EM CoMiS-
SÂo

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais; e, tendo em vista 
o disposto no Inciso II do Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂ-
NICA MUNICIPAL,

RESoLVE:

art. 1º - Exonerar ELiaNE dE aSSiS aLMEida do Cargo 
em Comissão de aSSESSoR dE CoNTRoLE – CCL-07.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Câmara Municipal de Guarapari, 03 de abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa

Presidente da Câmara Municipal de guarapari

PoRTaRia Nº 5.284/2017

diSPÕE SoBRE NoMEaçÃo dE CaRgo EM CoMiS-
SÂo

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais, e, tendo em vista 
o disposto no Inciso II do Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂ-
NICA MUNICIPAL,

RESoLVE:

art. 1º - Nomear daNiEL MaxiMiNo SoaRES, para 
exercer o Cargo em Comissão de aSSESSoR dE RELa-
çÕES CoMUNiTÁRiaS – CCL-07, nos termos da Lei nº. 
2.560/2005 e suas alterações.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Câmara Municipal de Guarapari, 03 de abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa

Presidente da Câmara Municipal de guarapari

PoRTaRia Nº 5.285/2017

diSPÕE SoBRE NoMEaçÃo dE CaRgo EM CoMiS-
SÂo

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais; e em conformida-
de com o requerimento do vereador MaRCoS aNTÔNio 
da SiLVa dE SoUZa gRiJÓ protocolado nesta Casa de 
Leis sob o nº 0887/2017, e, tendo em vista o disposto no 
Inciso II do Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂNICA MUNICI-
PAL,

RESoLVE:

art. 1º - Nomear ELiaS JoSÉ SaLiM JÚNioR, para 
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exercer o Cargo em Comissão de aSSESSoR dE gaBi-
NETE PaRLaMENTaR ii – gP-05, na forma do Anexo “I” 
da Lei nº. 2.938/2009 e suas alterações.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, 
retroagindo os seus efeitos a 23/03/2017.

art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Câmara Municipal de Guarapari, 03 de abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa

Presidente da Câmara Municipal de guarapari

PoRTaRia Nº 5.286/2017

diSPÕE SoBRE ExoNERaçÃo dE CaRgo EM CoMiS-
SÂo

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais; e em conformi-
dade com o requerimento da vereadora KaMiLLa CaR-
VaLHo RoCHa protocolado nesta Casa de Leis sob o nº 
0952/2017, e, tendo em vista o disposto no Inciso II do 
Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,

RESoLVE:

art. 1º - Exonerar LEoNaRdo FRaNCiSCo dE SoUSa 
LiMa, do Cargo em Comissão de aSSESSoR dE gaBi-
NETE PaRLaMENTaR i - gP-04.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Câmara Municipal de Guarapari, 03 de abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa

Presidente da Câmara Municipal de guarapari

PoRTaRia Nº 5.287/2017

diSPÕE SoBRE o ENQUadRaMENTo dE SERVidoR 
dE PRoViMENTo EM CoMiSSÃo da CÂMaRa MUNi-
CiPaL dE gUaRaPaRi, EM CoNSoNÂNCia CoM o 
aNExo “i” da LEi Nº 2.938/2009 E SUaS aLTERa-
çÕES.

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais; e em conformi-
dade com o requerimento da vereadora KaMiLLa CaR-

VaLHo RoCHa, protocolado nesta Casa de Leis sob o nº. 
0953/2017, e, tendo em vista o disposto no Inciso II do 
Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,

RESoLVE:

art. 1º - Promover o enquadramento do servidor de pro-
vimento em comissão da Câmara Municipal de Guarapari, 
em consonância com o anexo I da Lei nº. 2.938/2009 e 
suas alterações, a saber:

Nome do Servidor Cargo anterior Referência

GUILHERME FERNANDES 
COELHO

Supervisor Geral do 
Gabinete Parlamentar GP-02

Enquadramento Referência

Coordenador Geral do 
Gabinete Parlamentar GP-01

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Câmara Municipal de Guarapari, 03 de abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa

Presidente da Câmara Municipal de guarapari

PoRTaRia Nº 5.288/2017

diSPÕE SoBRE ExoNERaçÃo dE CaRgo EM CoMiS-
SÂo

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais; e em conformida-
de com o requerimento do vereador MaRCoS aNTÔNio 
da SiLVa dE SoUZa gRiJÓ protocolado nesta Casa de 
Leis sob o nº 1014/2017, e, tendo em vista o disposto no In-
ciso II do Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,

RESoLVE:

art. 1º - Exonerar ELiaS JoSÉ SaLiM JÚNioR, do Car-
go em Comissão de aSSESSoR dE gaBiNETE PaRLa-
MENTaR ii – gP-05.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Câmara Municipal de Guarapari, 03 de abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa

Presidente da Câmara Municipal de guarapari
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PoRTaRia Nº 5.289/2017

diSPÕE SoBRE ExoNERaçÃo dE CaRgo EM CoMiS-
SÂo

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais; e em conformi-
dade com o requerimento da vereadora FERNaNda Ma-
ZZELLi aLMEida Maio protocolado nesta Casa de Leis 
sob o nº 01012/2017, e, tendo em vista o disposto no In-
ciso II do Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,

RESoLVE:

art. 1º - Exonerar CaRLoS aUgUSTo FERNaNdES JÚ-
NioR, do Cargo em Comissão de aSSESSoR dE gaBi-
NETE PaRLaMENaR i – gP-04.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Câmara Municipal de Guarapari, 03 de abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa

Presidente da Câmara Municipal de guarapari

PoRTaRia Nº 5.290/2017

diSPÕE SoBRE NoMEaçÃo dE CaRgo EM CoMiS-
SÂo

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais; e em conformida-
de com o requerimento do vereador THiago PaTERLiNi 
MoNJaRdiM protocolado nesta Casa de Leis sob o nº 
1015/2017, e, tendo em vista o disposto no Inciso II do 
Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,

RESoLVE:

art. 1º - Nomear MaURo FERRaRiNi, para exercer o 
Cargo em Comissão de aSSESSoR dE gaBiNETE PaR-
LaMENTaR ii – gP-05.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Câmara Municipal de Guarapari, 03 de abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa

Presidente da Câmara Municipal de guarapari

PoRTaRia Nº 5.291/2017

diSPÕE SoBRE dESigNaçÃo dE SERVidoR PaRa 
aTUaR À diSPoSiçÃo daS CoMiSSÕES PERMaNEN-
TES iNSTiTUÍdaS PELo aRTigo 36 do REgiMENTo 
iNTERNo

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais, e, tendo em vista 
o disposto no Inciso II do Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂ-
NICA MUNICIPAL,

RESoLVE:

art. 1º - Designar o servidor NELSoN da SiLVa agUiaR 
JÚNioR, Matrícula nº 032416, para atuar à disposição 
das Comissões Permanentes instituídas pelo artigo 36 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarapari.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Câmara Municipal de Guarapari, 03 de Abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa

Presidente da Câmara Municipal de guarapari

PoRTaRia Nº 5.292/2017

diSPÕE SoBRE NoMEaçÃo dE CaRgo EM CoMiS-
SÂo

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais; e em conformi-
dade com o requerimento da vereadora FERNaNda Ma-
ZZELLi aLMEida Maio protocolado nesta Casa de Leis 
sob o nº 1013/2017, e, tendo em vista o disposto no Inciso 
II do Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,

RESoLVE:

art. 1º - Nomear PaoLa MoREiRa PiNTo, para exer-
cer o Cargo em Comissão de aSSESSoR dE gaBiNETE 
PaRLaMENaR i – gP-04, na forma do Anexo “I” da Lei 
nº. 2.938/2009 e suas alterações.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Câmara Municipal de Guarapari, 04 de abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa

Presidente da Câmara Municipal de guarapari
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PoRTaRia Nº 5.293/2017

diSPÕE SoBRE NoMEaçÃo dE CaRgo EM CoMiS-
SÂo

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais; e em conformi-
dade com o requerimento da vereadora KaMiLLa CaR-
VaLHo RoCHa protocolado nesta Casa de Leis sob o nº 
0952/2017, e, tendo em vista o disposto no Inciso II do 
Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,

RESoLVE:

art. 1º - Nomear LEoNaRdo FRaNCiSCo dE SoUSa 
LiMa, para exercer o Cargo em Comissão de aSSESSoR 
dE gaBiNETE PaRLaMENTaR il - gP-05, na forma do 
Anexo “I” da Lei nº. 2.938/2009 e suas alterações.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Câmara Municipal de Guarapari, 04 de abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa
Presidente da Câmara Municipal de guarapari

PoRTaRia Nº 5.294/2017

diSPÕE SoBRE ExoNERaçÃo dE CaRgo EM CoMiS-
SÂo

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais; e em conformi-
dade com o requerimento do vereador RogÉRio MELLo 
ZaNoN aLVES protocolado nesta Casa de Leis sob o nº 
1052/2017, e, tendo em vista o disposto no Inciso II do 
Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,

RESoLVE:

art. 1º - Exonerar RaQUEL MaRTiNS PEREiRa, do Car-
go em Comissão de aSSESSoR dE gaBiNETE PaRLa-
MENTaR i - gP-04.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Câmara Municipal de Guarapari, 04 de abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa
Presidente da Câmara Municipal de guarapari

PoRTaRia Nº 5.295/2017

diSPÕE SoBRE ExoNERaçÃo dE CaRgo EM CoMiS-
SÂo

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais, e, tendo em vista 
o disposto no Inciso II do Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂ-
NICA MUNICIPAL,

RESoLVE:

art. 1º - Exonerar daNiLo CaRoLiNo REZENdE, do 
Cargo em Comissão de CooRdENadoR LEgiSLaTiVo 
– CCL-02.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Câmara Municipal de Guarapari, 05 de abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa

Presidente da Câmara Municipal de guarapari

PoRTaRia Nº 5.296/2017

diSPÕE SoBRE NoMEaçÃo dE CaRgo EM CoMiS-
SÂo

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais, e, tendo em vista 
o disposto no Inciso II do Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂ-
NICA MUNICIPAL,

RESoLVE:

art. 1º - Nomear CRiSTHiaNE CaRVaLHo igRE-
Ja, para exercer o Cargo em Comissão de CooRdENa-
doR LEgiSLaTiVo – CCL-02, nos termos da Lei nº. 
2.560/2005 e suas alterações.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Câmara Municipal de Guarapari, 06 de abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa

Presidente da Câmara Municipal de guarapari
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PoRTaRia Nº 5.297/2017

diSPÕE SoBRE NoMEaçÃo dE CaRgo EM CoMiS-
SÂo

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais; e em conformida-
de com o requerimento protocolado nesta Casa de Leis sob 
o nº 01085/2017, e, tendo em vista o disposto no Inciso II 
do Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,

RESoLVE:

art. 1º - Nomear aNa CaRoLiNa BaCoViS LoBo LEi-
TE, para exercer o Cargo em Comissão de aSSESSoR 
dE gaBiNETE PaRLaMENTaR ii - gP-05, na forma do 
Anexo “I” da Lei nº. 2.938/2009 e suas alterações.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, 
retroagindo os seus efeitos a 04/04/2017.

art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Câmara Municipal de Guarapari, 07 de abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa
Presidente da Câmara Municipal de guarapari

PoRTaRia Nº 5.298/2017

diSPÕE SoBRE ExoNERaçÃo dE CaRgo EM CoMiS-
SÂo

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais; e em confor-
midade com o requerimento do vereador oZiEL PEREi-
Ra dE SoUSa protocolado nesta Casa de Leis sob o nº 
1103/2017, e, tendo em vista o disposto no Inciso II do 
Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,

RESoLVE:

art. 1º - Exonerar RoMiLdo FELix dE SoUZa, do Car-
go em Comissão de CooRdENadoR gERaL gaBiNETE 
PaRLaMENTaR – gP-01.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, 
retroagindo os seus efeitos a 03/04/2017.

art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Câmara Municipal de Guarapari, 10 de abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa

Presidente da Câmara Municipal de guarapari

PoRTaRia Nº 5.299/2017

diSPÕE SoBRE NoMEaçÃo dE CaRgo EM CoMiS-
SÂo

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais; e em confor-
midade com o requerimento do vereador oZiEL PEREi-
Ra dE SoUSa protocolado nesta Casa de Leis sob o nº 
1102/2017, e, tendo em vista o disposto no Inciso II do 
Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,

RESoLVE:

art. 1º - Nomear iNES dE FaTiMa MaRQUES dE oLi-
VEiRa FERREiRa, para exercer o Cargo em Comissão 
de CooRdENadoR gERaL gaBiNETE PaRLaMENTaR 
– gP-01, na forma do Anexo “I” da Lei nº. 2.938/2009 e 
suas alterações.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, 
retroagindo os seus efeitos a 04/04/2017.

art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Câmara Municipal de Guarapari, 10 de abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa
Presidente da Câmara Municipal de guarapari

PoRTaRia Nº 5.300/2017

diSPÕE SoBRE ExoNERaçÃo dE CaRgo EM CoMiS-
SÂo

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais, e, tendo em vista 
o disposto no Inciso II do Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂ-
NICA MUNICIPAL,

RESoLVE:

art. 1º - Exonerar FLoRiaNo dE oLiVEiRa BaTiSTa, 
do Cargo em Comissão de CooRdENadoR adMiNiS-
TRaTiVo – CCL-07, nos termos da Lei nº. 2.560/2005 e 
suas alterações.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 
30/04/2017.

art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Câmara Municipal de Guarapari, 11 de abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa

Presidente da Câmara Municipal de guarapari
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PoRTaRia Nº 5.301/2017

diSPÕE SoBRE NoMEaçÃo dE CaRgo EM CoMiSSÂo

o PRESidENTE da CÂMaRa MUNiCiPaL dE gUaRa-
PaRi, no uso de suas atribuições legais; e em conformida-
de com o requerimento do vereador THiago PaTERLiNi 
MoNJaRdiM protocolado nesta Casa de Leis sob o nº 
1136/2017, e, tendo em vista o disposto no Inciso II do 
Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,

RESoLVE:

art. 1º - Nomear JoRgE RaMoS dE MoRaiS, para exer-
cer o Cargo em Comissão de aSSESSoR dE gaBiNETE 

PaRLaMENTaR ii – gP-05, na forma do Anexo “I” da 
Lei nº. 2.938/2009 e suas alterações.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, 
retroagindo os seus efeitos a 03/04/2017.

art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Câmara Municipal de Guarapari, 11 de abril de 2017.

WENdEL SaNT’aNa LiMa

Presidente da Câmara Municipal de guarapari

Ibiraçu

Prefeitura

DECRETO 5.294
Publicação Nº 81670

dECRETo Nº 5.294/2017

dECLaRa PoNTo FaCULTaTiVo.

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, 

usando de suas atribuições legais, e:

Considerando os festejos da Semana Santa, que acontece-
rão de 13 a 14 de abril do corrente ano;

dECRETa:

art. 1º. Fica declarado Ponto Facultativo a todos os Servi-
dores Públicos, que prestam serviços nos setores interno e 
externo desta Prefeitura no dia 13 de abril de 2017.

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

art. 2º. O disposto no artigo anterior, não se aplica aos 
servidores que prestam serviços essenciais à população, 
os que trabalham em regime de escala horária e a Secre-
taria Municipal de Educação.

art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 11 de abril 

de 2017.

EdUaRdo MaRoZZi ZaNoTTi

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-

nistração em 11 de abril de 2017.

LETiCia RoZiNdo SaRCiNELi PEREiRa

Secretária Municipal de administração  

e Recursos Humanos

PORTARIA 18.000
Publicação Nº 81665

PoRTaRia Nº 18.000/2017

CoNCEdE FÉRiaS ao SERVidoR QUE ESPECiFiCa.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, usando de suas atribuições legais, e;

Considerando o requerimento de férias encaminhado atra-
vés do Processo Administrativo nº 1397/17;
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Considerando o que dispõe o inciso XVII, do art. 7º da 
Constituição Federal;

RESoLVE:

art. 1º. Conceder ao servidor FREdSoN aNToNio To-
ToLa, ocupante do cargo de MoToRiSTa dE VEÍCULo 
PESado, férias regulamentares a que tem direito, refe-
rente ao período aquisitivo de 08.03.2016 a 07.03.2017, 
que serão gozadas a partir de 01.07.2017 a 20.07.2017.

art. 2º. Conceder ainda 1/3 do vencimento, com base no 
inciso XVII, do art. 7º da Constituição Federal.

art. 3º. Concede ainda a conversão de 1/3 em dinheiro, 
conforme § 5º, do art. 106 da Lei Municipal nº 2.926/2008.

art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 12 de 
abril de 2017.

EdUaRdo MaRoZZi ZaNoTTi

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, em 12 de abril de 2017.

LETiCia RoZiNdo SaRCiNELLi PEREiRa

Secretária Municipal de administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 18.001
Publicação Nº 81666

PoRTaRia Nº. 18.001/2017

diSPÕE SoBRE dESigNaçÃo dE MEMBRoS PaRa 
CoMPoR a CoMiSSÃo PERMaNENTE dE aVaLiaçÃo 
dE BENS iMÓVEiS URBaNoS E RURaiS E dÁ oUTRaS 
PRoVidÊNCiaS.

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

RESoLVE:

art. 1º. Constituir Comissão Permanente de Avaliação de 
Bens Imóveis.

i – aNdRESSa SiLVa CoRREia RodRigUES

ii – aiLToN dELLa VaLENTiNa

iii – JEFERSoN FURTado PEREiRa

§ 1º. A presente comissão cumprirá com as avaliações de 
Imóveis Urbanos e Rurais, para atendimento a prescrição 
contida no artigo 19 da Lei nº. 8.666/93, bem como para 
fins de desapropriação, locação, doação ou aquisição, de 
qualquer natureza, de bens imóveis pela Administração 
Municipal.

art. 2º. Ficam nomeados como suplentes dos servidores 
acima mencionados, a fim de atuarem na ausência ou im-
pedimento destes, para também compor a Comissão de 
Avaliação Permanente de Bens Imóveis Urbanos e Rurais 
deste Município, os Servidores abaixo:

i – aNTÔNio dELUNaRdo PaNdoLFi FiLHo

ii – ViToR gUiLHERME BaRCELoS MoTa

iii – LUCiMaR aNToNio da SiLVa

art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário, em Especial 
a Portaria nº. 16.276/2016.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu-ES, 12 de abril 

de 2017.

EdUaRdo MaRoZZi ZaNoTTi

Prefeito

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-

nistração em 12 de abril de 2017.

LETiCia RoZiNdo SaRCiNELi PEREiRa

Secretária Municipal de administração  
e Recursos Humanos
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PORTARIA 18.002
Publicação Nº 81667

PoRTaRia Nº 18.002/2017

CoNCEdE FÉRiaS aoS SERVidoRES QUE ESPECiFiCa.

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

Considerando o prescrito no inciso XVII do artigo 7º da Constituição Federal;

Considerando o disposto no artigo 87 e seguintes da Lei Municipal de nº. 2.762/2007;

Considerando o pedido formulado através do processo nº. 1698/17;

RESoLVE:

art. 1º - Conceder aos servidores abaixo relacionados, férias regulamentares a que têm direito.

Nº MaT NoME PERÍodo 
aQUiSiTiVo

MÊS 
FERiaS/2017 SEC. CaRgoS

1 10213 adriana Fiorotti 03/02/16 a 
02/02/17

01/03/17 a 
30/03/17 EdUC. Professor MP - V

2 10496 adriana Fiorotti 01/02/16 a 
31/01/17

01/03/17 a 
30/03/17 EdUC. Professor MP - V

3 10218 agda Luzia Rui Peluchi 03/02/16 a 
02/02/17

01/03/17 a 
30/03/17 EdUC. Professor MP - V

4 10209 andresa angela P. Santos 03/02/16 a 
02/02/17

01/03/17 a 
30/03/17 EdUC. Professor MP - V

5 10930 Cirlene Pereira Bruzadelli 12/02/16 a 
11/02/17

01/03/17 a 
30/03/17 SaUdE Servente

6 10932 Claudio antonio dos Santos 04/03/16 a 
03/03/17

04/03/17 a 
02/04/17 oBRaS aUx SERV MULTiF

7 10177 Creusimar de oliveira Martins 01/02/16 a 
31/01/17

01/03/17 a 
30/03/17 EdUC. Professor MP - V

8 10257 Eleomar Sebastião dos Santos 02/03/16 a 
01/03/17

02/03/17 a 
31/03/17 SaUdE Servente

9 10497 Eliete Santos de andrade 04/02/16 a 
03/02/17

08/03/17 a 
06/04/17 EdUC. Professor MP - V

10 10620 Elisangela da Silva 08/03/16 a 
07/03/17

08/03/17 a 
06/04/17 EdUC. Servente

11 10221 Elizangela gomes Ucelli 03/02/16 a 
02/02/17

01/03/17 a 
30/03/17 EdUC. Professor MP - V

12 5207 Fernanda Ferreira N. Soares 10/01/16 a 
09/01/17

10/01/17 a 
09/01/17 a.SoC. Consellheira

13 10581 giovani angelo Segato 08/03/16 a 
07/03/17

08/03/17 a 
06/04/17 oBRaS Trab. Braçal

14 10142 Jose Maria da Conceição 02/03/16 a 
01/03/17

02/03/17 a 
31/03/17 oBRaS Trab. Braçal

15 2740 Kelly Nunes da S. Zanoni 12/12/14 a 
11/12/15

18/03/17 a 
16/04/17 SaUdE ag. Com. Saúde

16 2763 Liliana alves Locatelli 11/02/16 a 
10/02/17

01/03/17 a 
30/03/17 SaUdE ag. Com. Saúde

17 10809 Lillian Carla F. C. Ferreira Mora 01/02/16 a 
31/01/17

01/03/17 a 
30/03/17 EdUC. Professor MP - V

18 10580 Luciana Secondino Samora 01/10/15 a 
30/09/16

01/03/17 a 
30/03/17 oBRaS aux. Serv. Multif.

19 1589 Lucimar da C. F. Barbosa 11/02/16 a 
10/02/17

01/03/17 a 
30/03/17 SaÚdE ag. Com. Saúde

20 10797 Maria Marlene Ferreira 02/01/15 a 
01/01/16

01/03/17 a 
30/03/17 SaUdE aux. Enfermagem

21 10172 Maria Marta Corsini 01/11/15 a 
31/10/16

01/03/17 a 
30/03/17 SaUdE Servente

22 10193 Maria da Penha Campos 02/12/15 a 
01/12/16

01/03/17 a 
30/03/17 EdUC. Servente
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23 10683 Nilton Reginaldo 10/11/15 a 
09/11/16

01/03/17 a 
30/03/17 SaUdE Servente

24 10214 ormi do Nascimento 02/12/15 a 
01/12/16

01/03/17 a 
30/03/17 EdUC. Professor MP - V

25 10208 Patricia Vicente gomes 01/02/16 a 
31/01/17

01/03/17 a 
30/03/17 EdUC. Professor MP - V

26 10429 Rafael Vescovi Pimentel 14/03/15 a 
13/03/16

01/03/17 a 
30/03/17 agRiC. Motorista V. P.

27 10300 Renata Moreira França gomes 22/02/16 a 
21/02/17

01/03/17 a 
31/03/17 EdUC. Professor MP - V

28 10574 Roberto Siqueira Motta 08/03/15 a 
07/03/16

01/03/17 a 
30/03/17 SaUdE Médico

29 10796 Rosiani gois 02/01/15 a 
01/01/16

01/03/17 a 
30/03/17 a.SoC. Servente

30 1891 Rosiani del Pupo Locateli 03/03/16 a 
02/03/17

03/03/17 a 
01/04/17 SaUdE ag. Com. Saúde

31 10428 Rutleia Zinger Croce 14/04/16 a 
13/04/17

01/03/17 a 
30/03/17 EdUC. Professor MP - V

art. 2° - Conceder 1/3 do vencimento, com base no inciso XVII, do art. 7º, da Constituição Federal.

art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario, ao respectivo 
período de férias de cada servidor acima elencado.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu em 12 de abril de 2017.

EdUaRdo MaRoZZi ZaNoTTi

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 12 de abril de 2017.

LETiCia RoZiNdo SaRCiNELLi PEREiRa

Secretária Municipal de administração e Recursos Humanos

PORTARIA 18.003
Publicação Nº 81668

PoRTaRia Nº 18.003/2017

CoNCEdE FÉRiaS aoS SERVidoRES QUE ESPECiFiCa.

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

Considerando o prescrito no inciso XVII do artigo 7º da Constituição Federal;

Considerando o disposto no artigo 87 e seguintes da Lei Municipal de nº. 2.762/2007;

Considerando o pedido formulado através do processo nº. 1698/17;

RESoLVE:

art. 1º - Conceder aos servidores abaixo relacionados, férias regulamentares a que têm direito.
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Nº MaT NoME PERÍodo 
aQUiSiTiVo

MÊS 
FERiaS/2017 SECRET oBS

1 10916 adriano Rui 23/10/15 a 
22/10/16

03/04/17 a 
02/05/17 EdUC

2 10139 angela Maria Martins gozzer 01/04/16 a 
31/03/17

03/04/17 a 
02/05/17 oBRaS

3 10447 aquiles Junior Vieira 07/04/16 a 
06/04/17

17/04/17 a 
06/05/17 oBRaS 10 dias

4 10153 aparecida d. dos Santos 02/04/16 a 
01/04/17

03/04/17 a 
02/05/17 oBRaS

5 10623 arlindo Julio Meneguelli 08/03/16 a 
07/03/17

03/04/17 a 
02/05/17 EdUC

6 5210 Cirlene dantas Rezende Martins 10/01/16 a 
09/01/17

03/04/17 a 
02/05/17 a.SoC.

7 10591 Edileuza Maria Malta 08/03/15 a 
07/03/16

03/04/17 a 
02/05/17 EdUC.

8 10409 Francisco Casoto 01/04/16 a 
31/03/17

03/04/17 a 
02/05/17 oBRaS

9 11170 Fernanda do Rosario Borlini 16/02/16 a 
15/02/17

03/04/17 a 
02/05/17 EdUC.

10 10216 geralda irene Q. Pereira 03/02/16 a 
02/02/17

03/04/17 a 
02/05/17 EdUC.

11 10207 gerliane Magda Canicali 03/02/16 a 
02/02/17

03/04/17 a 
02/05/17 EdUC.

12 10396 gilberto Marques Ferreira 01/04/16 a 
31/03/17

03/04/17 a 
02/05/17 EdUC.

13 1579 Lidiane Maria Carrara 11/02/16 a 
10/02/17

03/04/17 a 
02/05/17 SaUdE

14 10234 Lucia Helena gratz antunes 13/02/16 a 
12/02/17

03/04/17 a 
02/05/17 EdUC.

15 10584 Luciano Cordeiro 23/07/15 a 
22/07/16

03/04/17 a 
02/05/17 oBRaS

16 10401 Lucineia Massente Erlaher 01/04/16 a 
31/03/17

03/04/17 a 
02/05/17 EdUC.

17 10415 Lucineia Ribeiro 01/04/16 a 
31/03/17

03/04/17 a 
02/05/17 oBRaS

18 10410 Maria das graças da Silva 01/04/16 a 
31/03/17

03/04/17 a 
02/05/17 oBRaS

19 10617 Marlene Pinto da Silva 08/03/16 a 
07/03/17

03/04/17 a 
02/05/17 SaÚdE

20 1772 Rosangela da Silva Zanoni 11/05/15 a 
10/05/16

03/04/17 a 
02/05/17 SaUdE

21 10931 Rita Santa demuner 12/02/16 a 
11/02/17

03/04/17 a 
02/05/17 EdUC.

22 10423 Samuel góis 14/04/16 a 
13/04/17

Sem direito a 
gozo agRiC. Faltas

23 10408 Soraia Lopes da Silva 01/04/16 a 
31/03/17

03/04/17 a 
02/05/17 a.SoC.

24 10488 Vanda dias Santos Schultz 01/04/16 a 
31/03/17

03/04/17 a 
02/05/17 EdUC.

art. 2° - Conceder 1/3 do vencimento, com base no inciso XVII, do art. 7º, da Constituição Federal.

art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario, ao respectivo 
período de férias de cada servidor acima elencado.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu em 12 de abril de 2017.

EdUaRdo MaRoZZi ZaNoTTi
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 12 de abril de 2017.

LETiCia RoZiNdo SaRCiNELLi PEREiRa
Secretária Municipal de administração e Recursos Humanos



13/04/2017 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 741

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 28

RESULTADO DO PP 028/2017
Publicação Nº 81627

RESULTado dE LiCiTaçÃo

PREgÃo PRESENCiaL Nº 028/2017

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado 
do acima citado, onde declara vencedoras: ALESSANDRA 
NUNES LORDS ME ganhou os itens: 01 e 29. RRR COME. 
E IND. DE ART. ESPORTIVOS LTDA ME ganhou os itens 

02, 03, 04, 05, 06, 23, 24 e 25. SPORTBOL MATERIAL 
ESPORTIVO EIRELI ME ganhou os itens 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 21 22 e 26. DINHA CALÇADOS E ART. ESPORTIVOS 
EIRELI ME ganhou os itens 14, 15, 16, 18, 20. PLACAR 
MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP, ganhou os itens 17, 19. 
SG MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA MEE ganhou os itens 
27 e 28.

angela Mª T. Polezeli

Pregoeira

câMara MuniciPal

PORTARIA CMI - N.º 009/2017
Publicação Nº 81620

PORTARIA CMI N.º 009/2017

Dispõe sobre a suspensão do expediente na Câmara 
Municipal de Ibiraçu em data que especifica e dá ou-
tras providências.

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

Considerando os termos do Decreto Municipal nº 5.294, de 
11 de abril de 2017;

Considerando os festejos da semana santa que acontece-
rão nos dias 13 e 14 de abril do corrente ano;

Considerando que todas as repartições públicas Estatuais 
e Federais no Estado, não terão expediente regular nestes 
dias;

RESOLVE:

Art. 1º. Não haverá expediente na Câmara Municipal 
de Ibiraçu nos dias 13/04/2017 (quinta-feira santa) e 
14/04/2017 (sexta-feira santa);

Art. 2º. O dia 13/04/2017 deverá ser objeto de compen-
sação futura por parte dos servidores da Casa, mediante 
ato disciplinando tal compensação a ser expedido pela Pre-
sidência da Câmara, oportunamente.

Art. 3º. Por força do disposto no art. 1º. desta Portaria, a 
8ª Sessão Ordinária da Câmara, prevista para ocorrer no 
dia 13/04/2017 (quinta-feira santa), será antecipada para 
o dia 12/04/2017, no horário das 18h00min, mediante 
expressa ciência e concordância dos edis já formalizada, 
dando-se expressa ciência ao Executivo Municipal.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se no site da Câmara na internet e no DOM/ES, 
registre-se e cumpra-se.

Plenário Jorge Pignaton, em 11 de abril de 2017.

MAXSUEL DE OLIVEIRA SENA

Presidente

Registrada nesta Secretaria, em 11 de abril de 2017.

ALLAN AUER FRAGA

Diretor Geral da Câmara

PORTARIA CMI N.º 010/2017
Publicação Nº 81723

PORTARIA CMI N.º 010/2017

Dispõe sobre a concessão de novos poderes, em 
acréscimo àqueles já concedidos pela Portaria CMI 
n.º 005/2017, à servidora efetiva que denomina.

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

Considerando os termos do disposto no art. 24, III, le-
tras “a” e “b” do Regimento Interno da Câmara Municipal, 
cujo texto consolidado foi aprovado pela Resolução CMI 
n.º 005, de 20 de novembro de 2012;

Considerando, igualmente, o disposto no art. 5º, incisos 
I, XVIII, XIX e XX, da Lei Municipal n.º 3.746, de 16 de 
março de 2016;
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Considerando a necessidade de complementar os pode-
res conferidos à servidora responsável pela administração/
movimentação de contas bancárias da Câmara Municipal 
junto ao Banco do Brasil, em especial;

RESoLVE:

art. 1º. Aos poderes concedidos à servidora MARIA LÚ-
CIA REALI RECLA, ocupante do cargo efetivo de Oficial 
Técnico Contador da Câmara Municipal de Ibiraçu, porta-
dora do CPF de n.º 005.233.657-30 e CI de n.º 1.133.754/
ES, constantes do art. 2º, da Portaria CMI n.º 005, de 23 
de janeiro de 2017, ficam acrescidos os de “abrir contas de 
depósito”, “liberar arquivos de pagamentos no ger. finan-
ceiro/aasp” e “encerrar contas de depósito”.

art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Plenário Jorge Pignaton, em 12 de abril de 2017.

MAXSUEL DE OLIVEIRA SENA

Presidente da Câmara

Registrada nesta Secretaria, em 12 de abril de 2017.

ALLAN AUER FRAGA

Diretor Geral da Câmara

serviço autônoMo de Água e esgoto de ibiraçu

HOMOLOGAÇÃO PP 02/2017
Publicação Nº 81589

aViSo dE HoMoLogaçÃo

O Diretor Executivo do SAAE de Ibiraçu, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a Homologação do Pregão 
Presencial 02/2017.

Processo nº 32/2017.

Objeto: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de locação de uma retroescavadeira 
tracionada, 4x4, com cabine, 101 HP, sobre rodas, com 

fornecimento de operador, combustível, manutenção, des-
locamento, estadia e refeição por conta da contratada.
Empresa vencedora: Narcizo Trevilin e CIA LTDA EPP.
Homologado em 12/04/2017.

Ibiraçu, 12 de abril de 2017.

igino Cezar Rezende Netto

Diretor Executivo

Itarana

Prefeitura

ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2017
Publicação Nº 81622

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
TRABALHO N° 048/2017

Processo nº 000442/2017 de 27/01/2017.

Origem: Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ES-
PIRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, 
CNPJ nº 27.104.363/0001-23, sediado à Rua Elias Este-
vão Colnago, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo 
Prefeito Sr. Ademar Schneider, brasileiro, casado, resi-
dente na Fazenda Alto Santa Joana, portador do CPF nº 
881.042.907-97.

CONTRATADA: ALCIONE LOTERIO PEREIRA, brasileira, ca-
sada, professora, portadora do CPF nº 104.716.137-03 e 
CI nº 1.672.142-SSP/ES, residente nesta cidade.

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em re-
gime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 
840/2008 de 15/08/2008 e pela Lei Municipal Complemen-
tar nº 002/2008, que “Dispõe sobre o Estatuto e o Plano 
de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal 
de Itarana, Estabelece Normas de Enquadramento e Di-
retrizes Gerais para a Avaliação de Desempenho, Institui 
Tabelas de Vencimentos e dá Outras Providências”, e con-
forme fundamentos e justificativas constantes no processo 
n° 001504/2017 de 06/04/2017, que se regerá pelas se-
guintes cláusulas:

PRIMEIRA: DO OBJETO DO ADITIVO

O presente Termo tem como finalidade AUMENTAR em 03 
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(três) horas semanais a carga horária da Contratada, pas-
sando a CLAUSULA PRIMEIRA viger com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA será lotada na Se-
cretaria Municipal de Educação –SEMED – EMEF “Luiza 
Grimaldi” e EMEIEF “Fazenda Camilo Bridi”, como PROFES-
SOR B-PB, Nível I, Padrão de Vencimento A, obedecendo 
às normas legais atinentes ao Magistério Público Munici-
pal, perfazendo um total de 20 (vinte) horas semanais, 
com vencimento base de R$ 1.198,50 (um mil cento e 
noventa e oito reais e cinquenta centavos).

SEGUNDA: VIGÊNCIA DO ADITIVO
Este Aditivo passa a viger a partir do dia 05 de abril de 
2017.

TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO CONTRATUAL
Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições 
as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este 
Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, 
a fim de que juntos produzam um só efeito.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento 
em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 12 de abril de 2017.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: ALCIONE LOTERIO PEREIRA

TESTEMUNHAS: ________________________________

ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2016
Publicação Nº 81623

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
TRABALHO N° 080/2016

Processo n° 000358/2016 de 02/02/2016
Origem: Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, 
CNPJ nº 27.104.363/0001-23, sediado à Rua Elias Este-
vão Colnago, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo 
Prefeito Sr. Ademar Schneider, brasileiro, casado, resi-
dente na Fazenda Alto Santa Joana, portador do CPF nº 
881.042.907-97.

CONTRATADA: NATÁLIA APARECIDA DOS SANTOS, brasi-
leira, casada, portadora do CPF nº 110.467.587-05 e CI nº 
1.976.684-SPTC/ES, residente nesta cidade.

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em re-
gime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 
840/2008 de 15/08/2008 e pela Lei Municipal Complemen-
tar nº 002/2008, que “Dispõe sobre o Estatuto e o Plano 
de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal 

de Itarana, Estabelece Normas de Enquadramento e Di-
retrizes Gerais para a Avaliação de Desempenho, Institui 
Tabelas de Vencimentos e dá Outras Providências”, e con-
forme fundamentos e justificativas constantes no processo 
n° 001504/2017 de 06/04/2017, que se regerá pelas se-
guintes cláusulas:

PRIMEIRA: DO OBJETO DO ADITIVO
O presente Termo tem como finalidade AUMENTAR em 03 
(três) horas semanais a carga horária da Contratada, pas-
sando a CLAUSULA PRIMEIRA viger com a seguinte reda-
ção:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATADO será lotado na Se-
cretaria Municipal de Educação – SEMED, como PROFES-
SOR B-PB, Nível III, Padrão de Vencimento A, obedecendo 
às normas legais atinentes ao Magistério Público Munici-
pal, sendo 04 (quatro) horas na EMEIEF “Fazenda Camilo 
Bridi” e 13 (treze) horas na EMEF “Luiza Grimaldi” mais 03 
(três) horas de extensão de carga horária, perfazendo um 
total de 20 (vinte) horas semanais, com vencimento base 
de R$ 1.397,15 (um mil e trezentos e noventa e sete reais 
e quinze centavos).

SEGUNDA: VIGÊNCIA DO ADITIVO
Este Aditivo passa a viger a partir do dia 05 de abril de 
2017.

TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO CONTRATUAL
Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições 
as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este 
Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, 
a fim de que juntos produzam um só efeito.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento 
em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 12 de abril de 2017.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: NATÁLIA APARECIDA DOS SANTOS

TESTEMUNHAS: ________________________________

ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2017
Publicação Nº 81621

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
TRABALHO N° 128/2017

Processo n° 000667/2017 de 09/02/2017.

Origem: Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ES-
PIRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, 
CNPJ nº 27.104.363/0001-23, sediado à Rua Elias Este-
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vão Colnago, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo 
Prefeito Sr. Ademar Schneider, brasileiro, casado, resi-
dente na Fazenda Alto Santa Joana, portador do CPF nº 
881.042.907-97.

CONTRATADO: GEUVIMAR SCHWANZ, brasileiro, casa-
do, professor, portador do CPF nº 122.504.667-00 e CI 
nº 2.350.918-SPTC-ES, residente à Rua das Bromélias, nº 
140, Nova Itaguaçu, Itaguaçu/ES.

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em re-
gime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 
840/2008 de 15/08/2008 e pela Lei Municipal Complemen-
tar nº 002/2008, que “Dispõe sobre o Estatuto e o Plano 
de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal 
de Itarana, Estabelece Normas de Enquadramento e Di-
retrizes Gerais para a Avaliação de Desempenho, Institui 
Tabelas de Vencimentos e dá Outras Providências”, e con-
forme fundamentos e justificativas constantes no processo 
n° 001504/2017 de 06/04/2017, que se regerá pelas se-
guintes cláusulas:

PRIMEIRA: DO OBJETO DO ADITIVO
O presente Termo tem como finalidade AUMENTAR em 05 
(cinco) horas semanais a carga horária do Contratado, 
passando a CLAUSULA PRIMEIRA viger com a seguinte re-
dação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATADO será lotado na Se-
cretaria Municipal de Educação –SEMED, como PROFES-
SOR B-PB, Nível III, Padrão de Vencimento A, obedecendo 
às normas legais atinentes ao Magistério Público Municipal, 
perfazendo um total de 35 (trinta e cinco) horas sema-
nais, nas escolas: EMEI “Pe. Bernardo Henrique Niewind”, 
EMEIEF “Fazenda Camilo Bridi”, EMEI “Jose Luiz Meneghel”, 
EMEI “Limoeiro Santo Antonio, EMPEF “Alto Santa Joana”, 
EMPEF “Santa Rosa” e EMUEF “Ernesto Grunewaldi”, com 
vencimento base de R$ 1.397,15 (um mil e trezentos e 
noventa e sete reais e quinze centavos).

SEGUNDA: VIGÊNCIA DO ADITIVO
Este Aditivo passa a viger a partir do dia 05 de abril de 
2017.

TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO CONTRATUAL
Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições 
as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este 
Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, 
a fim de que juntos produzam um só efeito.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento 
em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 12 de abril de 2017.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: GEUVIMAR SCHWANZ

TESTEMUNHAS: ________________________________

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 160/2017
Publicação Nº 81592

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 
160/2017

Processo n° 001585/2017 de 10/04/2017

Origem: Secretaria Municipal de Educação-SEMED.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ES-
PIRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, 
CNPJ nº 27.104.363/00012-23, sediado à Rua Elias Este-
vão Colnago, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo 
Prefeito Sr. Ademar Schneider, brasileiro, casado, resi-
dente na Fazenda Alto Santa Joana, portador do CPF nº 
881.042.907-97.

CONTRATADA: EMANUELE CHIABAI PIVETTA GRÍGIO, 
brasileira, casada, professora, portadora do CPF nº 
086.451.927-30 e CI nº 1.597.430/ES, residente neste 
município.

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em re-
gime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 
840/2008 de 15/08/2008 e pela Lei Municipal Complemen-
tar nº 002/2008, que “Dispõe sobre o Estatuto e o Plano 
de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal 
de Itarana, Estabelece Normas de Enquadramento e Di-
retrizes Gerais para a Avaliação de Desempenho, Institui 
Tabelas de Vencimentos e dá Outras Providências”, e que 
se regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA será lotada na Se-
cretaria Municipal de Educação – SEMED, na EMEIEF “Fa-
zenda Camilo Bridi”, como Professor Pedagogo PP, Nível 
III, Padrão de Vencimento A, perfazendo um total de 25 
(vinte e cinco) horas semanais mais 05 (cinco) horas se-
manais de extensão de carga horária, perfazendo o total 
de 30 (trinta) horas semanais, obedecendo às normas le-
gais atinentes ao Magistério Público Municipal, com venci-
mento base de R$ 1.397,15 (um mil e trezentos e noventa 
e sete reais e quinze centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA: O pagamento será efetuado com 
recursos do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica – 60%.

CLÁUSULA TERCEIRA: Nos termos do art. 4º da Lei Muni-
cipal nº 840/2008, ficam assegurados à CONTRATADA, os 
seguintes direitos:

3.1. jornada de trabalho, repouso semanal remunerado, 
nos termos da Lei.

3.2. férias remuneradas à razão de 12/1 (um doze avos) 
por mês de trabalho, se igual ou superior a 30 (trinta) dias

3.3. décimo terceiro vencimento, proporcional ao tempo 
de serviço prestado, se igual ou superior a 30 (trinta) dias;

3.4. Licenças:

3.4.1. para tratamento de saúde, com base em perícia mé-
dica;
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3.4.2. por motivo de acidente em trabalho;

3.4.3. a maternidade, na forma da Lei.

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA não poderá:

4.1. receber atribuições, funções ou encargos não previs-
tos no respectivo contrato;

4.2. ser nomeada ou designada, ainda que a título precário 
ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão 
ou função de confiança.

4.3. Cumular cargo público, exceto as acumulações per-
mitidas constitucionalmente, sob pena de nulidade do ato 
e responsabilidade de autoridade solicitante da admissão.

CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATADA está sujeita aos mes-
mos deveres e proibições, bem como ao mesmo regime 
de responsabilidade vigente para os servidores públicos 
municipais e será vinculada para efeito previdenciário, 
ao Regime Geral de Previdência Social, na forma da Lei 
9.717/98.

CLÁUSULA SEXTA: A vigência do presente contrato tem 
como termo inicial o dia 20 de abril de 2017 encerrando-se 
ao término do Calendário Escolar do ano letivo de 2017.

CLÁUSULA SÉTIMA: São causas de extinção do presente 
contrato, sem direito à indenização:

7.1. o término do prazo contratual;

7.2. a iniciativa da CONTRATADA;

7.3. a conveniência administrativa, através de ato unilate-
ral, pela Administração;

7.4. a conduta da CONTRATADA incompatível com os ser-
viços prestados, devidamente apurada em sindicância ad-
ministrativa.

CLÁUSULA OITAVA: O Foro competente para dirimir ques-
tões deste Contrato é o da Comarca de Itarana/ES.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento 
em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 12 de abril de 2017.

CONTRATANTE:

Ademar Schneider

Prefeito do Município de Itarana/ES

CONTRATADA:

EMANUELE CHIABAI PIVETTA GRÍGIO

TESTEMUNHAS: ________________________________

DECRETO Nº 862/2017
Publicação Nº 81656

dECRETo Nº 862/2017

dESaFETa da CaTEgoRia dE BEM PÚBLiCo dE 
USo ESPECiaL PaRa BEM doMiNiCaL o iMÓVEL 
QUE ESPECiFiCa PaRa FiM dE PERMUTa.

O Prefeito do Município de Itarana/ES, no uso de suas atri-
buições legais, em especial o art. 84, V, da Lei Orgânica 
Municipal n.º 676, de 29 de dezembro de 2002.

CoNSidERaNdo que a destinação dos bens públicos in-
tegrantes do patrimônio municipal de uso comum e uso 
especial podem sofrer modificações em suas qualificações 
jurídica, e tornar-se alienável, por lei devidamente sancio-
nada pelo Chefe do Executivo;

CoNSidERaNdo que a Lei Municipal nº 1.242/2017, pu-
blicada no dia 04 de abril de 2017 no DOM/ES, autoriza o 
Chefe do Poder Executivo Municipal a permutar o imóvel 
de sua propriedade com imóvel de particular;

CoNSidERaNdo o disposto no art. 9º, I, “b”, e art. 23, 
XXI, da Lei Orgânica deste Município, e o teor contido no 
art. 17, I, “c”, da Lei Federal nº 8.666/93.

dECRETa:

art. 1º Fica desafetada da categoria de bem público de 
uso especial para bem dominical, nos termos do art. 9º, 
I, “b”, e art. 23, XXI, da Lei Orgânica deste Município, e 
do art. 17, I, “c”, da Lei Federal nº 8.666/93, o imóvel de 
área de 364,00m² (trezentos e sessenta e quatro metros 
quadrados), sobre a qual se encontra edificada a antiga 
Creche Tio Sabará, localizada no Sossêgo, comunidade do 
Rizzi, neste Município, de Propriedade do Município de Ita-
rana/ES, assim descrito:

“Imóvel de 364,00m² (trezentos e sessenta e quatro me-
tros quadrados), contendo sobre o mesmo uma edificação 
com área total de 195,00m² (cento e noventa e cinco me-
tros quadrados), confrontando-se ao norte, sul e leste com 
Vicente de Paula Rizzi e irmãos, e a oeste com a estrada de 
acesso ao Baixo Sossego, registrado no Cartório de Regis-
tro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Itarana/ES sob 
a Matrícula nº 1.051, Lv. 1, Fls. 63.”

art. 2º O bem imóvel que será recebido em permuta é 
de propriedade da Mitra Diocesana de Colatina, CNPJ nº 
31.800.170/0008-50, Associação sem fins lucrativos, si-
tuada na Rua Santa Maria, nº 350, Colatina/ES, e consis-
te em uma área de 5.550,00m² (cinco mil e quinhentos 
e cinquenta metros quadrados), tendo edificado sobre a 
mesma uma Quadra Poliesportiva de 586,60m² (quinhen-
tos e oitenta e seis metros quadrados e sessenta centíme-
tros quadrados), 01 (um) cemitério de 2.015,77m² (dois 
mil e quinze metros quadrados e setenta e sete centíme-
tros quadrados), uma Creche de 103,36m² (cento e três 
metros quadrados e trinta e seis centímetros quadrados), 
uma Unidade de Saúde de 212,27 (duzentos e doze centí-
metros quadrados e vinte e sete centímetros quadrados), 
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localizado no Socêgo, Itarana/ES, e contendo as seguintes 
descrições:

“A área particular a ser permutada possui área total de 
5.550,00m² (cinco mil e quinhentos e cinquenta centíme-
tros quadrados), com perímetro de 419,44 (quatrocentos 
e dezenove metros e quarenta e quatro centímetros), a 
ser desmembrada de um imóvel maior com área medindo 
7.723,00m² (sete mil e setecentos e vinte e três metros 
quadrados), situada em Sôcego, Itarana/ES, confrontan-
do-se por todos os lados com Alonso José Palazzo e Valce-
nir Meneghel, inscrito no Cartório do 1º Ofício de Registro 
Geral do Imóveis da Comarca de Itarana/ES, sob a Matrí-
cula 3.252, Lv. 2, Ficha 1, de propriedade da Mitra Dioce-
sana de Colatina”

art. 3º A permuta será feita tendo por referência os valores 
dos imóveis obtidos mediante avaliação da Comissão de 
Avaliação de Bens Imóveis do Município de Itarana/ES, 
com os seguintes preços:

i - O valor da avaliação da área pública corresponde a 
R$ 42.679,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e 
nove reais), conforme laudo de avaliação anexo, elaborado 
pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis do 
Município de Itarana/ES.

ii - O valor da avaliação da área particular, de propriedade 
da Mitra Diocesana de Colatina, excluídos os valores dos 
prédios públicos sobre a área construídos, bem como a 
área referente ao cemitério, corresponde a R$ 69.335,31 
(sessenta e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e 
trinta e um centavos), conforme laudo de avaliação anexo, 
elaborado pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis e 
Imóveis do Município de Itarana/ES.

art. 4º Todas as despesas relativas à permuta de imóveis 
de que trata a presente Lei, mormente aquelas atinentes à 
lavratura de escritura e registro, correrão às expensas dos 
respectivos adquirentes.

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

REgiSTRE-SE. PUBLiQUE-SE. CUMPRa-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itarana/ES, em 11 de 
abril de 2017.

adEMaR SCHNEidER

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 863/2017
Publicação Nº 81659

dECRETo Nº 863/2017

ExoNERa SERVidoR PoR MoTiVo dE aPoSENTa-
doRia.

O Prefeito Municipal de Itarana, Estado do Espírito Santo, 
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso 
V, da Lei Orgânica Municipal.

CoNSidERaNdo o que dispõe a Lei Complementar nº 
001/2008 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Itarana/ES.

CoNSidERaNdo a concessão de aposentadoria enca-
minhada pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – 
INSS, referente o beneficio nº 177.199.802-1.

CoNSidERaNdo a necessidade de formalização dos atos 
administrativos.

dECRETa:

art. 1º - ExoNERaR, a partir de 30 de abril de 2017, 
por motivo de aposentadoria a servidora pública munici-
pal NiLVa CoLoMBo MENEgHEL, Auxiliar de Escritório, 
lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finan-
ças – SEMAF, Matricula nº 38, Pis nº 740-50  322  170, 
agradecendo-lhe e parabenizando-lhe pelos 25 anos 9 me-
ses e 4 dias, que exerceu suas funções com zelo, esmero, 
pontualidade e responsabilidade.

art. 2º - O pagamento resultante deste ato ficará a cargo 
do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social.

art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

REgiSTRE-SE. PUBLiQUE-SE. CUMPRa-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Itarana/ES, 12 de 
abril de 2017.

adEMaR SCHNEidER

Prefeito do Município de Itarana

PORTARIA Nº 008/2017 - SAAE
Publicação Nº 81619

PoRTaRia Nº 008/2017

NoMEia FiSCaL dE CoNTRaTo.

O Diretor do SAAE- do Município de Itarana, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pelo 
inciso V do art. 84 e nos termos da alínea a do inciso II do 
art. 114, todos da Lei Orgânica Municipal.

CoNSidERaNdo o disposto na Instrução Normativa SCL 
nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras e Contra-
tos, a qual dispõe sobre os procedimentos e normas para a 
celebração e acompanhamento da execução de contratos, 
aditivos e instrumentos congêneres no Poder Executivo 
Municipal, e no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos.
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CoNSidERaNdo a indicação de Servidor no Termo de 
Referência do processo administrativo nº.008/2017

Resolve:

art. 1º Nomear como fiscal do contrato nº 009/2017 
adiante identificado o(a) Servidor(a) indicado(a) no Termo 
de Referência integrante do processo 000639/2017, o(a) 
servidor(a) Contratado (a) Paulo Sérgio Pereira, matrícula 
nº003483.

dadoS do CoNTRaTo

Processo nº: 003985/2016 Data: 08/02/2017

Contrato nº: 009/2017, 010/2017, 011/2017, 012/2017.

Contratado: COMERCIAL MATTEDI LTDA, INSDUSTRIA E 
COMÉRCIO PRÉMOLDADOS MATTEDI LTDA – ME, J.B MA-
TERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA; J.P PRÉMOLDADOS LTDA 
– ME.

CNPJ:13.723.170/0001-46; 36.003.655/0001-60; 
07.711.642/0001-48; 16.776.145/0001-19.

Objeto do Contrato: Constitui o objeto destes contratos é 
a aquisição de materiais de consumo (material de cons-
trução em geral), e, atendimento ao Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto – SAAE.

Valor do Contrato: COMERCIAL MATTEDI LTDA: R$ 
3.730,80 (três mil, setecentos e trinta reais e oitenta cen-
tavos); INSDUSTRIA E COMÉRCIO PRÉMOLDADOS MAT-
TEDI LTDA – ME: R$ 10.948,00 (dez mil, novecentos e 
quarenta e oito reais); J.B MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
LTDA: R$ 2.999,87 (dois mil, novecentos e noventa e nove 
reais e oitenta e sete centavos); J.P PRÉMOLDADOS LTDA 
– ME: R$ 8.726,40 (oito mil, setecentos e vinte seis reais 
e quarenta centavos).

Termo inicial da vigência do contrato: 09/03/2017.

Termo final da vigência do contrato: 31/12/2017.

art. 2º Ao Fiscal do Contrato ora nomeado, garantida pela 
administração as condições para o desempenho do encar-
go, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 
8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 06/2015, sem 
prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, 
ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

i – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob 
sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário;

iii – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua 
responsabilidade;

iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetua-
dos, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do 
contrato não seja ultrapassado;

V – Comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a contratada, as irregularidades co-
metidas passíveis de penalidade;

Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos 
acerca do contrato sob sua responsabilidade;

Vii – Autorizar, formalmente, quando do término da vi-
gência do contrato, a liberação da garantia contratual em 
favor da contratada;

Viii – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de 
contratação;

ix – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais 
pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, 
substituições de materiais e equipamentos, formulados 
pela contratada;

x – Confrontar os preços e quantidades constantes da 
Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

xi – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à 
unidade competente para pagamento;

xii – Verificar se o prazo de entrega, especificações e 
quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido 
no instrumento contratual.

art. 2º Ao(à) Fiscal nomeado(a) deverá ser entregue pelo 
Setor de Compras, imediatamente após a ciência de sua 
nomeação, pasta contendo cópias, no mínimo, do Edital 
de Licitação e de todos os seus anexos e do Contrato com 
sua respectiva publicação e, oportunamente, de seus adi-
tamentos, garantindo-lhe, assim, o domínio efetivo do ob-
jeto a ser fiscalizado.

art. 3º Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irres-
trito acesso aos autos do processo administrativo relativo 
ao Contrato sob fiscalização.

art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Itarana/ES,12 de Abril de 2017.

aMado LEaNdRo da SiLVa
diretor do SaaE

CiÊNCia do(a) SERVidoR(a) dESigNado(a)

Eu, Paulo Sérgio Pereira, declaro-me ciente da designação 
ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão 
da função.

Assinatura do Fiscal

PORTARIA Nº 009/2017 SAAE 
Publicação Nº 81653

PoRTaRia Nº 009/2017

NoMEia FiSCaL dE CoNTRaTo

(CaRTa CoNViTE)

O Diretor do SAAE- do Município de Itarana, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pelo 
inciso V do art. 84 e nos termos da alínea a do inciso II do 
art. 114, todos da Lei Orgânica Municipal.
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CoNSidERaNdo o disposto na Instrução Normativa SCL 
nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras e Contra-
tos, a qual dispõe sobre os procedimentos e normas para a 
celebração e acompanhamento da execução de contratos, 
aditivos e instrumentos congêneres no Poder Executivo 
Municipal, e no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos.

CoNSidERaNdo a indicação de Servidor no Termo de 
Referência do processo administrativo nº.001/2017

Resolve:

art. 1º Nomear como fiscal do contrato nº 001/2017 
adiante identificado o(a) Servidor(a) indicado(a) no Termo 
de Referência integrante do processo 000574/2017, o(a) 
servidor(a) Contratado (a) Carlos Pio Fiorotti, matrícula 
nº003479.

dadoS do CoNTRaTo

Processo nº: 000574/2017 Data: 16/02/2017

Contrato nº: 001/2017

Contratado: HELio HENRiQUE ToNiaTo - ME

CNPJ: 28.393.064/0001-19

Objeto do Contrato: aquisição de materiais de servi-
ços gráficos, para confecção de material de Fatura-
mento de Cobrança, em atendimento ao escritório 
do SaaE – Município de itarana.

Valor do Contrato: R$ 4.757,00 (quatro mil, setecentos e 
cinquenta e sete reais), em ÚNICA parcela.

art. 2º Ao Fiscal do Contrato ora nomeado, garantida pela 
administração as condições para o desempenho do encar-
go, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 
8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 06/2015, sem 
prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, 
ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

i – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob 
sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário;

iii – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua 
responsabilidade;

iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetua-
dos, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do 
contrato não seja ultrapassado;

V – Comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a contratada, as irregularidades co-
metidas passíveis de penalidade;

Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos 
acerca do contrato sob sua responsabilidade;

Vii – Autorizar, formalmente, quando do término da vi-
gência do contrato, a liberação da garantia contratual em 
favor da contratada;

Viii – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de 
contratação;

ix – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais 
pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, 
substituições de materiais e equipamentos, formulados 
pela contratada;

x – Confrontar os preços e quantidades constantes da 
Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

xi – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à 
unidade competente para pagamento;

xii – Verificar se o prazo de entrega, especificações e 
quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido 
no instrumento contratual.

art. 2º Ao(à) Fiscal nomeado(a) deverá ser entregue pelo 
Setor de Compras, imediatamente após a ciência de sua 
nomeação, pasta contendo cópias, no mínimo, do Edital 
de Licitação e de todos os seus anexos e do Contrato com 
sua respectiva publicação e, oportunamente, de seus adi-
tamentos, garantindo-lhe, assim, o domínio efetivo do ob-
jeto a ser fiscalizado.

art. 3º Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irres-
trito acesso aos autos do processo administrativo relativo 
ao Contrato sob fiscalização.

art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Itarana/ES,12 de Abril de 2017.

aMado LEaNdRo da SiLVa

diretor do SaaE

CiÊNCia do(a) SERVidoR(a) dESigNado(a)

Eu, Carlos Pio Fiorotti, declaro-me ciente da designação 
ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão 
da função.

Assinatura do Fiscal

PORTARIA Nº 178/2017
Publicação Nº 81628

PORTARIA N.º 178/2017

LOCALIZA SERVIDOR.

O Prefeito Municipal de Itarana, Estado do Espírito Santo, 
no uso das atribuições que confere o artigo 84, inciso V, da 
Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o disposto no Processo nº 001587/2017 
de 10 de abril de 2017.

RESOLVE:
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Art. 1º - LOCALIZAR o servidor CELSON LUIZ GOMES, ma-
trícula nº 000255, MOTORISTA, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social – SEMAS, a partir de 11 de abril de 2017 
até 11 de julho de 2017, para substituir o servidor RO-
BSON KOPP conforme apresentação do atestado e laudo 
médico.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos ao dia 11 de abril de 2017.

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

Itarana/ ES, 12 de abril de 2017.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 179/2017
Publicação Nº 81629

PORTARIA Nº 179/2017

Prorroga Licença Maternidade da Servidora LETICIA FLE-
GER CONRADT.

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 84, 
V, e nos termos do art. 114, II, “a”, todos da Lei Orgânica 
Municipal.

Considerando o disposto nos artigos 48, IX, “b” e 209 
caput da Lei Complementar Municipal nº 001/2008 e a Lei 
Complementar nº 020/2016;

Considerando as justificativas apresentadas no processo 
administrativo nº 001591/2017, de 11/04/2017.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias a licença ma-
ternidade da servidora efetiva LETICIA FLEGER CONRADT, 
Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 3470, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação - SEMED, a qual deverá 
retornar às suas funções a partir do dia 15/07/2017.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Itarana/ ES, 12 de abril 
de 2017.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

PORTARIA Nº 180/2017
Publicação Nº 81646

PORTARIA Nº 180/2017

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO.

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições conferidas pelo inciso V do 
art. 84 e nos termos da alínea a do inciso II do art. 114, 
todos da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa SCL 
nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras e Contra-
tos, a qual dispõe sobre os procedimentos e normas para a 
celebração e acompanhamento da execução de contratos, 
aditivos e instrumentos congêneres no Poder Executivo 
Municipal, e no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos.

CONSIDERANDO as indicações de Servidores no processo 
administrativo nº 001248/2017.

Resolve:

Art. 1º Nomear como fiscal do contrato abaixo discrimina-
do, pelo prazo de 06 de abril de 2017 encerrando-se em 
06 de abril de 2018, cujo objeto é Aquisição de tubos de 
concreto armado – do tipo manilhas para aplicação em 
manutenção e construção de obras, o Servidor indicado, 
Heraldo Santos Ratund, matrícula nº 000215.

DADOS DA CONTRATO

Contratada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO PREMOLDADOS MA-
TTEDI LTDA - ME

Valor total do Contrato: R$ 6.620,00 (seis mil seiscentos 
e vinte reais).

Art. 2º Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela 
administração as condições para o desempenho do encar-
go, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 
8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 06/2015, sem 
prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, 
ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua 
responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário;

III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua 
responsabilidade;

IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetua-
dos, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do 
contrato não seja ultrapassado;
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V – Comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a contratada, as irregularidades co-
metidas passíveis de penalidade;

VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos 
acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vi-
gência do contrato, a liberação da garantia contratual em 
favor da contratada;

VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de con-
tratação;

IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pe-
didos de modificações no cronograma físico-financeiro, 
substituições de materiais e equipamentos, formulados 
pela contratada;

X – Confrontar os preços e quantidades constantes da 
Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à 
unidade competente para pagamento;

XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e 
quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido 
no instrumento contratual.

Art. 3º Ao Fiscal nomeado deverá ser entregue pelo Se-
tor de Compras, imediatamente após a ciência de sua no-
meação, pasta contendo cópias, no mínimo, do Edital de 
Licitação e de todos os seus anexos e do Contrato com 
sua respectiva publicação e, oportunamente, de seus adi-
tamentos, garantindo-lhe, assim, o domínio efetivo do ob-
jeto a ser fiscalizado.

Art. 4º Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irres-
trito acesso aos autos do processo administrativo relativo 
ao Contrato sob fiscalização.

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Itarana/ES, 12 de abril de 2017.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO.

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das fun-
ções que são inerentes em razão da função.

 

Heraldo Santos Ratund

PORTARIA Nº 181/2017
Publicação Nº 81658

PORTARIA Nº 181/2017

Concede Licença Maternidade à Servidora efetiva ELIDA 
MARIA FERNANDES RIZZI.

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 84, 
V, e nos termos do art. 114, II, “a”, todos da Lei Orgânica 
Municipal.

Considerando o disposto nos artigos 48, IX, “a” e 209 
caput da Lei Complementar Municipal nº 001/2008;

Considerando o atestado médico apresentado pela servi-
dora Elida Maria Fernandes Rizzi, atestando a necessidade 
de a mesma se afastar do serviço em razão de licença 
maternidade.

RESOLVE:

Art. 1º Afastar a servidora efetiva ELIDA MARIA FERNAN-
DES RIZZI, agente administrativo, matrícula nº 3518, 
lotada na Secretaria Municipal de Administração e Finan-
ças - SEMAF, para o gozo de licença maternidade por 120 
(cento e vinte) dias sendo o afastamento a partir do dia 
28/03/2017.

Art. 2º O benefício da prorrogação de 60 (sessenta) dias 
no prazo de licença maternidade previsto na Lei Comple-
mentar Municipal nº 020/2016, deverá ser requerido no 
prazo de até 30 (trinta) dias antes do término da licença 
maternidade.

Parágrafo único. O requerimento, instruído com a cópia 
da certidão de nascimento do recém-nascido, deverá ser 
dirigido ao Prefeito e ser encaminhado via protocolo geral 
da prefeitura.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação retroagindo seus efeitos ao dia 28/03/2017.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Itarana/ ES, 12 de abril 
de 2017.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana
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TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 003/2017
Publicação Nº 81605

TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR N.º 003/2017

Termo de Cessão nº. 003/2017

Termo de Cessão de Servidores que entre si celebram o 
MUNICÍPIO DE ITARANA e o SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE ITARANA.

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, pessoa jurídica de direito pú-
blico interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 27.104.363/0001-
23, com sede na Rua Elias Estevão Colnago, nº. 65, 
Centro – Itarana/ES - Cep 29.620-000, representado 
neste ato pelo Prefeito Municipal de Itarana, SR. ADE-
MAR SCHNEIDER, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob 
nº. 881.042.907-97 e RG nº. 757.196 SSP/ES, doravante 
denominado CEDENTE, e de outro lado o MUNICÍPIO DE 
ITARANA/ES, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ sob o n.º 00.956.081/0001-06, com sede na Rua Elias 
Estevão Colnago, s/n, Centro – Itarana/ES - Cep 29.620-
000, neste ato representado pelo Diretor do S.A.A.E, SR. 
AMADO LEANDRO DA SILVA, brasileiro, casado, inscrito no 
CPF sob nº. 579.380.327-00 e RG nº. 377079 SSP/ES, 
doravante denominado CESSIONÁRIO, sujeitando-se aos 
princípios e as exigências da Lei Complementar Municipal 
nº. 001/2008 - Estatuto dos Servidores do Poder Execu-
tivo, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais do 
Município de Itarana/ES e demais legislações pertinentes, 
RESOLVEM celebrar presente Termo de Cessão, mediante 
as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente Termo tem por objeto a cessão da servi-
dora FERNANDA BERGAMASCHI TAFFNER FIOROTTI, com 
vínculo mediante Contrato por Tempo Determinado no pe-
ríodo de 10 de abril de 2017 até 31 de dezembro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL

2.1 – O presente instrumento está amparado pelo artigo 
129 da Lei Complementar Municipal nº. 001/2008 - Esta-
tuto dos Servidores do Poder Executivo, das Autarquias e 
Fundações Públicas Municipais do Município de Itarana/ES 
e pelo Termo de Convênio assinado junto ao SAAE.

CLÁSULA TERCEIRA – DAS ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES

3.1 – Compete ao CESSIONÁRIO:

a) Processar a folha de frequência do servidor ora cedido, 
mensalmente, até o 5º. dia útil do mês subsequente e en-
caminhar à CEDENTE;

b) Encaminhar à CEDENTE quaisquer eventos relativos à 
vida funcional do servidor;

c) Encaminhar à CEDENTE, para fins de controle funcional, 
a escala de férias do servidor cedido, assim como even-
tuais pedidos de licença;

d) Prestar todas as informações necessárias à CEDENTE 
correlacionadas ao objeto do presente instrumento;

e) Não dispor, tampouco ceder, o servidor a outro Poder ou 
Órgão da Administração Direta e Indireta, seja da esfera 
federal, estadual ou municipal.

3.2 – Compete à CEDENTE:

a) Colocar o servidor cedido à inteira disposição do CES-
SIONÁRIO;

b) Garantir ao servidor cedido todos os direitos assegu-
rados por Lei, comunicando ao CESSIONÁRIO quaisquer 
alterações.

c) É vedado à CEDENTE pagar quaisquer outros acrésci-
mos remuneratórios de natureza indenizatória ao servidor 
cedido para exercer cargo em comissão, de confiança em 
outro Poder ou Órgão da Administração Direta e Indireta, 
seja da esfera federal, estadual ou municipal.

CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO

4.1 – Cumpre ao CESSIONÁRIO arcar com o pagamento 
dos vencimentos do servidor cedido, bem como com os 
respectivos encargos trabalhistas, não ficando, portanto, 
com ônus algum o CEDENTE.

4.2 – A remuneração do servidor cedido será paga na data 
em que o CESSIONÁRIO efetuar o pagamento dos seus 
demais servidores.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO

5.1 – O prazo improrrogável, de vigência do presente ter-
mo de convênio, é de 10 de abril de 2017 até 31 de de-
zembro de 2017.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

6.1 – O presente ajuste poderá ser rescindido por inicia-
tiva de quaisquer das partes ou por simples denúncia de 
uma delas, devendo ser comunicado a outra parte e ao 
servidor cedido, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, mediante justificativa por escrito, assegurados todos 
os direitos e obrigações dos partícipes convenentes, ora 
assumidas, até a data do retorno do servidor cedido.

6.2 – Eventuais omissões, divergências ou dúvidas oriun-
das do presente termo serão dirimidas em comum acordo 
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entre as partes convenentes, mediante comunicação por 
escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

7.1 - A eficácia deste instrumento e seus aditivos fica con-
dicionada à respectiva publicação no Diário Oficial dos Mu-
nicípios do Estado – DOM/ES, nos termos da Lei Municipal 
nº 1115/2014.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1 - Fica eleito o Foro de Itarana, Comarca do Estado do 
Espírito Santo, para dirimir quaisquer dúvidas ou contes-
tação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, 
com renúncia de quaisquer outros, por mais privilegiados 
que sejam.

E por estarem de comum acordo, as partes assinam o 
presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas, para que produ-
zam os devidos efeitos legais e de direito.

Itarana-ES, 12 de abril de 2017.

ADEMAR SCHNEIDER

PREFEITO MUNICIPAL DE ITARANA

CEDENTE

AMADO LEANDRO DA SILVA

DIRETOR DO S.A.A.E DE ITARANA

CESSIONÁRIO

Testemunhas:

Nome:

Nº. da Identidade e CPF nº. ________________

Nome:

Nº. da Identidade e CPF nº. _________________ 

TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 004/2017
Publicação Nº 81606

TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR N.º 004/2017

Termo de Cessão de Servidor que entre si celebram o MU-
NICÍPIO DE ITARANA e o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE ITARANA.

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, pessoa jurídica de direito pú-
blico interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 27.104.363/0001-
23, com sede na Rua Elias Estevão Colnago, nº. 65, 
Centro – Itarana/ES - Cep: 29.620-000, representado 

neste ato pelo Prefeito Municipal de Itarana, SR. ADEMAR 
SCHNEIDER, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº. 
881.042.907-97 e RG nº. 757.196 SSP/ES, doravante de-
nominado CEDENTE, e de outro lado o SERVIÇO AUTÔNO-
MO DE ÁGUA E ESGOTO, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ sob o n.º 00.956.081/0001-06, com sede 
na Rua Elias Estevão Colnago, s/n, Centro – Itarana/ES 
- Cep: 29.620-000, neste ato representado pelo Diretor 
do S.A.A.E, SR. AMADO LEANDRO DA SILVA, brasileiro, 
casado, inscrito no CPF sob nº. 579.380.327-00 e RG nº. 
377079 SSP/ES, doravante denominado CESSIONÁRIO, 
sujeitando-se aos príncipios e as exigências da Lei Comple-
mentar Municipal nº. 001/2008 - Estatuto dos Servidores 
do Poder Executivo, das Autarquias e Fundações Públicas 
Municipais do Município de Itarana/ES e demais legisla-
ções pertinentes, RESOLVEM celebrar presente Termo de 
Cessão, mediante as claúsulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente Termo tem por objeto a cessão da ser-
vidora, ocupante do Cargo de Provimento Contrato por 
Tempo Determinado, pertencente ao quadro de pessoal da 
Prefeitura Municipal de Itarana/ES, sendo ela:

- MARIANGELA ZANON, TÉCNICA EM CONTABILIDADE 
CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO DE 02 DE JA-
NEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME 
CONTRATO Nº 170/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL

2.1 – O presente instrumento está amparado pelo artigo 
129 da Lei Complementar Municipal nº. 001/2008 - Esta-
tuto dos Servidores do Poder Executivo, das Autarquias e 
Fundações Públicas Municipais do Município de Itarana/ES 
e pelo Termo de Convênio assinado junto ao SAAE.

CLÁSULA TERCEIRA – DAS ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES

3.1 – Compete ao CESSIONÁRIO:

a) Processar a folha de frequência do servidor ora cedido, 
mensalmente, até o 5º. dia útil do mês subsequente e en-
caminhar à CEDENTE;

b) Encaminhar à CEDENTE quaisquer eventos relativos à 
vida funcional do servidor;

c) Encaminhar à CEDENTE, para fins de controle funcional, 
a escala de férias do servidor cedido, assim como even-
tuais pedidos de licença;

d) Prestar todas as informações necessárias à CEDENTE 
correlacionadas ao objeto do presente instrumento;

e) Não dispor, tampouco ceder, o servidor a outro Poder ou 
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Órgão da Administração Direta e Indireta, seja da esfera 
federal, estadual ou municipal.

3.2 – Compete à CEDENTE:

a) Colocar o servidor cedido à inteira disposição do CES-
SIONÁRIO;

b) Garantir ao servidor cedido todos os direitos assegu-
rados por Lei, comunicando ao CESSIONÁRIO quaisquer 
alterações.

c) É vedado à CEDENTE pagar quaisquer outros acrésci-
mos remuneratórios de natureza indenizatória ao servidor 
cedido para exercer cargo em comissão, de confiança em 
outro Poder ou Órgão da Administração Direta e Indireta, 
seja da esfera federal, estadual ou municipal.

CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO

4.1 – Cumpre ao CESSIONÁRIO arcar com o pagamento 
dos vencimentos do servidor cedido, bem como com os 
respectivos encargos trabalhistas, não ficando, portanto, 
com ônus algum o CEDENTE.

4.2 – A remuneração do servidor cedido será paga na data 
em que o CESSIONÁRIO efetuar o pagamento dos seus 
demais servidores.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO

5.1 – O prazo improrrogável, de vigência do presente ter-
mo de convênio, é de 02 de janeiro de 2017 até 31 de 
dezembro de 2017.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

6.1 – O presente ajuste poderá ser rescindido por inicia-
tiva de quaisquer das partes ou por simples denúncia de 
uma delas, devendo ser comunicado a outra parte e ao 
servidor cedido, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, mediante justificativa por escrito, assegurados todos 
os direitos e obrigações dos partícipes convenentes, ora 
assumidas, até a data do retorno do servidor cedido.

6.2 – Eventuais omissões, divergências ou dúvidas oriun-
das do presente termo serão dirimidas em comum acordo 
entre as partes convenentes, mediante comunicação por 
escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

7.1 - A eficácia deste instrumento e seus aditivos fica con-
dicionada à respectiva publicação no Diário Oficial dos Mu-
nicípios do Estado – DOM/ES, nos termos da Lei Municipal 

nº 1115/2014.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1 - Fica eleito o Foro de Itarana, Comarca do Estado do 
Espírito Santo, para dirimir quaisquer dúvidas ou contes-
tação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, 
com renúncia de quaisquer outros, por mais privilegiados 
que sejam.

E por estarem de comum acordo, as partes assinam o 
presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas, para que produ-
zam os devidos efeitos legais e de direito.

Itarana-ES, 12 de abril de 2017.

ADEMAR SCHNEIDER

PREFEITO MUNICIPAL DE ITARANA

CEDENTE

AMADO LEANDRO DA SILVA

DIRETOR DO S.A.A.E DE ITARANA

CESSIONÁRIO

Testemunhas:

Nome:

Nº. da Identidade e CPF nº. ________________

Nome:

Nº. da Identidade e CPF nº. _________________ 

TERMO DE RESCISÃO CONTRATO Nº 051/2017
Publicação Nº 81593

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO Nº 
051/2017

Processo n° 000442/2017 de 27/01/2017

Origem: Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA/ES

CONTRATADA: EMANUELE CHIABAI PIVETA GRIGIO

O Município de Itarana/ES, face ao requerimento da Se-
cretaria Municipal Educação, processo nº 001586/2017 de 
10/04/2017 e com base na Cláusula Sétima, item 7.2 do 
Contrato de Trabalho nº 051/2017, efetua a presente res-
cisão amigável nos seguintes termos:
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CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica rescindido, a pedido, o Contrato Administrativo de 
Trabalho nº 051/2017, da servidora, EMANUELE CHIABAI 
PIVETA GRIGIO, Professor A-PA nível III, a partir do dia 
19/04/2017, garantidos os direitos previstos em contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Os Contratantes dão plena, geral e irrevogável quitação 
recíproca das obrigações contratuais até esta rescisão.

Assinam os Contratantes o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor, acompanhado das testemunhas 
abaixo, para que surtam seus legais efeitos.

ITARANA/ES, 12 de abril de 2017.

CONTRATANTE:

ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito do Município de Itarana/ES

CONTRATADA:

EMANUELE CHIABAI PIVETA GRIGIO

TESTEMUNHAS: ________________________________

Marechal Floriano

Prefeitura

DECRETO Nº. 9.477/2017
Publicação Nº 81643

dECRETo Nº. 9.477/2017

dECRETa ESTado dE EMERgENCia PaRa LiMPEZa 
PÚBLiCa do MUiCÍPio dE MaRECHaL FLoRiaNo/
ES E dÁ oUTRaS PRoVidENCiaS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, ESTA-
DO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais 
e,

- CoNSidERaNdo, o número diminuto de garis efetivos 
para atender aos postos de trabalho, o que dificulta sobre-
maneira as atividades de limpeza urbana municipal;

- CoNSidERaNdo, que a ausência dos serviços públicos 
de limpeza pública comprometerá substancialmente a saú-
de pública dos munícipes;

- CoNSidERaNdo, a ausência de contrato em vigor para 
a execução dos serviços de limpeza pública, por via de 
consequência, não há também empenho para custeio de 
despesa;

- CoNSidERaNdo, a necessidade de urgente e emer-
gente de contratação de empresa única especializada em 
limpeza pública, para a realização simultânea de serviços 
de significativa relevância para o Município de Marechal 
Floriano, sendo estes de: 1) Serviços de varrição manual 
para manutenção da limpeza pública 2) Remoção de lixo, 
entulhos e capina 3) Manutenção de praças e jardins 4) 
Serviços de prevenção e manutenção do lixo orgânico;

- CoNSidERaNdo, que o município realizou a abertura 
de procedimento licitatório, na modalidade de pregão pre-
sencial, objetivando a contratação de empresa especializa-
da para prestação de serviços de limpeza pública comple-
mentar e serviços de implantação e manutenção de áreas 
verdes para atender as necessidades do Município;

- CoNSidERaNdo, que não acudiram interessados no 
Pregão Presencial nº 003/17, e por via de consequência, o 
processo foi julgado deserto;

- CoNSidERaNdo, que a realização de um novo proces-
so de licitação, qualquer que seja a modalidade, demanda 
tempo para o preparo, confecção e publicação de editais, 
abertura das propostas e julgamento, e abertura de prazos 
para eventuais recursos e homologação;

- CoNSidERaNdo que o serviço de limpeza urbana não 
pode sofrer solução de continuidade por se tratar de ser-
viço essencial, conforme art. 10, VI da Lei nº. 7783/1989, 
entendendo que a continuidade do serviço público é a for-
ma pela qual o Estado desempenha as funções essenciais 
ou necessárias à coletividade, não podendo parar;

- CoNSidERaNdo que a administração tem como princí-
pio basilar a continuidade do serviço público, e uma even-
tual paralisação, fatalmente acarretará em violação aos 
dispositivos constitucionais e legais aplicáveis à espécie;

- CoNSidERaNdo, a obrigatoriedade dos Gestores pú-
blicos de zelarem pela predominância dos princípios cons-
titucionais da legalidade, impessoalidade, publicidade e, 
sobretudo pela moralidade, eficiência e efetividade, além 
da necessidade de zelar pela correta aplicação de recursos 
públicos;
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dECRETa:

art. 1º – Fica declarado o Estado de Emergência, por 
até 180 (cento e oitenta) dias, no Município de Marechal 
Floriano/ES para efeitos de contratação de empresa es-
pecializada para prestação de serviços de limpeza pública 
complementar e serviços de implantação e manutenção de 
áreas verdes para atender as necessidades do Município.

art. 2º – Durante a vigência do presente decreto, não 
ficam afastados os princípios da legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade, eficiência, observando-se 
também o seguinte:

i – todos os procedimentos administrativos serão execu-
tados em estrita observância às normas constitucionais e 
federais, sobretudo à Lei n° 8.666/1993;

ii – fica autorizada a contratação direta de serviços in-
dispensáveis à manutenção da prestação de serviços de 
limpeza pública, condicionada à demonstração de que é a 
via adequada e efetiva para eliminar o risco de paralisação 
dos serviços de limpeza urbana, bem como de que os pre-
juízos advindos com a não contratação não são passíveis 
de recomposição, sem prejuízo de observância dos demais 
requisitos legais;

iii – a situação de emergência não exime a demonstração 
da obtenção da melhor contratação possível para atender 
à necessidade emergencial.

art. 3º – Antes de efetuada qualquer aquisição, dever-
se-á proceder à consulta de preços correntes no mercado, 
em cumprimento ao disposto no art. 26, § único, III bem 
como o art. 43, IV da lei de Licitações e suas posteriores 
alterações, sendo que tais devem ser anexados ao proce-
dimento de contratação.

art. 4º - A contratação prevista no artigo 1º do presente 
Decreto estão autorizadas somente durante o andamento 
do novo Processo de Licitação, sendo que após o término 
do mesmo, cessa o estado de emergência, devendo a con-
tratação seguir as exigências da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações.

art. 5º – Deverá a Secretaria Municipal de Administração 
adotar as medidas cabíveis e necessárias com o objetivo 
de agilizar o um novo processo de contratação para manu-
tenção dos serviços públicos essenciais.

art. 6º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Marechal Floriano/ES, 12 de abril de 2017.

JoÃo CaRLoS LoRENZoNi

Prefeito Municipal

Mucurici

Prefeitura

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2017/FMS
Publicação Nº 81686

aViSo PREgÃo PRESENCiaL N° 04/2017/FMS

TERMo dE CoNTRaToS NºS 27,28,29,30,31,32,33, 
34,35/2017/FMS.

CoNTRaTaNTE: Fundo Municipal de Saúde de Mucurici

CoNTRaTadaS: TAGLIA-FERRE&CIA LTDA, DA VILA 
COMÉRCIO LTDA-ME, PAPELARIA AMERICANA LTDA-EPP, 
PLUMIX-SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME, LS MATE-
RIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, AGNES COMERCIAL LTDA, 
SUPERMERCADO MECOL LTDA-ME, THAMYRIS BREDOFF 
CONRADO-MEI e ELAINE V. DE MELO (PANIFICADORA MU-
CURICI-ME)

VaLoRES: TAGLIA-FERRE&CIA LTDA, R$ 6.518,00 (seis 
mil, quinhentos e dezoito reais), DA VILA COMÉRCIO LT-
DA-ME, RS 897,00 (oitocentos e noventa e sete reais) PA-
PELARIA AMERICANA LTDA-EPP, R$ 3.957,10 (três mil,no-
vecentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), PLU-
MIX-SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME, R$ 1.554,80 

(um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oiten-
ta centavos), LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, R$ 
2.349,35 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e 
trinta e cinco centavos), AGNES COMERCIAL LTDA, R$ 
9.409,20 (nove mil, quatrocentos e nove reais e vinte cen-
tavos), SUPERMERCADO MECOL LTDA-ME R$ 46.854,02 
(quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais 
e dois centavos), THAMYRIS BREDOFF CONRADO-MEI R$ 
17.799,90 (dezessete mil, setecentos e noventa e nove 
reais e noventa centavos) e ELAINE V. DE MELO (PANIFI-
CADORA MUCURICI-ME) R$ 7.700,00 (sete mil e setecen-
tos reais).

VigÊNCia: De 11/04/2017 a 31/12/2017.

doTaçÃo oRçaMENTÁRia:

Estão descritas no Contrato.

Mucurici/ES, 11 de abril de 2017.

NESToR goMES PEREiRa NETo

GESTOR DO FMS
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AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº  06/2017/FMS
Publicação Nº 81688

aViSo PREgÃo PRESENCiaL Nº 06/2017/FMS

O Pregoeiro Oficial desta Prefeitura Municipal de Mucuri-
ci/ES, comunica aos interessados que as empresas AUTO 
POSTO EMIRADOS ÁRABES LTDA, AUTO PEÇAS ZOTELLI 
LTDA, EJE- COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVI-
ÇOS LTDA-ME, ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO NANUQUE LTDA, 
ANANIAS ROCHA MONTEIRO FILHO-ME, FÁBIO AZEVEDO 

WAGMACKER-MEI, AUTO MECÂNCIA- TANILDO RODRI-
GUES DE OLIVEIRA-MEI, RINCOM PNEUS PTDA e LT CO-
MERCIAL LTDA-ME, foram vencedoras do Pregão Presencia 
n° 06/2017/FMS.

Mucurici/ES, 12 de abril de 2017

Gilmar Sampaio da Cruz

PREGOEIRO OFICIAL

Presidente Kennedy

Prefeitura

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO 
DE DÍVIDA

Publicação Nº 81630

TERMo dE aJUSTE dE CoNTaS E RECoNHECiMENTo 
dE dÍVida

Tendo em vista o que consta dos autos e o Parecer exarado 
pela Procuradoria Geral do Município do Município, RECo-
NHEço a dívida contraída com o Sr.ª Sergio Tonan Fon-
tana, Brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 861.340.607-63, 
no valor de R$ 148,75(cento e quarenta e oito reais 
e setenta e cinco centavos), referente ao pagamen-
to de aluguel do MÊS DE FEVEREIRO, JUSTIFICADA POR 
ATRASO NO TRÂMITES PROCESSUAL NOS SETORES, de 
03/02/2017 a 16/02/2017 , de um imóvel localiza-
do na Rua Valmir Costalonga , n° 77, Residencial Baiense 
Centro, Presidente Kennedy/ES.

Autorizo, em consequência, a emissão da correspondente 
NOTA DE EMPENHO,LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, a conta 
de dotação própria do orçamento vigente e a observância 
do disposto nos § 1º e 2º do art. 63, da Lei Federal nº. 
4.320/64.

Registro, ainda, que tal instrumento deve ser publicado na 
forma da lei vigente neste Município.

Presidente Kennedy, 07 de Abril de 2017.

anquizes Meirelles Cunha

Secretário Municipal de assistência Social

TERMo dE aJUSTE dE CoNTaS E RECoNHECiMENTo 
dE dÍVida

Tendo em vista o que consta dos autos e o Parecer exarado 
pela Procuradoria Geral do Município do Município, RECo-
NHEço a dívida contraída com o Sr.ª Josefa Miranda Ma-
chado, Brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 472.728.567-
34, no valor de R$564,39 (quinhentos e sessenta e 
quatro reais e trinta e nove centavos), referente ao 

pagamento de aluguel do MÊS DE DEZEMBRO A JANEIRO, 
JUSTIFICADA POR ATRASO NO TRÂMITES PROCESSUAL 
NOS SETORES, de 07/12/2016 a 16/01/2017 , de um 
imóvel localizado na Comunidade de Campo Novo, s/n°, 
Centro, Presidente Kennedy/ES.

Autorizo, em consequência, a emissão da correspondente 
NOTA DE EMPENHO,LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, a conta 
de dotação própria do orçamento vigente e a observância 
do disposto nos § 1º e 2º do art. 63, da Lei Federal nº. 
4.320/64.

Registro, ainda, que tal instrumento deve ser publicado na 
forma da lei vigente neste Município.

Presidente Kennedy, 07 de Abril 2017.

anquizes Meirelles Cunha

Secretário Municipal de assistência Social

TERMo dE aJUSTE dE CoNTaS E RECoNHECiMENTo 
dE dÍVida

Tendo em vista o que consta dos autos e o Parecer exa-
rado pela Procuradoria Geral do Município do Município, 
RECoNHEço a dívida contraída com o Sr.ª Josefa Mi-
randa Machado, Brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 
472.728.567-34, no valor de R$ 897,68 (oitocentos 
e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), 
referente ao pagamento de aluguel do MÊS DE NOVEM-
BRO A JANEIRO, JUSTIFICADA POR ATRASO NO TRÂMI-
TES PROCESSUAL NOS SETORES, de 18/11/2016 a 
16/01/2017 , de um imóvel localizado na Comunidade 
de Campo Novo, s/n°, Centro, Presidente Kennedy/ES.

Autorizo, em consequência, a emissão da correspondente 
NOTA DE EMPENHO,LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, a conta 
de dotação própria do orçamento vigente e a observância do 
disposto nos § 1º e 2º do art. 63, da Lei Federal nº. 4.320/64.
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Registro, ainda, que tal instrumento deve ser publicado na 
forma da lei vigente neste Município.

Presidente Kennedy, 07 de Abril 2017.

anquizes Meirelles Cunha

Secretário Municipal de assistência Social

TERMo dE aJUSTE dE CoNTaS E RECoNHECiMENTo 
dE dÍVida

Tendo em vista o que consta dos autos e o Parecer exarado 
pela Procuradoria Geral do Município do Município, RECo-
NHEço a dívida contraída com o Sr.º Fabulo Guimaraes 
Bernardo, Brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 092.584.357-
10, no valor de R$ 223,91(duzentos e vinte três reais 
e noventa e um centavos), referente ao pagamento de 
aluguel do MÊS DE DEZEMBRO A JANEIRO, JUSTIFICADA 
POR ATRASO NO TRÂMITES PROCESSUAL NOS SETORES, 
de 26/12/2016 a 04/01/2017 , de um imóvel locali-
zado na Comunidade de Cacimbinha , s/n°, Centro, Presi-
dente Kennedy/ES.

Autorizo, em consequência, a emissão da correspondente 
NOTA DE EMPENHO,LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, a conta 
de dotação própria do orçamento vigente e a observância 
do disposto nos § 1º e 2º do art. 63, da Lei Federal nº. 
4.320/64.

Registro, ainda, que tal instrumento deve ser publicado na 
forma da lei vigente neste Município.

Presidente Kennedy, 07 de Abril de 2017.

anquizes Meirelles Cunha

Secretário Municipal de assistência Social

TERMo dE aJUSTE dE CoNTaS E RECoNHECiMENTo 
dE dÍVida

Tendo em vista o que consta dos autos e o Parecer exarado 
pela Procuradoria Geral do Município do Município, RECo-
NHEço a dívida contraída com o Sr.º Fabulo Guimaraes 
Bernardo, Brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 092.584.357-
10, no valor de R$ 515,00 (Quinhentos e quinze reais), 
referente ao pagamento de aluguel do MÊS DE MARÇO, 
JUSTIFICADA POR ATRASO NO TRÂMITES PROCESSUAL 
NOS SETORES, de 06/03/2017 a 28/03/2017 , de um 
imóvel localizado na Comunidade de Cacimbinha , s/n°, 
Centro, Presidente Kennedy/ES.

Autorizo, em consequência, a emissão da correspondente 
NOTA DE EMPENHO,LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, a conta 
de dotação própria do orçamento vigente e a observância 
do disposto nos § 1º e 2º do art. 63, da Lei Federal nº. 
4.320/64.

Registro, ainda, que tal instrumento deve ser publicado na 
forma da lei vigente neste Município.

Presidente Kennedy, 07 de Abril de 2017.

anquizes Meirelles Cunha

Secretário Municipal de assistência Social

TERMo dE aJUSTE dE CoNTaS E RECoNHECiMENTo 
dE dÍVida

Tendo em vista o que consta dos autos e o Parecer exarado 
pela Procuradoria Geral do Município do Município, RECo-
NHEço a dívida contraída com o Sr.º Fabulo Guimaraes 
Bernardo, Brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 092.584.357-
10, no valor de R$ 56,09 (cinquenta e seis reais e nove 
centavos), referente ao pagamento de aluguel do MÊS 
DE DEZEMBRO A JANEIRO, JUSTIFICADA POR ATRASO NO 
TRÂMITES PROCESSUAL NOS SETORES, de 26/12/2016 
a 04/01/2017 , de um imóvel localizado na Comunidade 
de Cacimbinha , s/n°, Centro, Presidente Kennedy/ES.

Autorizo, em consequência, a emissão da correspondente 
NOTA DE EMPENHO,LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, a conta 
de dotação própria do orçamento vigente e a observância 
do disposto nos § 1º e 2º do art. 63, da Lei Federal nº. 
4.320/64.

Registro, ainda, que tal instrumento deve ser publicado na 
forma da lei vigente neste Município.

Presidente Kennedy, 07 de Abril de 2017.

anquizes Meirelles Cunha

Secretário Municipal de assistência Social

TERMo dE aJUSTE dE CoNTaS E RECoNHECiMENTo 
dE dÍVida

Tendo em vista o que consta dos autos e o Parecer exarado 
pela Procuradoria Geral do Município do Município, RECo-
NHEço a dívida contraída com o Sr.º Fabulo Guimaraes 
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Bernardo, Brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 092.584.357-
10, no valor de R$ 129,00 (cento e vinte nove reais), 
referente ao pagamento de aluguel do MÊS DE MARÇO, 
JUSTIFICADA POR ATRASO NO TRÂMITES PROCESSUAL 
NOS SETORES, de 06/03/2017 a 28/03/2017 , de um 
imóvel localizado na Comunidade de Cacimbinha , s/n°, 
Centro, Presidente Kennedy/ES.

Autorizo, em consequência, a emissão da correspondente 
NOTA DE EMPENHO,LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, a conta 
de dotação própria do orçamento vigente e a observância 
do disposto nos § 1º e 2º do art. 63, da Lei Federal nº. 
4.320/64.

Registro, ainda, que tal instrumento deve ser publicado na 
forma da lei vigente neste Município.

Presidente Kennedy, 07 de Abril de 2017.

anquizes Meirelles Cunha

Secretário Municipal de assistência Social

TERMo dE aJUSTE dE CoNTaS E RECoNHECiMENTo 
dE dÍVida

Tendo em vista o que consta dos autos e o Parecer exarado 
pela Procuradoria Geral do Município do Município, RECo-
NHEço a dívida contraída com o Sr.º Evaldo Gonçalves de 
Souza, Brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 620.706.307-
49, no valor de R$ 409,47 (quatrocentos e nove reais 
e quarenta e sete centavos), referente ao pagamento 
de aluguel do MÊS DE FEVEREIRO A MARÇO, JUSTIFICADA 
POR ATRASO NO TRÂMITES PROCESSUAL NOS SETORES, 
de 11/02/2017 a 17/03/2017 , de um imóvel locali-
zado na Rua Olímpio Ferreira Viana , n° 23,Centro, Presi-
dente Kennedy/ES.

Autorizo, em consequência, a emissão da correspondente 
NOTA DE EMPENHO,LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, a conta 
de dotação própria do orçamento vigente e a observância 
do disposto nos § 1º e 2º do art. 63, da Lei Federal nº. 
4.320/64.

Registro, ainda, que tal instrumento deve ser publicado na 
forma da lei vigente neste Município.

Presidente Kennedy, 07 de Abril de 2017.

anquizes Meirelles Cunha

Secretário Municipal de assistência Social

TERMO Nº 001/2017
Publicação Nº 81714

TERMo Nº 001/2017

TERMo dE aQUiSiçÃo PoR dESaPRoPRiaçÃo aMi-
gÁVEL do iMÓVEL SiTUado Na ESTRada PRESi-
dENTE KENNEdY x SaNTa LÚCia, QUE ENTRE Si 
FaZEM o MUNiCÍPio dE PRESidENTE KENNEdY – 
ESPÍRiTo SaNTo E a EMPRESa VERdE aREia MiNE-
RaçÕES LTda-ME.

Aos 06 (seis) dias do mês de Abril de 2017, na sede da 
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, situada na Rua 
Átila Vivácqua, 79, Centro, presentes, de um lado, como 
Expropriante, o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, 
adiante designado simplesmente MUNICÍPIO, neste ato re-
presentado por AMANDA QUINTA RANGEL, Prefeita Munici-
pal e, de outro lado, como Expropriado(s) VERDE AREIA 
MINERAÇÕES LTDA-ME, representados por seus sócios, 
quais sejam, JOSÉ MARIA VIEIRA DE NOVAES, brasilei-
ro, casado, portador da carteira de identidade nº 507.720 
SPTC/ES, inscrito no CPF sob o nº 874.999.167-15, resi-
dente e domiciliado à Rua Desembargador João Manoel de 
Carvalho, nº. 140, Ap. 902, bloco A, Barro Vermelho, CEP 
29.055-430 – Vitória/ES e ADRIANA MARIA SOARES DE 
OLIVEIRA NOVAES, brasileira, casada, portadora da car-
teira de identidade nº 18.208.150-3 SSP/SP, inscrita no 
CPF sob o nº. 064.666.468/90, residente e domiciliada à 
Avenida Lacerda de Aguiar, Centro, nº. 223, CEP 29.345-
000 – Marataízes/ES, adiante simplesmente designado(s) 
PROPRIETÁRIO(S), tendo em vista o decidido no processo 
administrativo nº. 18.987/2015, é assinado, perante as 
testemunhas abaixo mencionadas, o presente TERMo dE 
aQUiSiçÃo PoR dESaPRoPRiaçÃo aMigÁVEL dE 
iMÓVEL, com fulcro no Art. 9º, XXVI da Lei Orgânica do 
Município, com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULa PRiMEiRa – O(s) PROPRIETÁRIO(s) é (são) 
legítimo(s) possuidor(es), livre(s) e desembaraçado(s) de 
quaisquer ônus judicial ou extrajudicial, hipoteca legal ou 
convencional, foro ou pensão, quite de impostos, taxas, 
tarifas e multas, até a presente data, do imóvel situado na 
estrada Presidente Kennedy x Santa Lúcia, melhor descrito 
e caracterizado na matrícula nº 5223 do Livro nº. 2-A-B, 
fls. 23, Registrado sob o nº. R. 5-5223 no Cartório de Re-
gistro Geral de Imóveis de Presidente Kennedy.

CLÁUSULa SEgUNda - O referido imóvel foi adquirido 
por conforme descrito no Livro nº. 2-A-B, fls. 23, matrícula 
nº 5223, do Cartório de Registro Geral de Imóveis.

CLÁUSULa TERCEiRa - O imóvel em tela foi declarado 
de Utilidade Pública para fins de desapropriação pelo De-
creto nº 021 de 08 de março de 2017, publicado no Diário 
Oficial do Municípios do Estado do Espírito Santo - AMU-
NES de 28 de março de 2017 e para efeito de desapropria-
ção amigável ficou estabelecido o valor de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais), conforme o Termo de 
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Avaliação, aprovado pela Comissão Especial de Avaliação, 
constituída pelo Decreto nº 036, de 31 de maio de 2016, 
consoante consta do referido processo nº 18.987/2015, 
com o que concordam os PROPRIETÁRIO(s).

PaRÁgRaFo ÚNiCo: A área objeto do presente Termo 
tem as seguintes descrições e confrontações: Área Total 
desapropriada: 4.003,00 (quatro mil e três) m², con-
frontando, Norte: com Verde Areia Minerações LTDA-ME; 
Sul: com a Estrada Presidente Kennedy x Santa Lúcia; 
Leste: com Verde Areia Minerações LTDA-ME e Oeste: com 
Edimar de Andrade Cruz.

CLÁUSULa QUaRTa – O(s) PROPRIETÁRIO(s), recebe-
rá(ão) a importância de 250.000,00 (duzentos e cinquenta 
mil reais), mencionada na Cláusula Terceira como indeni-
zação expropriatória, dando plena e geral quitação ao MU-
NICÍPIO no ato do pagamento, para mais nada reclamar, 
a que título for, transferindo-lhe todo o domínio, posse, 
direito e ação que até esta data exercia sobre o imóvel ora 
expropriado, com o que nele contém, ficando, desde já, 
imitido em sua posse, não só por força deste TERMO como 
também em razão da cláusula “constituti”, renunciando 
ainda o(s) PROPRIETÁRIO(s) a qualquer ação tendente a 
invalidar ou tornar ineficaz a expropriação assim feita, seja 
qual for a utilização que for dada ao imóvel, bem assim a 
qualquer crédito, que porventura tenha com relação aos 
ocupantes do aludido imóvel.

§ 1º - O(s) PROPRIETÁRIO(s) autoriza(m) o Município, no 
momento do pagamento, a fazer descontos de eventuais 
dívidas que este tenha à título de débitos tributários.

§ 2º - O(s) PROPRIETÁRIO(s) deverá(ão) providenciar 
junto ao competente Cartório de Registro de Imóveis, a 
transcrição do título translativo de propriedade na matrí-
cula do bem ora desapropriado.

CLÁUSULa QUiNTa - O MUNICÍPIO aceita o presente na 
forma em que se contém, estando a despesa referente ao 
preço desta aquisição empenhada na Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca.

CLÁUSULa SExTa - O presente Termo é firmado em ca-
ráter irrevogável e irretratável, obrigando herdeiros ou su-
cessores do(s) PROPRIETÁRIO(s), respondendo todos pela 
evicção de direitos.

CLÁUSULa SÉTiMa - Ficam as partes cientes de que o 
foro da Comarca de Presidente Kennedy é o competente 
para dirimir eventuais conflitos entre elas.

CLÁUSULa oiTaVa – O(s) PROPRIETÁRIO(s) deverá(ão) 
apresentar as certidões pessoais negativas sobre interdi-
ções e tutelas; as expedidas pelo RGI, sobre a matrícula 
e ônus que recaem sobre o imóvel no ato do pagamento.

CLÁUSULa NoNa - A eficácia deste Termo fica condicio-
nada à sua publicação, em extrato, no Diário Oficial do Mu-
nicípios do Estado do Espírito Santo - AMUNES, no prazo 
de 20 (vinte) dias contados da assinatura. Pelas partes foi 
dito que aceitam o presente instrumento, tal como se acha 
redigido, após lido, na presença de todos, e com a concor-
dância deles, o qual é assinado em 05 (cinco) vias para um 
só efeito, na presença de testemunhas.

Presidente Kennedy, 06 de abril 2017.

aMaNda QUiNTa RaNgEL

PREFEiTa MUNiCiPaL dE PRESidENTE KENNEdY

ExPRoPRiaNTE

HÉLio CaRLoS BaRCELoS MaTiaS

SECRETÁRio MUNiCiPaL dE dES. da agRiCULTU-
Ra E PESCa

ExPRoPRiaNTE

JoSÉ MaRia ViEiRa dE NoVaES

Sócio da Empresa Verde areia Minerações Ltda. Me

PRoPRiETÁRio/ExPRoPRiado

adRiaNa MaRia SoaRES dE oLiVEiRa NoVaES

Sócia da Empresa Verde areia Minerações Ltda. Me

PRoPRiETÁRia/ExPRoPRiada

TESTEMUNHaS:

1) ________________________________ 

2) ________________________________ 
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Santa Teresa

Prefeitura

AVISO PP 042/2017
Publicação Nº 81601

AVISO DE LICITAÇÃO

PREgÃo PRESENCiaL N°042/2017

oBJETo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE AU-
TOMOVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A 
FROTA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES.COM RESERVA 
DE COTA DE ATÉ 25% PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E LOTE 
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUE-
NO PORTE.

aBERTURa da SESSÃo: 13h do dia 28/04/2017.

LoCaL: Prefeitura Municipal de Santa Teresa – Rua Darly 
Nerty Vervloet, 446 – Centro, Santa Teresa – ES.

Contato para informações adicionais:

Tel./Fax: (27) 3259 – 3853/3861.

o edital poderá ser retirado pelo site do Municipio de San-
ta Teresa.

Site: www.santateresa.es.gov.br

Licitação – Licitação e Pregão- acessar Portal da Transpa-
rência- compras- Editais (documentos)- Entidade: Prefei-
tura ou Fundo Municipal.

E-mail:licitacao@santateresa.es.gov.br

Santa Teresa, 12 de abril de 2017

iliani Totola knupp

Pregoeira oficial – PMST

AVISO PP 043/2017
Publicação Nº 81651

AVISO DE LICITAÇÃO

PREgÃo PRESENCiaL N°043/2017

ExCLUSiVo PaRa ME/EPP E EQUiPaRadaS

oBJETo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA 
DE PNEUS PARA VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNI-
BUS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE: 
OBRAS E INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO

aBERTURa da SESSÃo: 9h do dia 03/05/2017.

LoCaL: Prefeitura Municipal de Santa Teresa – Rua Darly 
Nerty Vervloet, 446 – Centro, Santa Teresa – ES.

Contato para informações adicionais:

Tel./Fax: (27) 3259 – 3853/3861.

o edital poderá ser retirado pelo site do Municipio de San-
ta Teresa.

Site: www.santateresa.es.gov.br

Licitação – Licitação e Pregão- acessar Portal da Transpa-
rência- compras- Editais (documentos)- Entidade: Prefei-
tura ou Fundo Municipal.

E-mail:licitacao@santateresa.es.gov.br

Santa Teresa, 12 de abril de 2017

iliani Totola knupp

Pregoeira oficial – PMST

DECRETO 254/2017
Publicação Nº 81648

dECRETo Nº 254/2017

CRIA O COMITÊ DE COMBATE AO USO IRREGULAR DO SOLO, 
DESTINADO A DESENVOLVER AÇÕES DE APOIO À PREVENÇÃO, 
AO CONTROLE E À ERRADICAÇÃO DAS OCUPAÇÕES IRREGULA-
RES DO SOLO E DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO MUNI-
CÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 60, VI , da Lei Orgânica 
do Município de Santa Teresa e art. 6, III c/c art. 297 do 
Lei Complementar Municipal n.º 004/2012;

dECRETa:

art. 1.º Fica criado o Comitê de Combate ao Uso Irregular 
do Solo, no âmbito do Município de Santa Teresa, destinado 
a desenvolver ações de apoio à prevenção, ao controle e à 
erradicação das ocupações irregulares do solo e das áreas 
de proteção ambiental no Município de Santa Teresa.

art. 2.º Compõem o Comitê de Combate ao Uso Irregular 
do Solo, os seguintes órgãos:

I - Secretariais Municipais de Meio Ambiente; Agricultura e 
Desenvolvimento Econômico; Assistência Social; Obras e 
Infraestrutura; Articulação Institucional e Política e Plane-
jamento e Assuntos Estratégicos; e

II - Defesa Civil Municipal.

http://www.santateresa.es.gov.br/
mailto:licitacao@santateresa.es.gov.br
http://www.santateresa.es.gov.br/
mailto:licitacao@santateresa.es.gov.br
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§1.º O Secretário Municipal de Meio Ambiente do Município 
de Santa Teresa presidirá o Comitê.

§2.º O Secretário Municipal de Agricultura e 
Desenvolvimento Econômico e o Secretário Municipal de 
Obras e Infraestrutura serão os Coordenadores Operacio-
nais do Comitê.

§3.º Cada órgão deverá encaminhar, impreterivelmente 
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data de publicação 
deste Decreto, a indicação do seu representante, exceto 
os definidos por este Decreto.

§4.º O Comitê realizará reuniões ordinárias, mensalmente, 
para definir cronograma de ações e demais procedimentos.

§5.º O Secretário Municipal de Meio Ambiente do Município 
de Santa Teresa, e os Coordenadores Operacionais, 
poderão convocar reuniões extraordinárias para tratar de 
ações emergenciais.

art. 3.º Poderão ser convidados para reuniões do Comitê, 
outros órgãos e entes afeitos com as questões ambientais, 
de acordo com a necessidade e a tipificação das ações 
desenvolvidas.

art. 4.º As ações de apoio desenvolvidas por este Comitê, 
deverão ser realizadas ininterruptamente pelos órgãos que 
o compõem.

Parágrafo Único. Nos horários fora do expediente admi-
nistrativo do Município de Santa Teresa, os coordenadores 
operacionais e o presidente do referido Comitê, poderão 
acionar equipe de trabalho para atuação emergencial.

art. 5.º O Município de Santa Teresa deverá realizar 
campanhas publicitárias periódicas visando coibir o uso 
irregular do solo em seu território, respeito os termos da 
lei federal n.º 12.232/2010.

art. 6.º Ficam proibidas novas instalações de redes e 
ligações de energia e água, em áreas de parcelamento 
irregular do solo, situados em zona urbana ou rural, no 
Município de Santa Teresa, nos termos do art. 6º, III da 
Lei Complementar Municipal n.º 004/2012 (PDM) c/c art. 
297 da mesma Lei, exceto as que estejam contidas em 
projetos sociais de regularização fundiária, ou as que este-
jam previstas no §2º do Art. 52 da Resolução NORMATIVA 
ANEEL Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010, ou a que 
venha substituir.

art. 7.º Portaria conjunta dos Secretários Municipais 
de Meio Ambiente, de Agricultura e Desenvolvimento 
Econômico e de Obras e Infraestrutura do Município de 
Santa Teresa estabelecerá a regulamentação dos procedi-
mentos operacionais deste Comitê.

art. 8.º As empresas concessionárias de fornecimento de 
água e energia no Município de Santa Teresa e os demais 
Órgãos da Administração pública do Município de Santa 

Teresa deverão viabilizar o acesso às informações para o 
Comitê de Combate ao Uso Irregular do Solo, para a iden-
tificação do responsável pelas ocupações irregulares.

art. 9.º As empresas concessionárias de fornecimento 
de água e energia no Município de Santa Teresa deverão 
observar as presentes normativas, desde a data da publi-
cação do presente decreto, em especial o previsto no art. 
6º do mesmo.

art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação e revoga as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado 
do Espírito Santo, em 12 de abril de 2017.

giLSoN aNToNio dE SaLES aMaRo

PREFEiTo MUNiCiPaL

DECRETO 255/2017
Publicação Nº 81657

DECRETO Nº 255/2017

ALTERA O DECRETO Nº 118/2016 QUE NOMEOU OS MEM-
BROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL SUSTENTÁVEL DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a solicitação contida no Processo nº 
3.556/2017, da Secretaria Municipal de Agricultura e De-
senvolvimento Econômico.

dECRETa:

art. 1.º Altera os membros representares do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, constan-
tes nos Incisos I, II, III, IV, V e VII do Artigo 1º do Decreto 
nº 118/2016, mantendo os demais membros:

i – Representante da Secretaria Municipal de agri-
cultura e desenvolvimento Econômico:

TITULAR: Jorge Faustino Tononi Natalli

SUPLENTE: Evando Rodrigues de Oliveira

ii – Representante da Secretaria Municipal de Meio 
ambiente:

TITULAR: Mayara Couto de Lima

SUPLENTE: Mora Guisolfi Menegassi

iii – Representante da Secretaria Municipal de Edu-
cação:
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TITULAR: Adriely De Pianti

SUPLENTE: Luzia Oleni Gava Ziviani

iV – Representante da Câmara Municipal de Santa 
Teresa:

TITULAR: Josiana Aparecida Novelli

SUPLENTE: Fábio Hoffmann

V – Representante da Secretaria Municipal de Turis-
mo e Cultura:

TITULAR: Vanusa Alves Rasseli

SUPLENTE: Luiz Marcelo de Almeida Anacleto

Vii – Representante do instituto de defesa agrope-
cuária e Florestal – idaF:

TITULAR: Fabrício Fardin

SUPLENTE: Rodrigo Calazans Verly.

art. 2.º Fica nomeado como Presidente deste Conselho o 
Sr. Jorge Faustino Tononi Natalli.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 12 de abril de 2017.

giLSoN aNToNio dE SaLES aMaRo

PREFEiTo MUNiCiPaL

DECRETO N° 252-2017 - DECLARA VACÂNCIA DE 
CARGO PÚBLICO - MONICA CLARA SPERANDIO POS-
SATTI

Publicação Nº 81644

DECRETO Nº 252/2017

VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e con-
siderando o disposto no processo protocolado sob o n° 
4.929/2017 de 05/04/2017,

dECRETa:

Art. 1.º Fica vago o cargo da Servidora Pública Municipal 
efetiva abaixo relacionada, em virtude de aposentadoria 
pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS), con-
forme previsto no Art. 51, Inciso V, da Lei Municipal nº 
1.800/2007 de 16/10/2007:

NoME CaRgo

MONICA CLARA SPERANDIO POSSATTI SECRETARIA ESCOLAR

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroativos à 01 de fevereiro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 12 
de abril de 2017.

giLSoN aNToNio dE SaLES aMRo

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 253-2017 - NOMEIA ASSESSOR PROJO-
VEM ADOLESCENTE - REGINA MARCIA LORENZON

Publicação Nº 81645

DECRETO Nº 253/2017

NOMEIA ASSESSOR PRO-JOVEM ADOLESCENTE O PRE-
FEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais,

dECRETa:

art. 1º Fica nomeada REgiNa MaRCia LoRENZoN, 
para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de As-
sessor Projovem Adolescente, referência CC-4 da Lei Mu-
nicipal n° 2.223/2011.

art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 17 
de abril de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 12 
de abril de 2017.

giLSoN aNToNio dE SaLES aMaRo

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 12-04-17
Publicação Nº 81664

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
013/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Empresa Elimar Antonio Pereira - ME.

OBJETO: Prestação de serviços de reforma de assentos e 
encostos dos bancos a serem efetuadas nos veículos per-
tencentes a Secretaria Municipal de Educação.

VALOR GLOBAL: R$ 11.597,20 (onze mil, quinhentos e no-
venta e sete reais e vinte centavos).

DOTAÇÃO: 008008.1212200012.044.33903900000 – 
Fonte: 1101.

PROCESSO: 1462/2017.
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PRAZO: Terá início a partir da data de sua assinatura com 
vigência até 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorro-
gado, se previamente for manifestado o interesse de am-
bas as partes, sendo para o mesmo, expedida uma Ordem 
de Serviços pelo Contratante.

Santa Teresa, 10 de abril de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 12-04-2017
Publicação Nº 81624

RESUMO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE 
ESTUDO Nº 006/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Serviço Social Educacional Beneficente 
SESEBE.

OBJETO: Estabelecer condições para que os servidores do 
Contratante, devidamente enquadrados na Lei Municipal 
nº 2.634/2016, matriculados e frequentando regularmen-
te cursos de Graduação no estabelecimento da Contratada, 
tenham reduzido o custo de suas mensalidades em 25% 
(vinte e cinco por cento).

VALOR GLOBAL: R$ 1.249,16 (hum mil, duzentos e qua-
renta e nove reais e dezesseis centavos).

DOTAÇÃO: 005005.0412200012.001.33903900000– 
Fonte: 1000.

PROCESSO: 2355/2017.

PRAZO: terá vigência a partir da assinatura e término em 
31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado a cri-
tério da administração e mediante acordo entre as partes.

Santa Teresa, 13 de março de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

São Domingos do Norte

Prefeitura

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO 
1577/2017

Publicação Nº 81633

TERMo dE diSPENSa dE LiCiTaçÃo

Processo Licitatório n° 1577/2017

do objeto: o objeto consiste na contratação de empre-
sa especializada na prestação de serviços de locação de 
veículos tipo Van e micro-ônibus, nos termos e condições 
constantes no termo de referência, contemplando:

Quantidade: 03 viagens com pacientes de São Domingos 
do Norte/ES a Vitória/ES: sendo 02 viagens com veículos 
de 19 lugares e 01 veículo de 22 lugares.

do Contratado: Translívia Transportes e Turismo LTDA.

Endereço: Avenida Brasil, n° 161 – Bairro Maria das Gra-
ças – Colatina/ES, CNPJ: 15.106.375/0001-08.

do Valor e do Pagamento: A presente contratação im-
porta em R$ 3.330,00 ( três mil trezentos e trinta reais ), 
a ser pago em parcela única.

da Justificativa: A dispensa de licitação para aquisição 
dos serviços, objeto do presente termo, justifica-se pela 
empresa ter apresentado o menor preço, sendo que está 
abaixo do preço médio encontrado, portanto em conformi-
dade com o valor de mercado.

do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 
de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores.

São Domingos do Norte/ES, 12 de abril de 2017.

Roque Siqueira gomes

Presidente da CPL

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO N° 
401/2017

Publicação Nº 81669

TERMo dE diSPENSa dE LiCiTaçÃo

Processos Licitatórios n° 401/2017

do objeto: contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de 01 central telefônica (PABX) para atender 
o Centro de Referência da Assistência Social “CRAS João 
Gabriel” São Domingos do Norte/ES.

do Contratado: W A Telecomunicações LTDA – ME.

Endereço: Rua Argeu Resende, n° 176 – Centro – 
São Gabriel da Palha/ES, CEP: 29780-000 e CNPJ: 
05.914.832/0001-37.
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do Valor e do Pagamento: A presente contratação im-
porta o valor de R$ 2.010,16 (dois mil e dez reais e dezes-
sete centavos), que serão pagos em parcela única.

da Justificativa: a dispensa de licitação para aquisição 
do produto, objeto do presente termo, justifica-se pela 
empresa ter apresentado o menor preço estando, portan-
to, em conformidade com o valor de mercado.

do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 
de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores.

São Domingos do Norte/ES, 12 de abril de 2017.

Roque Siqueira gomes

Presidente da CPL

São Gabriel da Palha

Prefeitura

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2017
Publicação Nº 81632

ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 388/2017 de 19/01/2017.
Pregão presencial nº 08/2017 de 20/03/2017.

oBJETo – Contratação de empresa para o fornecimento 
parcelado de combustíveis, destinados ao abastecimento 
direto da frota de veículos e máquinas pertencentes e a 
serviço da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, 
além dos casos cedidos e/ou à disposição do Município.

Considerando as decisões tomadas no Pregão supracitado, 
decidimos pela adJUdiCaçÃo do objeto ora licitado em 
favor da empresa, aUTo PoSTo SÃo gaBRiEL LTda, 
na forma abaixo, tornando público este resultado com a 
sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito 
Santo (AMUNES), cumprindo ao que determina o artigo 3º 
da Lei Federal 8.666/93 consolidada c/c artigo 19 da Lei 
Orgânica, e portal da transparência.

Empresa vencedora: AUTO POSTO SÃO GABRIEL LTDA.

Valores vencidos, por item conforme abaixo:
i - Gasolina comum - R$3,47 (três reais e quarenta e sete 
centavos) por litro.

ii - Óleo Diesel BS 10 - R$2,83 (dois reais e oitenta e três 
centavos) por litro.

iii - Óleo Diesel BS 500 - R$2,78 (dois reais e setenta e 
oito centavos) por litro.

Os autos se encontram com vistas franqueada aos inte-
ressados.

São Gabriel da Palha, em 12 de Abril de 2017.

SÉRgio FaBiaNo dE SoUZa diaS

Pregoeiro oficial

DECISÃO PROCESSO N. 112/2017  - PREGÃO PRE-
SENCIAL 06-2017

Publicação Nº 81709

PRoCESSo N. °000112/2017

ENdEREçaMENTo: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.

dECiSÃo

i. Trata-se de processo licitatório que visa a aquisição dos 
gêneros alimentícios consoante ao Termo de Referência 
(fls.08/14) e Solicitação de Compras (fls.03/07) para Se-
cretaria Municipal de Educação, para atender as necessi-
dades dos alunos para alimentação adequada no período 
de aula no Município de São Gabriel da Palha.

ii. As empresas DISTRIBUIDORAS DE HORTIFRUTIGRAN-
JEIROS BERGER LTDA EPP; PRIMUS COMERCIAL ATACA-
DISTA LTDA EPP e CDA COMERCIAL E DIST. ARMINI LTDA, 
foram declaradas habilitadas e vencedoras na licitação, 
conforme ata acartada às fls. 307/308, nos seus respecti-
vos itens vencidos relacionados às fls. 334/336.

iii. Quanto aos itens fracassados, a Secretária da pasta 
informou a necessidade de aquisição direta, pois a inter-
rupção do fornecimento dos itens relacionados às fls.339, 
causaria grande prejuízo ao fornecimento das refeições 
adequadas aos alunos.

iV. As fls. 340 e verso, o douto Procurador do Município 
pugnou pela homologação do resultado o processo licita-
tório.

V. Passado pelo crivo da Controladoria Geral do Município, 
onde a mesma, às fls. 341, também pugnou pela homolo-
gação do certame.

Vi. Por esse motivo, HoMoLogo resultado do certa-
me, Pregão Presencial n° 06/2017, declarando as empre-
sas diSTRiBUidoRaS dE HoRTiFRUTigRaNJEiRoS 
BERgER LTda EPP; PRiMUS CoMERCiaL aTaCadiS-
Ta LTda EPP e Cda CoMERCiaL E diST. aRMiNi 
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LTda, vencedoras.

Vii. PRoCEda com a PUBLiCaçÃo.

Viii. Após, ENCaMiNHEM-SE os autos para o Departa-
mento de Compras e Contratos para a celebração do con-
trato administrativo.

São Gabriel da Palha, 11 de abril de 2017.

LUCÉLia PiM FERREiRa da FoNSECa

Prefeita Municipal

DECRETO N.º 170-2017 - NOMEIA MEMBRO SUPLEN-
TE DO CONSELHO TUTELAR PARA COBRIR FÉRIAS

Publicação Nº 81707

DECRETO N.º 170, DE 11 DE ABRIL DE 2017.

NoMEia CoNSELHEiRoS SUPLENTES do CoNSELHo 
TUTELaR doS diREiToS da CRiaNça E do ado-

LESCENTE.

LUCELia PiM FERREiRa da FoNSECa, Prefeita Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 
Complementar n.º 51, de 28 de dezembro de 2016, que 
Dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências, e

Considerando o Processo Administrativo N.º 001861/2017, 
de 7 de abril de 2017,

d E C R E T a:

art. 1.º - Nomear o senhor ADALBERTO LUCIO DE OLI-
VEIRA, como Conselheiro do Conselho Tutelar dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.

art. 2.º - Nomear o conselheiro suplente SIRINEU PE-
REIRA DE AGUIAR, do Conselho Tutelar dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, para substituir os conselheiros 
efetivos no período de férias regulamentares ou licenças.

art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Publique-se e Cumpra-se

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 11 de abril de 2017.

LUCELia PiM FERREiRa da FoNSECa

Prefeita Municipal

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

LUiZMaR MiELKE

Secretário Municipal de Administração

LEI COMPLEMENTAR N.º 54-2017 - ALTERA A LEI 
COMPLEMENTAR Nº 44

Publicação Nº 81697

Lei Complementar n.º 54, de 12 de abril de 2017.

Altera a Lei Complementar n.º 44, de 19 de Novembro de 
2015, Que Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município 
de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Pú-
blicas Municipais e Dá Outras Providências.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita 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. 1º Os  §§ 3º e 4º do Art. 74, da Lei complementar no 
44, de 19 de novembro de 2015, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 74. [...]

§ 3o O servidor efetivo que atingir os requisitos para apo-
sentadoria voluntária por tempo de contribuição não terá 
direito a um novo adicional de assiduidade, sendo-lhe ga-
rantido, porém, a sua concessão proporcional, no equi-
valente a 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) 
por ano de efetivo exercício, contados a partir da última 
concessão de adicional de assiduidade até a data na qual 
venha a atingir os requisitos para aposentadoria voluntária 
por tempo de contribuição.

§ 4o Para que a concessão proporcional do adicional de as-
siduidade prevista no parágrafo anterior seja incorporada 
aos proventos de aposentadoria, o servidor deverá compu-
tar tempo mínimo de 60 (sessenta) meses de contribuição 
ao Regime Próprio de Previdência.

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

Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
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Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 07 de abril de 2017.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

LEI N.º 2.646-2017 - ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 
1.997-2009 - PLANO CARREIRA CÂMARA

Publicação Nº 81700

Lei n.º 2.646 de 12 de abril de 2017.

Altera a Lei Municipal nº 1.997/2009, de 02 de dezembro de 
2009, que Dispõe sobre o Plano de Carreira, o Sistema de 
Vencimentos dos Servidores Públicos da Câmara Municipal 
de São Gabriel da Palha e dá Outras Providências.

a Câmara Municipal de São gabriel da Palha, do 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

decreta:

art. 1o O Item XI do Anexo IX da Lei Municipal nº 
1.997/2009, que dispõem sobre a descrição das atribuições 
e requisitos para provimento dos cargos efetivos da 
Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, passa a constar 
conforme Item XI do Anexo IX integrante da presente Lei.

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

art. 3o Revogam-se às disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São 
Gabriel da Palha, 12 de abril de 2017.

TIAGO DOS SANTOS GETULIO ANDRADE LOUREIRO

Presidente Vice-Presidente Licenciado

WAGNER LUCAS DOS SANTOS ANTONIO LOPES

1º Secretário 2º Secretário

aNExo ix

iTEM xi - auxiliar de Serviços gerais

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

GRUPO OCUPACIONAL: ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTÁ-
RIO-FINANCEIRO

CLASSE: A

dESCRiçÃo SUMÁRia: Os ocupantes do cargo têm como 
atribuição a execução de tarefas de natureza rotineira de 
limpeza em geral, a circulação do expediente interno e ex-
terno, a abertura e fechamento das dependências; Aten-
dem transeuntes, visitantes e moradores, prestando-lhes 
informações. Zelam pela segurança do patrimônio e das 
pessoas, solicitando meios e tomando providências para a 
realização dos serviços.

JoRNada dE TRaBaLHo: 44 horas semanais, sujeito à 
rodízio, diurno e noturno, inclusive aos finais de semana 
e feriados.

dESCRiçÃo daS TaREFaS: hastear e baixar as ban-
deiras nacional, estadual e municipal em locais determi-
nados; transportar documentos e materiais internamente 
entre as outras repartições da Câmara, ou externamente 
para outros órgãos ou entidades; levar e receber corres-
pondências e volumes nos correios e companhia de trans-
portes; manter limpos os móveis e arrumados os locais de 
trabalho; manter arrumado o material sob a sua guarda e 
responsabilidade; executar pequenos mandados pessoais; 
receber e transmitir recados; limpar as dependências da 
Câmara, varrendo, lavando e encerando assoalhos, pisos, 
escadas, ladrilhos e vidraças; manter a devida higiene das 
instalações sanitárias, limpar recipientes e vasilhames, 
remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas 
e equipamentos; limpar utensílios como cinzeiros e ob-
jetos de adornos; coletar o lixo dos departamentos, fa-
zer e servir café, servir água, lavar roupas e louças, etc., 
zelando pela higiene, limpeza e conservação da cantina 
e seus equipamentos; cuidar das instalações elétricas, hi-
dráulicas e de sonorização do prédio da Câmara Municipal, 
providenciando os reparos necessários ao perfeito funcio-
namento; cuidar da vigilância diurna do prédio da Câmara; 
executar tarefas de ajardinamento; executar serviços de 
recepção e portaria; operar a sonorização e manter os 
equipamentos em perfeito estado de conservação; gravar 
as sessões plenárias e outras reuniões quando solicitadas; 
solicitar as requisições de material de limpeza, de cantina, 
etc..., quando necessários; abrir e fechar as instalações 
do prédio da Câmara nos horários regulares; ligar ventila-
dores, luzes e demais aparelhos elétricos e desligá-los no 
final do expediente; executar outras tarefas afins.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUiSiToS BÁSiCoS PaRa PRoViMENTo: Instrução 
Formal Mínima: Quarta Série do Ensino Fundamental con-
cluída.
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ExPERiÊNCia: Nenhuma experiência é exigida para o 
cargo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
- noções de português e matemática;
- conhecimentos dos nomes e localizações das repartições 
da Câmara Municipal;
- conhecimento do nome do Prefeito, Vereadores, Secretá-
rios Municipal e, principais autoridades do Município;
- noções simples de etiqueta.

CoMPETÊNCiaS PESSoaiS: Demonstrar destreza ma-
nual; demonstrar educação no trato com pessoas; dar 
provas de organização profissional, agir honestamente, 
demonstrar senso de responsabilidade; dar provas de con-
trole emocional; demonstrar atenção; utilizar equipamen-
to de proteção individual; dar provas de equilíbrio físico; 
prestar primeiros socorros; praticar ginástica laborativa; 
tomar vacina; demonstrar espírito de equipe; demonstrar 
presteza; acatar ordens superiores.

JULgaMENTo E iNiCiaTiVa: Tarefas altamente repeti-
tivas, executadas mecanicamente e que não impõem me-
nor dificuldade para o seu desempenho.

RESPoNSaBiLidadE PELo PaTRiMÔNio: O ocupante 
lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais 
ou recursos e podem provocar perdas, parcialmente recu-
peráveis, decorrentes de descuidos.

LEI N.º 2.647-2017 - DISPÕE SOBRE PROGRAMA 
MUNICIPAL DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Publicação Nº 81701

Lei n.º 2.647, de 12 de abril de 2017.

Dispõe sobre o Programa Municipal de Organizações So-
ciais e dá Outras Providências.

LUCÉLia PiM FERREiRa da FoNSECa, Prefeita 
Municipal de São gabriel da Palha, do Estado do 
Espírito Santo:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

CaPÍTULo i

do PRogRaMa MUNiCiPaL dE oRgaNiZaçÕES So-
CiaiS

art. 1º O Programa Municipal de Organizações Sociais 
tem o objetivo de fomentar a absorção e a execução, pelas 
entidades qualificadas como Organizações Sociais, cons-
tituídas na forma desta Lei, de atividades e serviços de 

interesse público atinentes as seguintes áreas:

I - ensino;

II - pesquisa científica;

III - desenvolvimento tecnológico e institucional;

IV - proteção e preservação do meio ambiente;

V - saúde;

VI - atenção à criança, ao adolescente e ao idoso;

VII - trabalho;

VIII - assistência e promoção social;

IX - cultura, desporto e turismo; e

X - agropecuária.

Parágrafo único. O Programa Municipal de Organizações 
Sociais tem como diretrizes básicas:

I - adoção de critérios que assegurem padrão de qualidade 
na execução dos serviços e no atendimento ao cidadão;

II - promoção da qualidade de vida e da melhoria da efi-
ciência na prestação de serviços públicos;

III - promoção de meios que favoreçam a efetiva redução 
de formalidades burocráticas na prestação dos serviços;

IV - adoção de mecanismos que possibilitem a integração 
entre o poder público, a sociedade e o setor privado; e

V - manutenção de sistema de acompanhamento das ati-
vidades que permitam a avaliação da eficácia do Programa 
quanto aos resultados.

art. 2° O Programa de Municipal de Organizações Sociais 
será coordenado pela Secretaria Municipal de Administra-
ção - SEMAD, órgão central do programa, com a finalidade 
de dar suporte e assessoramento às Secretarias Municipais 
e órgãos da Administração Pública Municipal no planeja-
mento, coordenação, acompanhamento e implementação 
das ações do Programa Municipal de Organizações Sociais.

§ 1º A SEMAD exercerá suas atividades em conjunto com 
as Secretarias das áreas correspondentes às atividades e 
serviços transferidos para a gestão de Organizações So-
ciais.

§ 2º Compete à SEMAD:

I - supervisionar e coordenar a implementação do Progra-
ma Municipal de Organizações Sociais como instrumento 
de modernização da Administração Pública;

II - promover estudos e diagnósticos com vistas à defini-
ção de diretrizes estratégicas e prioridades para a imple-
mentação do Programa Municipal de Organizações Sociais;

III - avaliar os processos de transferência de serviços de 
interesse público para Organizações Sociais, de iniciativa 
das Secretarias Municipais das áreas correspondentes;
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IV - manifestar-se acerca da qualificação de entidades 
como Organização Social, tendo em vista, dentre outros 
critérios, a representatividade da sociedade civil na com-
posição da entidade interessada, conforme a natureza de 
suas atividades;

V - manifestar-se sobre os termos do Contrato de Gestão 
a ser firmado entre a Secretaria Municipal da área corres-
pondente às atividades e serviços a serem transferidos e a 
entidade selecionada, bem como sobre as metas operacio-
nais e indicadores de desempenho definidos;

VI - assessorar as Secretarias e órgãos da Administração 
Pública Municipal na avaliação e acompanhamento da ca-
pacidade de gestão das Organizações Sociais, quanto ao 
padrão de qualidade na execução dos serviços e no aten-
dimento ao cidadão; e

VII - manifestar-se sobre o desempenho da Organização 
Social, nos casos de não cumprimento das metas pactua-
das no Contrato de Gestão.

CAPÍTULO II

DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

art. 3º As organizações sociais são pessoas jurídicas de di-
reito privado, sem fins lucrativos, voltadas para atividades 
de relevante valor social, que independem de concessão 
ou permissão do Poder Executivo, criadas por iniciativas 
de particulares segundo modelo previsto em lei, reconhe-
cidas, fiscalizadas e fomentadas pelo Poder Público.

art. 4º O Poder Executivo poderá autorizar a transferên-
cia, para as Organizações Sociais da gestão e execução de 
atividades e serviços indicados no art. 1º, mediante Con-
trato de Gestão, observado o disposto nesta Lei.

§ 1º A transferência de que trata este artigo pressupõe 
prévia manifestação da Secretaria Municipal da área cor-
respondente às atividades e serviços a serem transferidos, 
quanto à sua conveniência e oportunidade, bem como da 
SEMAD.

§ 2º O Poder Público deverá conferir ampla publicidade ao 
propósito de transferência da atividade ou serviço, através 
de avisos publicados, no mínimo, por 1 (uma) vez no Di-
ário Oficial do Estado e 1 (uma) vez em jornal de grande 
circulação estadual, além da disponibilização nos meios 
eletrônicos de comunicação.

CaPÍTULo iii

da SELEçÃo da oRgaNiZaçÃo SoCiaL

art. 5º A seleção de entidades, para fins da transferência 
de que trata esta Lei, far-se-á com observância das se-
guintes etapas:

I - publicação do edital, previamente aprovado pela Procu-
radoria Geral do Município;

II - recebimento e julgamento das propostas;

III - emissão de parecer técnico;

IV - análise jurídica do procedimento de seleção por parte 
da Procuradoria Geral do Município; e

V - homologação do resultado final da seleção de entida-
des por parte do Município.

art. 6º O edital conterá:

I - descrição detalhada da atividade a ser transferida, e 
dos bens e equipamentos a serem destinados para esse 
fim;

II - critérios objetivos para o julgamento da proposta mais 
vantajosa para a Administração Pública;

III - prazo e local para apresentação da proposta de tra-
balho; e

IV - Minuta do Contrato de Gestão.

art. 7º A proposta de trabalho apresentada pela entidade 
deverá conter os meios financeiros necessários à presta-
ção dos serviços a serem transferidos, e, ainda:

I - especificação do programa de trabalho proposto;

II - especificação do orçamento;

III - definição de metas operacionais e resultados, indica-
tivas de melhoria da eficiência e qualidade do serviço, do 
ponto de vista econômico, operacional e administrativo, e 
os respectivos prazos de execução;

IV - definição de indicadores adequados de avaliação de 
desempenho e de qualidade na prestação dos serviços au-
torizados;

V - comprovação da regularidade jurídico-fiscal;

VI - comprovação de experiência técnica para desempe-
nho da atividade objeto do Contrato de Gestão, especifi-
camente de seus membros do Conselho de Administração 
e Diretoria; e

VII - em caso de recursos de terceiros, a entidade deverá 
comprovar por meio de documentos legais a garantia e 
origem destes.

§ 1º A exigência do inciso VI deste artigo limitar-se-á à 
demonstração, pela entidade, de sua experiência gerencial 
na área relativa ao serviço a ser transferido, bem como da 
capacidade técnica do seu corpo funcional, devendo o edi-
tal estabelecer, conforme recomende o interesse público, 
e considerando a natureza dos serviços a serem transfe-
ridos, tempo mínimo de existência prévia das entidades 
interessadas a participar do procedimento de seleção.

§ 2º Na hipótese do Edital não estabelecer tempo mínimo 
de existência prévia, as entidades com menos de 1 (um) 
ano de funcionamento comprovarão experiência gerencial 
por meio da qualificação do seu corpo diretivo.

art. 8º No julgamento das propostas serão observados, 
além de outros definidos em edital, os seguintes critérios:

I - resultados a serem alcançados, quantitativos e quali-
tativos;
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II - economicidade;

II - indicadores de eficiência e qualidade do serviço;

IV - a capacidade técnica e operacional da candidata;

V - ajustamento da proposta às especificações técnicas e 
aos critérios utilizados pelo Poder Público; e

VI - adequação entre os meios sugeridos, seus custos, cro-
nogramas e resultados.

Parágrafo único. O julgamento será finalizado com um 
parecer técnico, emitido pelo Secretário Municipal da área 
e pelo Secretário Municipal de Administração, levando-se 
em consideração os critérios contidos nos incisos deste ar-
tigo, além da conveniência e oportunidade da transferên-
cia da gestão e execução de atividades e serviços indica-
dos àquela entidade.

art. 9º Demonstrada a inviabilidade de competição, e 
desde que atendidas às exigências relativas à proposta de 
trabalho, poderá ser dispensada a publicação de edital de 
concurso de projeto, devendo, contudo, serem observados 
os princípios da legalidade, moralidade, igualdade, publici-
dade, motivação e eficiência.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, dar-se-á in-
viabilidade de competição quando:

I - após a publicidade a que se refere o § 2° do art. 4° des-
ta Lei, apenas uma entidade houver manifestado interesse 
pela gestão da atividade a ser transferida; e

II - houver impossibilidade material técnica das demais 
entidades participantes.

art. 10. Poderão participar do procedimento de seleção, 
sem prévia qualificação, no Município de SÃO GABRIEL DA 
PALHA, como organização social, as entidades que dete-
nham essa qualificação em outros entes federativos.

Parágrafo Único. Na hipótese deste artigo, a entidade 
terá que se qualificar como organização social no Município 
até a data da assinatura do contrato, como condição indis-
pensável à celebração do termo.

CaPÍTULo iV

da QUaLiFiCaçÃo dE ENTidadE  
CoMo oRgaNiZaçÃo SoCiaL

art. 11. Serão qualificadas como Organização Social as 
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
cuja atividade esteja inserida em um ou mais campos de 
atuação enumerados no Artigo 1° e que cumpram as de-
mais exigências previstas nesta Lei.

art. 12. A qualificação da entidade como Organização So-
cial dar-se-á por ato conjunto do Secretário da SEMAD e 
do Secretário Municipal supervisor ou regulador da área de 
atividade correspondente ao seu objeto social.

Parágrafo único. A qualificação da entidade como Or-
ganização Social poderá ocorrer a qualquer tempo, e não 
depende de prévio processo de seleção.

art. 13. O requerimento de qualificação da entidade será 
instruído com a comprovação do registro de seu ato cons-
titutivo ou alteração posterior, dispondo sobre:

I - natureza social de seus objetivos relativos à respectiva 
área de atuação;

II - finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de in-
vestimento de seus excedentes financeiros no desenvolvi-
mento das próprias atividades;

III - estruturação mínima da entidade composta por:

a) 1 (um) órgão deliberativo;

b) 1 (um) órgão de fiscalização que, anualmente coorde-
nará uma auditoria contábil, realizada por empresa audi-
tora independente; e

c) 1 (um) órgão executivo

IV - proibição de distribuição de bens ou de parcela do pa-
trimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão 
de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou 
membro da entidade; e

V - previsão de participação, no órgão de deliberação, de 
membros da comunidade de notória capacidade profissio-
nal e idoneidade moral.

art. 14. As entidades qualificadas como Organizações So-
ciais ficam equiparadas, para efeitos tributários, às entida-
des reconhecidas de interesse social e de utilidade pública 
neste Município, enquanto viger o Contrato de Gestão.

CaPÍTULo V

da PERda da QUaLiFiCaçÃo

art. 15. A entidade perderá a sua qualificação como Or-
ganização Social, a qualquer tempo, quando houver alte-
ração nas condições que ensejaram sua qualificação, ou 
quando for constatado descumprimento culposo das dis-
posições contidas no Contrato de Gestão.

§ °1 A desqualificação será precedida de processo admi-
nistrativo, assegurado o direito de ampla defesa, respon-
dendo os dirigentes da Organização Social, individual e 
solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de 



13/04/2017 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 741

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 57

sua ação ou omissão.

§ °2 A desqualificação importará restituição dos bens cujo 
uso lhes tenha sido permitido pelo Município e de outros 
que eventualmente tenha adquirido na constância do Con-
trato de Gestão para a execução da atividade, bem como 
os valores entregues para utilização da Organização So-
cial, inclusive doações recebidas de terceiros para execu-
ção das atividades relacionadas ao Contrato de Gestão, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sendo que a apu-
ração de eventuais excedentes será realizada em balanço 
contábil.

art. 16. São competentes para declarar a perda da 
qualificação o Secretário Municipal da SEMAD em conjunto 
com o Secretário de Municipal supervisor ou regulador 
da área de atividade correspondente ao objeto social da 
entidade.

CaPÍTULo Vi.

daS aTRiBUiçÔES doS ÓRgÃoS da oRgaNiZaçÃo 
SoCiaL

art. 17. O órgão deliberativo da entidade deverá:

I - definir objetivos e diretrizes de atuação da entidade, 
em conformidade com esta Lei;

II - aprovar a proposta do Contrato de Gestão da entidade;

III - aprovar o Plano de Cargos, Salários e Benefícios, e 
as normas de recrutamento e seleção de pessoal pela en-
tidade;

IV - aprovar as normas de qualidade, de contratação de 
obras e serviços, de compras e alienações;

V - deliberar quanto ao cumprimento, pelo órgão executi-
vo, dos planos de trabalho e do Contrato de Gestão, bem 
como, ouvido o órgão de fiscalização, sobre os relatórios 
gerenciais e de atividades da entidade, e respectivas de-
monstrações financeiras relativas às contas anuais ou de 
gestão da entidade, a serem encaminhados ao Órgão com-
petente;

VI - monitorar, com o auxílio do órgão de fiscalização, o 
cumprimento das diretrizes e metas definidas no Contrato 
de Gestão; e

VII - executar outras atividades correlatas.

art. 18. O órgão de fiscalização deverá:

I - examinar e emitir parecer sobre os relatórios e balan-
cetes da entidade;

II - supervisionar a execução financeira e orçamentária da 
entidade, podendo examinar livros, registros, documentos 

ou quaisquer outros elementos, bem como requisitar in-
formações;

III - examinar e emitir parecer sobre os relatórios geren-
ciais e de atividades da entidade, e respectivas demons-
trações financeiras, elaborados pelo órgão executivo, rela-
tivos às contas anuais ou de gestão da entidade;

IV - pronunciar-se sobre assuntos que lhe forem submeti-
dos pelo órgão executivo ou pelo órgão deliberativo;

V - pronunciar-se sobre denúncia que lhe for encaminhada 
pela sociedade, adotando as providências cabíveis;

VI - coordenar anualmente uma auditoria contábil, realiza-
da por empresa auditora independente; e

VII - executar outras atividades correlatas.

art. 19. O mandato dos integrantes do órgão deliberativo 
e de fiscalização será definido no estatuto da entidade.

Parágrafo único. O Estatuto da entidade deverá ser 
aprovado por no mínimo 2/3 dos seus membros.

art. 20. A participação no órgão deliberativo e de fiscaliza-
ção não será remunerada à conta do Contrato de Gestão.

art. 21. O órgão executivo terá sua composição, compe-
tências e atribuições definidas no seu estatuto.

CaPÍTULo Vii

do CoNTRaTo dE gESTÃo

art. 22. Para os efeitos desta Lei, entende-se por Contrato 
de Gestão o instrumento firmado entre o Poder Público e a 
entidade qualificada como Organização Social, com vistas 
à formação de cooperação entre as partes para fomento e 
execução de atividades relativas às áreas relacionadas no 
Artigo 1º desta Lei.

art. 23. O Contrato de Gestão será instrumentalizado 
sempre por escrito, com as atribuições, responsabilidades 
e obrigações a serem cumpridas pelo Município, através do 
Secretário Municipal da área correspondente a atividade 
fomentada e pelo presidente da entidade qualificada como 
Organização Social, observando os princípios constitucio-
nais da administração, previstos no art. 37 da CRFB e as 
regras gerais de direito público, e deverá conter cláusulas 
que disponham sobre:

I - atendimento indiferenciado aos usuários dos serviços 
objeto do Contrato de Gestão;

II - indicação de que, em caso de extinção da Organização 
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Social ou rescisão do Contrato de Gestão, o seu patrimô-
nio, os legados e as doações que lhe forem destinados, 
bem como os excedentes financeiros decorrentes de suas 
atividades, serão incorporados ao patrimônio do Município 
ou ao de outra Organização Social, qualificada na forma 
desta Lei, ressalvados o patrimônio, bens e recursos pré
-existentes ao Contrato ou adquiridos com recursos a ele 
estranhos e de atividades próprias da instituição, diferen-
tes e não relacionadas ao Contrato de Gestão;

III - adoção de práticas de planejamento sistemático das 
ações da Organização Social, mediante instrumentos de 
programação, orçamentação, acompanhamento e avalia-
ção de suas atividades, de acordo com as metas pactua-
das;

IV - obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial 
do Estado, de demonstrações financeiras, auditadas e ela-
boradas em conformidade com os princípios fundamentais 
de contabilidade e do relatório de execução do contrato de 
gestão;

V - obrigatoriedade de especificar o programa de traba-
lho proposto pela Organização Social, estipular as metas a 
serem atingidas, os respectivos prazos de execução, bem 
como os critérios objetivos de avaliação de desempenho, 
inclusive mediante indicadores de qualidade e produtivi-
dade;

VI - estipulação de limites e critérios para remuneração e 
vantagens, de qualquer natureza, a serem pagas aos diri-
gentes e empregados da Organização Social, no exercício 
de suas funções, com os recursos do Contrato de Gestão, 
observado o disposto no art. 20 desta Lei; e

VII - vinculação dos repasses financeiros, que forem reali-
zados pelo Município, ao cumprimento das metas pactua-
das no Contrato de Gestão.

§ °1 Em casos excepcionais, e sempre em caráter tempo-
rário, visando à continuidade da prestação dos serviços e 
mediante autorização prévia e expressa do órgão delibe-
rativo, a Organização Social poderá contratar profissional 
com remuneração superior aos limites de que trata o inciso 
VI deste artigo.

§ °2 A contratação efetuada nos termos do parágrafo ante-
rior deverá ser imediatamente submetida à apreciação do 
Poder Público, por meio da Secretaria Municipal da área, e 
não importará em incremento dos valores do Contrato de 
Gestão.

§ 3º Caberá ao Secretário Municipal da área de atuação da 
entidade definir as demais cláusulas julgadas convenientes 
na elaboração dos Contratos de Gestão de que seja signa-
tário.

art. 24. É condição indispensável para a assinatura do 
Contrato de Gestão a prévia qualificação como Organiza-
ção Social da entidade selecionada.

art. 25. O processo administrativo instaurado para cele-
bração do Contrato de Gestão deverá ser instruído com 
justificativa de sua celebração, ratificada pelo titular da 
Secretaria Municipal supervisora ou reguladora da área 
de atividade correspondente ao objeto da cooperação, na 
qual devem ser indicadas as razões de fato e de direito 
para a assinatura do contrato.

art. 26. Os Contratos de Gestão serão submetidos previa-
mente à SEMAD, para manifestar-se sobre seus termos, 
metas operacionais e indicadores de desempenho.

art. 27. A assinatura de qualquer Contrato de Gestão 
deverá ser previamente submetida à Procuradoria Geral 
do Município para análise e parecer, devendo os autos do 
processo administrativo ser remetidos ao referido Órgão 
em tempo hábil para apreciação e devidamente instruídos, 
acompanhados de minuta do instrumento e de justificativa 
para sua celebração.

art. 28. São responsáveis solidários pela execução, 
acompanhamento e fiscalização do Contrato de Gestão de 
que trata esta Lei, no âmbito das Organizações Sociais:

I - os membros da Diretoria Executiva da entidade, à qual 
caberá executar o Contrato de Gestão e, se for o caso, fis-
calizar a execução em relação às suas entidades filiadas;

II - os membros dos órgãos deliberativos e de fiscalização 
da entidade.

art. 29. O acompanhamento e a fiscalização da execução 
do Contrato de Gestão, sem prejuízo da ação institucio-
nal dos demais órgãos normativos e de controle interno 
e externo do Município, serão efetuados pela Secretaria 
Municipal ou órgão da Administração Pública Municipal que 
firmar o Contrato de Gestão, especialmente:

I - quanto às metas pactuadas e aos resultados alcança-
dos, pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal da 
área; e

II - quanto ao aprimoramento da gestão da Organização 
Social e à otimização do padrão de qualidade na execução 
dos serviços e no atendimento ao cidadão.

art. 30. A prestação de contas da Organização Social, a 
ser apresentada no mínimo trimestralmente, ou, a qual-
quer tempo, far-se-á por meio de relatório pertinente à 
execução do Contrato de Gestão, contendo comparativo 
específico das metas propostas com os resultados alcan-
çados, acompanhado dos respectivos demonstrativos fi-
nanceiros.
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Parágrafo único. Ao final de cada exercício financeiro, a 
Organização Social deverá elaborar consolidação dos rela-
tórios e demonstrativos de que trata este artigo e encami-
nhá-la à Secretaria Municipal da área.

art. 31. O setor competente da Secretaria Municipal da 
área responsável pela supervisão, fiscalização e avaliação 
do Contrato de Gestão, emitirá relatório técnico sobre os 
resultados alcançados pelas Organizações Sociais na exe-
cução do Contrato de Gestão e o encaminhará ao Titular 
da respectiva Pasta e ao órgão deliberativo da entidade, 
até o último dia do mês subseqüente ao encerramento de 
cada período avaliado, expresso no Contrato de Gestão, 
respeitado o estabelecido no Artigo 30.

§ 1º. Caso as metas pactuadas no Contrato de Gestão 
não sejam cumpridas em, pelo menos, 80% (oitenta por 
cento), o Secretário da área relativa ao serviço transferi-
do deverá submeter os relatórios técnicos de que trata o 
caput deste artigo, acompanhados de justificativa a ser 
apresentada pela Organização Social, à SEMAD que se ma-
nifestará nos termos do inciso VII do § 2º do art. 2º.

§ 2º Com base na manifestação da SEMAD, o Secretário 
da área deverá, conforme o caso, ouvir a Unidade Central 
de Controle Interno do Município e a Procuradoria Geral do 
Município para decidir, alternativamente, sobre a aceitação 
da justificativa, a indicação de medidas de saneamento ou 
a rescisão do Contrato de Gestão.

art. 32. Os responsáveis pela fiscalização da execução do 
Contrato de Gestão, ao tomarem conhecimento de qual-
quer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos 
ou bens de origem pública por entidade qualificada como 
Organização Social, dela darão ciência à Unidade Central 
de Controle Interno do Município e ao Secretário da área 
relativa ao serviço transferido, sob pena de responsabili-
dade solidária.

art. 33. Qualquer cidadão, partido político, associação ou 
entidade sindical é parte legítima para denunciar irregu-
laridades ou ilegalidades cometidas, pelas entidades qua-
lificadas como Organizações Sociais, à Auditoria Geral do 
Município.

art. 34. Aplicam-se aos Contratos de Gestão os princípios 
estabelecidos na Lei Federal n° 8.666, de 21.6.1993, no 
que couberem.

CaPÍTULo Viii

da iNTERVENçÃo do MUNiCÍPio No SERViço 
TRaNSFERido

art. 35. Na hipótese descumprimento quanto à regular 
observância das obrigações assumidas no Contrato de 
Gestão, poderá o Município assumir a execução dos servi-
ços que foram transferidos, observado o prazo de duração 
da vigência da intervenção.

§ °1 A intervenção será feita através de Portaria do Se-
cretário Municipal que assinou o Contrato de Gestão, de-
clarando as razões para a suspensão do Contrato de Ges-
tão, que indicará o interventor e mencionará os objetivos, 
limites e duração, a qual não ultrapassará 180 (cento e 
oitenta) dias.

§ °2 Decretada a intervenção, o Secretário Municipal a 
quem compete a supervisão, fiscalização e avaliação da 
execução de Contrato de Gestão deverá, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da publicação do ato respectivo, 
instaurar procedimento administrativo para apurar as cau-
sas determinantes da medida e definir responsabilidades, 
assegurado o direito de ampla defesa.

§ °3 Cessadas as causas determinantes da intervenção e 
não constatada culpa dos gestores, a Organização Social 
retomará a execução dos serviços.

§ °4 Comprovado o descumprimento desta Lei ou do Con-
trato de Gestão, será declarada a desqualificação da enti-
dade como Organização Social, com a reversão da gestão 
e/ou execução do serviço ao Município, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis.

§ °5 Enquanto durar a intervenção, os atos praticados pelo 
interventor deverão seguir todos os procedimentos legais 
que regem a Administração Pública Municipal.

CaPÍTULo ix

do SERVidoR PÚBLiCo Na oRgaNiZaçÃo SoCiaL

art. 36. Poderão ser colocados à disposição de Organiza-
ção Social servidores efetivos do Município que estiverem 
vinculados ao serviço transferido, com ônus para o órgão 
de origem.

Parágrafo único. O valor pago pelo Município, a título de 
vencimentos, vantagens pecuniárias e contribuição previ-
denciária do servidor colocado à disposição da Organiza-
ção Social, será abatido do valor de cada repasse mensal.

art. 37. O ato de disposição pressupõe aquiescência do 
servidor, hipótese em que ficará mantido seu vínculo com 
o Município, computando-se o tempo de serviço prestado 
para todos os efeitos legais, inclusive promoções previstas 
em Lei e aposentadoria, esta vinculada ao desconto previ-
denciário próprio dos servidores públicos Municipais.

Parágrafo único. Durante o período da disposição, o ser-
vidor público observará, também, as normas internas da 
Organização Social.
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art. 38. O servidor colocado à disposição de Organização 
Social poderá, a qualquer tempo, mediante requerimento 
ou por manifestação da Organização Social, ter sua dispo-
sição cancelada, caso em que serão observados os proce-
dimentos definidos no artigo anterior.

art. 39. O servidor público colocado à disposição de Orga-
nização Social poderá receber vantagem pecuniária paga 
pela Organização Social.

Parágrafo único. Não será incorporada à remuneração 
de servidor, no seu cargo de origem, vantagem pecuniária 
que lhe for paga pela Organização Social.

art. 40. O servidor com duplo vínculo funcional poderá 
ser colocado à disposição de Organização Social, apenas 
por um deles, desde que haja compatibilidade de horário.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

art. 41. O Município poderá, sempre a título precário, au-
torizar às Organizações Sociais o uso de bens, instalações 
e equipamentos públicos necessários ao cumprimento dos 
objetivos no Contrato de Gestão.

Parágrafo Único. Os bens de que trata este Artigo serão 
destinados às Organizações Sociais, consoante cláusula 
expressa do Contrato de Gestão.

art. 42. A Organização Social manterá a designação da 
unidade do serviço que for absorvido.

art. 43. O Programa Municipal de Organizações Sociais 
não obsta a Administração de promover a concessão ou a 
permissão de serviços de interesse público, nos termos da 
legislação em vigor.

art. 44. Os processos de transferência de serviços, de que 
trata esta Lei, que estiverem em curso, passarão a obede-
cer à disciplina legal aqui estabelecida.

art. 45. A entidade qualificada como Organização Social 
que celebrar Contrato de Gestão com o Município deverá 
adotar procedimentos compatíveis com os princípios da le-
galidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efici-
ência para a contratação de obras, serviços e compras com 
o emprego de recursos provenientes do Poder Público.

Parágrafo único. No prazo de 90 (noventa) dias, con-
tados da assinatura do Contrato de Gestão, a entidade 
deverá publicar na imprensa oficial regulamento próprio 
contendo as normas dos procedimentos que irá adotar.

art. 46. O Poder Executivo regulamentará esta lei no pra-
zo de até 90 (noventa) dias.

art. 47. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as 
modificações orçamentárias necessárias ao cumprimento 
do disposto nesta Lei.

art. 48. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

art. 49. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 12 de abril de 2017.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA N.º 06/2017/SEMADA - COLOCA VEÍCU-
LO A DISPOSIÇÃO

Publicação Nº 81710

PORTARIA N.º 06/2017 - SEMADA COLOCA VEÍCULO A 
DISPOSIÇÃO

JOÃO COLOMBI NETO, Secretário Municipal de Agricultu-
ra e Desenvolvimento Agropecuário da Prefeitura Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
nomeado pelo Decreto N.º 06/2017, de 02 de janeiro de 
2017, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO a necessidade de deslocamento dos ope-
radores de máquinas ao seu local de trabalho;

R E S O L V E:

Art. 1.º - Colocar à disposição, do servidor José Nilton 
Gregório da Luz, matrícula 3074, cargo operador de má-
quinas, a moto marca Honda, modelo NXR-125 BROS KS, 
placa MPD-7581, por período indeterminado;

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 
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Agropecuário, em 12 de abril de 2017.

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

JOÃO COLOMBI NETO

Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 
Agropecuário

Decreto 06/2017

PORTARIA Nº. 015/2017/SEMUS  -   DESIGNA SER-
VIDORA

Publicação Nº 81712

PoRTaRia Nº. 015/2017 - SEMUS dESigNa SERVi-
doRa

RoBERTo MoRaNdi, Secretário Municipal de Saúde, 
usando das atribuições legais;

CoNSidERaNdo o disposto no Art. 67 e Parágrafos da 
Lei Nº. 8.666/93;
CoNSidERaNdo que as Secretarias ficam no dever de 
remeter, mensalmente, ao Chefe do Poder Executivo Mu-
nicipal Relatórios de todos os contratos firmados sob sua 
gestão, indicando seu número, nome do contrato, objeto, 
valor do contrato e o nome do respectivo Fiscal do Con-
trato;
CoNSidERaNdo que deverá ser designado para Fiscal 
do Contrato, servidor que disponha de perfil para o perfei-
to desempenho da função,

R E S O L V E:

1º. – art. 1º. - dESigNaR a servidora Marqueli Lau-
rett, Matrícula nº 3441, Cargo de Agente de Serviços de 
Saúde para atuar como fiscal do Contrato de Execução de 
Serviços nº 0022/2017, com a empresa R.R. BATTISTI LT-
DA-ME, que tem como objeto credenciar pessoas jurídicas 
especializadas na realização de exames laboratoriais, em 
cumprimento ao disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei nº 
8.666/93,

art. 2º - É dever do Fiscal do Contrato exercer com total 
eficiência as funções de acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato, tendo total responsabilidade pelos 
resultados, devendo observar o cumprimento, pela contra-
tada, das regras técnicas, científicas ou artísticas previstas 
no instrumento contratual.

art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Saúde, em 12 de abril de 2017.

RoBERTo MoRaNdi

Secretário Municipal de Saúde

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

PORTARIA Nº. 017/2017 - SEMUS   -  DESIGNA SER-
VIDORA

Publicação Nº 81713

PoRTaRia Nº. 017/2017 - SEMUS dESigNa SERVi-
doRa

RoBERTo MoRaNdi, Secretário Municipal de Saúde, 
usando das atribuições legais;

CoNSidERaNdo o disposto no Art. 67 e Parágrafos da 
Lei Nº. 8.666/93;

CoNSidERaNdo que as Secretarias ficam no dever de 
remeter, mensalmente, ao Chefe do Poder Executivo Mu-
nicipal Relatórios de todos os contratos firmados sob sua 
gestão, indicando seu número, nome do contrato, objeto, 
valor do contrato e o nome do respectivo Fiscal do Con-
trato;

CoNSidERaNdo que deverá ser designado para Fiscal 
do Contrato, servidor que disponha de perfil para o perfei-
to desempenho da função,

R E S o L V E:

1º. – art. 1º. - dESigNaR a servidora JoSiaNE gERaL-
da CaRLETT i - Diretora de Transportes, para atuar como 
fiscal do Contrato nº 2017/015, com o a firma VIAÇÃO 
GABRIELENSE LTDA – ME, que tem como objeto a contra-
tação de empresa em caráter emergencial para prestação 
de serviços de transportes de pacientes em tratamento de 
saúde, consultas e exames, fora do município, com destino 
a Região Metropolitana, em cumprimento ao disposto no 
Art. 67 e Parágrafos da Lei nº 93/8.666,

art. 2º - É dever do Fiscal do Contrato exercer com total 
eficiência as funções de acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato, tendo total responsabilidade pelos 
resultados, devendo observar o cumprimento, pela contra-
tada, das regras técnicas, científicas ou artísticas previstas 
no instrumento contratual.

art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Saúde, em 12 de abril de 2017.

RoBERTo MoRaNdi

Secretário Municipal de Saúde

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

PORTARIA Nº 050/2017
Publicação Nº 81652

PORTARIA Nº. 050, DE 12 DE ABRIL DE 2017.

DESIGNA VEREADORES

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

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, os Vereadores, ANTONIO LOPES, 
DELLAMAR ANTÔNIO ALMEIDA, DELIZETE BAPTISTA PI-
NHEIRO, EUCLÉSIO AGUILAR LIMA, JOÃO TEIXEIRA SOA-
RES e JOSÉ ROQUE DE OLIVEIRA, para consigo, partici-
parem da “XV MARCHA DOS VEREADORES 2017”, que 
realizar-se-á no período de 25 a 28 de abril de 2017, em 
Brasília-DF.

Art. 2º Os Vereadores após a viagem apresentarão no 
prazo de três dias úteis após o retorno:

I – Atestado ou declaração que comprove a presença ao 
local que motivou a viagem ou outro documento que cer-
tifique a presença do beneficiário no local de destino, con-

forme a solicitação prévia da diária;

II – Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas 
durante o período de afastamento.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, no Átrio desta Câmara Municipal e no Diário Oficial 
dos Municípios.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São Ga-
briel da Palha, 12 de abril de 2017.

TIAGO DOS SANTOS

Presidente

WAGNER LUCAS DOS SANTOS

1º Secretário

São José do Calçado

Prefeitura

CONTRATO DE RATEIO/SMS/Nº001/2017
Publicação Nº 81610

CoNTRaTo dE RaTEio/SMS/Nº001/2017, CoNSÓRCio PÚBLiCo da REgiÃo PÓLo SUL – CiM PoLo SUL

CoNSoRCiado: Prefeitura Municipal de São José do Calçado-ES.

CoNSÓRCio: CoNSÓRCio PÚBLiCo da REgiÃo PÓLo SUL –CiM PoLo SUL

objeto: O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos 
do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, e, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembléia Geral, tendo por fim 
o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos e finalidades do 
CONSÓRCIO no tocante ao modelo de governança regional para oferta de serviços relativos à área de saúde, nos termos 
do Contrato de Consórcio Público firmado, e processo administrativo nº1414/2017.

VaLoR ToTaL: R$: Valor o global de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

Prazo: Retroagindo seus efeitos em 02/01/2017 a 31/12/2017.

dotação orçamentária: Elementos de despesa/Fonte/nº1201, fichas nºs.129, 130,132.

São José do Calçado-ES, em 23/03/2017.

JoSÉ CaRLoS dE aLMEida

PREFEITO MUNICIPAL
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São Roque do Canaã

Prefeitura

ATA GERAL DE VOTAÇÃO E APURAÇÃO - CONSELHO 
TUTELAR

Publicação Nº 81637

aTa gERaL da VoTaçÃo E aPURaçÃo do PRo-
CESSo dE ESCoLHa doS MEMBRoS do CoNSELHo 

TUTELaR

Aos nove do mês de abril de 2017, no Centro de Referência 
da Assistência Social de São Roque do Canaã/ES, sob a 
responsabilidade da Comissão Organizadora, foi realizada 
a votação e apuração do processo de escolha dos mem-
bros do CONSELHO TUTELAR DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 
- ES, sendo instaladas 05 urnas para recepção dos vo-
tos, assim situadas: 01 (uma) urna na Escola Municipal de 
Educação Infantil São Roque (Jardim), 01 (uma) urna na 
Quadra de Esportes da Vila Verde, 01 (uma) urna na Es-
cola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Darly Nerty Vervolet – São Jacinto, 01 (uma) urna na Es-
cola Municipal de Educação Infantil Santa Julia – Agrovila 
e 01 (uma) urna na Escola Municipal de Educação Infantil 
e Ensino Fundamental Luiz Mônico – Alto Santa Julia. A vo-
tação teve início às 08:00 horas, encerrando-se às 12:00 
horas, conforme Atas de Votação e Apuração de cada se-
ção. Após a chegada de todas as urnas restantes e através 
dos Boletins de Urna passou-se a totalização dos votos, 
chegando-se ao seguinte resultado: Votos Válidos: 1.381; 
Votos Brancos: 01; Votos Nulos: 18; Votação dos Candida-
tos: Amanda Canisky Stelzer, 187 votos; Andreia Salvalaio 
Pandolfi, 21 votos; Beatriz Aparecida Margon Broseghini, 
139 votos; Edilaine Pereira Nunes, 34 votos; Graziani Peri-
ni, 41 votos; Janaina Elizabeth Galimberti, 72 votos; Julie-
te Oliveira Nery, 25 votos; Magno Hora Da Silva, 27 votos; 
Maria Aparecida Das Matas, 60 votos; Maria Luiza Galon 
Main, 98 votos; Marilza Helena Luchi Da Silva, 111 votos; 
Marta Marcia Gonzales, 104 votos; Mayara De Pablua Cor-
reia, 20 votos; Michele Claudino De Paulo, 46 votos; Ramili 
Do Rosario, 07 votos; Rosa Cristina Dutra de Oliveira, 29 
votos; Rosielsi Dos Santos, 15 votos; Sabrina Pereira De 
Oliveira, 86 votos; Solange Cristina Lauers, 61 votos; Va-
nessa Ferreira Dos Santos Guerra, 101 votos; Vania Alho 
Radins, 81 votos; Willian Lucas Gasparini, 16 votos. Não 
houve impugnações. O Conselho de Direito da Criança e do 
Adolescente recebeu denúncia que haviam votos em mais 
de uma sessão, visto que o voto é manual e o Cartório 
Eleitoral fornece uma lista única, em arquivo não editável 
de todos os eleitores do município. A Comissão Organiza-
dora conferiu todas as listas com as assinaturas, havendo 
apenas 01 (uma) duplicação dos votos da própria candi-
data Sabrina Pereira De Oliveira, os quais foram anulados. 
Sem quaisquer outros incidentes que pudessem compro-
meter a validade da totalização dos votos, a Presidente 
da Comissão Organizadora, diante de todos os presentes 
parabenizou e agradeceu a todos os que trabalharam no 
processo de escolha. A classificação dos 02 (dois) candida-
tos eleitos e dos 05 (cinco) suplentes segue anexo. Nada 

mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que após 
lida e achada conforme segue assinada por mim, Sophia 
Aparecida Forza, Presidente da Comissão Organizadora, 
pelos demais membros presentes da Comissão Organiza-
dora, pelos membros do CMDCA que acompanharam os 
trabalhos.

São Roque do Canaã - ES, 11 de abril de 2017.

AVISO DE LICITAÇÃO PP 022/2017
Publicação Nº 81626

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL. N°22/2017

o MUNiCÍPio dE SÃo RoQUE do CaNaÃ-ES, através 
de seu Pregoeiro, torna público que realizará licitação na 
modalidade Pregão Presencial, de acordo com as Leis nº 
8.666/93 e 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 3.408/2017, 
cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios não 
perecíveis, material de consumo, de higiene e limpe-
za e bem como material de consumo para cozinha, 
para atender as Secretarias Municipais de Educação, 
Saúde, obras e Serviços Urbanos, Turismo, Cultura, 
Esporte e Lazer, desenvolvimento Econômico, assis-
tência Social, administração e Finanças, do Municí-
pio de São Roque do Canaã - ES. O edital encontra-se 
disponível no site www.saoroquedocanaa.es.gov.br. aber-
tura: 09h00min do dia 27/04/2017.

São Roque do Canaã, 12/04/2017.

Ramon Magnago

Pregoeiro oficial

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL PP 019/2017
Publicação Nº 81680

aViSo RETiFiCaçÃo

PREgÃo PRESENCiaL. N°019/2017

o MUNiCÍPio dE SÃo RoQUE do CaNaÃ-ES, através 
de seu Pregoeiro, torna público que foi RETIFICADO o Pre-
gão Presencial 019/2017 no item “8.1.3 – Qualificação 
Técnica”. O edital ratificado encontra-se disponível no site 
www.saoroquedocanaa.es.gov.br. 

São Roque do Canaã, 12/04/2017.

Ramon Magnago

Pregoeiro oficial
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DECRETO N.º 3.472/2017
Publicação Nº 81675

dECRETo Nº 3.472/2017

diSPÕE SoBRE a NoMEaçÃo dE MEMBRoS PaRa 
CoMPoR o CoNSELHo MUNiCiPaL dE EdUCaçÃo.

o PREFEiTo MUNiCiPaL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, VIII da Lei Orgânica Municipal; e 
considerando:

a) a Lei nº 058/98, com a nova redação dada pelas Leis 
187/2001 e 788/2017; e

b) o conteúdo do processo administrativo protocolizado 
sob nº 001424/2017,

dECRETa:

art. 1º - Ficam nomeados os membros a seguir elenca-
dos, para comporem o Conselho Municipal de Educação do 
Município de São Roque do Canaã:

i. Representantes do Poder Executivo Municipal:

a) Representantes da Secretaria Municipal de Edu-
cação:

Titular: Waldeise Zanetti Nepomoceno Fadini;

Suplente: Flávia Cyrillo de Azevedo.

Titular: Waldireni Zanetti Nepomoceno da Vitória;

Suplente: Bruna Aparecida Luchi.

b) Representantes do Magistério Público Municipal:

Titular: Renata Antonina Rossi Cappelletti;

Suplente: Antônia Aparecida do Socorro Chaves Torezani.

Titular: Marcella Rossi de Azevedo e Franco;

Suplente: Patrícia Melotti Barcelos.

c) Representantes da administração Municipal:

Titular: Uillian Martins Torezani;

Suplente: Alana Rodrigues Gramlich.

ii. Representantes do Magistério Público Municipal, 
em efetivo exercício:

Titular: Elisangela Marianelli Vago;

Suplente: Rosilene Tessarolo.

iii. Representantes de alunos regularmente matri-
culados na Rede Municipal de Ensino:

Titular: Alexandre Volpi Blank;

Suplente: Laís Boschetti.

iV. Representantes de pais de alunos matriculados 
na Rede Municipal de ensino:

Titular: Juceli Tereza Cosme Galão;

Suplente: Cláudia Helena Fontana.

V. Representantes do Poder Legislativo Municipal:

Titular: Gilmar Meireles;

Suplente: Claudecir Strelow.

art. 2º - O mandato do respectivo conselho é de 02 (dois) 
anos, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período, 
desde que de acordo com o Regimento Interno do Conse-
lho Municipal de Educação de São Roque do Canaã.

Parágrafo Único – as conselheiras Waldeise Zanetti Ne-
pomoceno Fadini, Waldireni Zanetti Nepomoceno da Vitó-
ria e Elisangela Marianelli Vago estão sendo reconduzidas 
para mais um mandato de 02 (dois) anos, conforme dis-
posto no art. 6º da Lei n.º058/1998.

art. 3º - A função de membro do Conselho Municipal de 
Educação ora nomeado é considerada função pública rele-
vante honorífica e não remunerada.

art. 4º - O mandato do conselheiro ora nomeado para 
substituir membro que se desligou antes do final do 
mandato terá início na data da publicação do presente ato 
de nomeação e se estenderá até a data do término do 
mandato daquele que foi substituído.

art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 12 Abril de 2017.

RUBENS CaSoTTi

Prefeito Municipal

DECRETO N.º 3.473/2017
Publicação Nº 81676

dECRETo Nº 3.473/2017

diSPÕE SoBRE HoMoLogaçÃo do RESULTado Fi-
NaL aPÓS RECURSo do CadaSTRaMENTo dE Va-
gaS PaRa oS CaRgoS dE MoToRiSTa E TÉCNiCo 
dE PRoCESSaMENTo dE dadoS E CadaSTRo RE-
SERVa, REMaNESCENTES do PRoCESSo SELETiVo 
SiMPLiFiCado – EdiTaL 003/2016 do MUNiCÍPio 
dE SÃo RoQUE do CaNaÃ - ES.

o PREFEiTo MUNiCiPaL, de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, inciso VIII da Lei Orgânica Munici-
pal, e considerando:

a) o Edital 003/2016, que estabelece normas para o pro-
cesso seletivo simplificado para contratação tempo-
rária, por excepcional interesse público, de agen-
te de limpeza e alimentação, agente de portaria, 
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agente de serviços operacionais, assistente social, 
educador social, motorista, operador de máquinas 
pesadas e técnico de processamento de dados e for-
mação de cadastro reserva para eventual contrata-
ção do cargo de auxiliar administrativo, auxiliar de 
mecânico, engenheiro civil, mecânico de máquinas 
leves e pesadas, nutricionista, pedreiro, psicólogo e 
recepcionista, aprovado pelo Decreto 3.047/2016;
b) o Decreto 3.455/2017, estabelece normas para cadas-
tro de reserva para os cargos de motorista e técnico em 
processamento de dados, remanescentes do Processo Se-
letivo Simplificado – Edital 003/2016 do Município de São 
Roque do Canaã – ES; e
c) o conteúdo do processo administrativo protocolizado 
sob nº 1431/2017,

dECRETa:

art. 1º - Fica homologado o resultado final, após recurso, 
do cadastramento de novos candidatos para suprimento 
de vagas, remanescentes do processo seletivo simplificado 
- Edital 003/2016 (Decreto 3.047/2016), visando à contra-

tação temporária de Motorista e Técnico de Processamento 
de Dados e cadastro reserva, do Município de São Roque 
do Canaã, Estado do Espírito Santo, com validade de 01 
(um) ano a contar da data da homologação do resultado 
final publicado.

art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 12 de Abril de 2017.

RUBENS CaSoTTi

Prefeito Municipal

RESULTado FiNaL do PRoCESSo SELETiVo SiM-
PLiFiCado PaRa CadaSTRo dE RESERVa PaRa oS 
CaRgoS dE MoToRiSTa E TÉCNiCo EM PRoCESSa-
MENTo dE dadoS, REMaNESCENTES do PRoCESSo 
SELETiVo SiMPLiFiCado – EdiTaL 003/2016 do 
MUNiCÍPio dE SÃo RoQUE do CaNaÃ-ES:

dECRETo Nº 3.455/2017

EdiTaL Nº 003/2016

Resultado: 12/04/2017

MoToRiSTa

Classificação Nome do Candidato
Pontuação da 

Qualificação Pro-
fissional

Resultado da Prova 
Prática Pontuação Total

1.º Pablo Selito Priori 35,0 pontos 100,0 pontos 135,0 pontos

2.º Luis Paulo Stelzer 35, 0 pontos 84,0 pontos 119,0 pontos

3.º Tadeu Fernando Gonzalez 30,0 pontos 86,0 pontos 116,0 pontos

4.º Eriko José Sampaio 4,0 pontos 100,0 pontos 104,0 pontos

5º Cleberson Wiedenhoeft Dubberstein 0,0 pontos 100,0 pontos 100,0 pontos

6º Nilson Luis Carlini 0,0 pontos 100,0 pontos 100,0 pontos

7º Ronaldo José Estevão 0,0 pontos 92,0 pontos 92,0 pontos

8º Erivelton Francisco Boschetti 0,0 pontos 87,0 pontos 87,0 pontos

MoToRiSTa – (Eliminados na Primeira Fase)

---------------- José Tótola
Eliminado conforme item:

4.2, “d” – Não apresentou o Formulário de Inscrição devidamente preenchido;

---------------- Uanderson Andre 
Ribeiro

Eliminado conforme item:

5, Vi – Não apresentou fotocópia autenticada em cartório de comprovante de escolaridade.

TÉCNiCo dE PRoCESSaMENTo dE dadoS

CLaSSiFiCaçÃo CaNdidaTo (a) PoNTUaçÃo

1º José Augusto Franco Dardengo 0,0

CoMiSSÃo oRgaNiZadoRa E ExaMiNadoRa do PRoCESSo SELETiVo  
SiMPLiFiCado PaRa CoNTRaTaçÃo TEMPoRÁRia

DECRETO Nº 3.050/2016.
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DECRETO N.º 3.474/2017
Publicação Nº 81677

dECRETo Nº 3.474/2017

diSPÕE SoBRE HoMoLogaçÃo do RESULTado Fi-
NaL aPÓS RECURSo do CadaSTRaMENTo dE Va-
gaS PaRa oS CaRgoS dE agENTE dE CoMBaTE a 
ENdEMiaS E agENTE FiSCaL SaNiTÁRio E CadaS-
TRo RESERVa, REMaNESCENTES do PRoCESSo SE-
LETiVo SiMPLiFiCado – EdiTaL 002/2016 do MU-
NiCÍPio dE SÃo RoQUE do CaNaÃ - ES.

o PREFEiTo MUNiCiPaL, de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, inciso VIII da Lei Orgânica Munici-
pal, e considerando:
a) o Edital 002/2016, que estabelece normas para o 
processo seletivo simplificado para contratação 
temporária, por excepcional interesse público, de 
agente comunitário de saúde, agente de combate a 
endemias, agente fiscal sanitário, auxiliar de enfer-
magem e de auxiliar técnico de laboratório para a 
Rede Municipal de Saúde do Município de São Roque 
do Canaã, aprovado pelo Decreto 3.046/2016;
b) o Decreto 3.382/2017, estabelece normas para o pro-
cesso seletivo simplificado de agente comunitário de saú-
de, agente de combate a endemias, agente fiscal sanitário, 
auxiliar de enfermagem e auxiliar técnico de laboratório, 
habilitados em regime de designação temporária para 
atender às necessidades de excepcional interesse público 
e formação de cadastro reserva, remanescentes do Pro-
cesso Seletivo Simplificado – Edital 002/2016 do Município 
de São Roque do Canaã - ES; e
c) o conteúdo do processo administrativo protocolizado 
sob nº 0193/2017,

dECRETa:

art. 1º - Fica homologado o resultado final, após recurso, 
do cadastramento de novos candidatos para suprimento 
de vagas, remanescentes do processo seletivo simplificado 
- Edital 002/2016 (Decreto 3.046/2016), visando à con-
tratação temporária de Agente de Combate a Endemias e 
Agente Fiscal Sanitário e cadastro reserva, em atendimen-
to Rede Municipal de Saúde do Município de São Roque do 
Canaã, Estado do Espírito Santo, com validade de 01 (um) 
ano a contar da data da homologação do resultado final 
publicado.
art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 12 de Abril de 2017.

RUBENS CaSoTTi

Prefeito Municipal

RESULTado FiNaL aPÓS SEgUNda FaSE – PRoVa 
PRÁTiCa do PRoCESSo SELETiVo SiMPLiFiCado 
dE agENTE CoMUNiTÁRio dE SaÚdE, agENTE dE 
CoMBaTE a ENdEMiaS, agENTE FiSCaL SaNiTÁ-
Rio, aUxiLiaR dE ENFERMagEM E aUxiLiaR TÉC-
NiCo dE LaBoRaTÓRio, HaBiLiTadoS EM REgiME 
dE dESigNaçÃo TEMPoRÁRia PaRa aTENdER ÀS 
NECESSidadES dE ExCEPCioNaL iNTERESSE PÚ-
BLiCo E FoRMaçÃo dE CadaSTRo RESERVa, RE-
MaNESCENTES do PRoCESSo SELETiVo SiMPLiFi-
Cado – EdiTaL 002/2016 do MUNiCÍPio dE SÃo 
RoQUE do CaNaÃ - ES.

dECRETo Nº 3.382/2017

EdiTaL Nº 002/2016

Resultado da Segunda Fase: 12/04/2017

agENTES dE CoMBaTE a ENdEMiaS

Classificação Nome do Candidato Pontuação da Qualificação 
Profissional

Resultado da Prova 
Prática Pontuação Total

1.º Wiliam Valadão 0,0 pontos 100,0 pontos 100,0 pontos

agENTE FiSCaL SaNiTÁRio

Classificação Nome do Candidato Pontuação da Qualificação 
Profissional

Resultado da Prova 
Prática Pontuação Total

1.º Maurício Roldi 0,0 pontos 96,0 pontos 96,0 pontos

CoMiSSÃo oRgaNiZadoRa E ExaMiNadoRa

do PRoCESSo SELETiVo SiMPLiFiCado

dECRETo 3.380/2017
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RESOLUÇÃO Nº 04/2017
Publicação Nº 81636

RESoLUçÃo 004/2017

Dispõe sobre o resultado final e homologa o Processo de 
Escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de 
São Roque do Canaã - ES.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente - CMDCA de São Roque do Canaã - ES, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal de nº 
108, de 22 de junho de 1999 e suas alterações pela Lei n.º

409, de 28 de junho de 2007, Lei n.º 596, de 13 de julho 
de 2010 e Lei n.º 692, de 24 de setembro de 2012, torna 
pública a Relação de Candidatos Eleitos para o Processo de 
Escolha para membros do Conselho Tutelar, para o qua-
driênio 2016/2019 conforme relação abaixo:

art. 1º: Fica proclamado o resultado da Eleição realizada 
no dia 09/04/2017.

I - Total de votos válidos: 1.381

II - Total de votos em branco: 01

III - Total de votos nulos: 18

art. 2º: Total de votos por candidato:

Nome do Candidato Nº. de 
Votos

Classifica-
ção

Amanda Canisky Stelzer 187 1º

Beatriz Aparecida Margon Broseghini 139 2º

Marilza Helena Luchi Da Silva 111 3º

Marta Marcia Gonzales 104 4º

Vanessa Ferreira Dos Santos Guerra 101 5º

Maria Luiza Galon Main 98 6º

Sabrina Pereira De Oliveira 86 7º

Vania Alho Radins 81 8º

Janaina Elizabeth Galimberti 72 9º

Solange Cristina Lauers 61 10º

Maria Aparecida Das Matas 60 11º

Michele Claudino De Paulo 46 12º

Graziani Perini 41 13º

Edilaine Pereira Nunes 34 14º

Rosa Cristina Dutra de Oliveira 29 15º

Magno Hora Da Silva 27 16º

Juliete Oliveira Nery 25 17º

Andreia Salvalaio Pandolfi 21 18º

Mayara De Pablua Correia 20 19°

Willian Lucas Gasparini 16 20º

Rosielsi Dos Santos 15 21º

Ramili Do Rosario 07 22º

art. 3º: Ficam os seguintes candidatos eleitos como titu-
lares, por ordem de votação:

1 - Amanda Canisky Stelzer;

2 - Beatriz Aparecida Margon Broseghini;

art. 4º: Ficam os demais candidatos como suplentes, por 
ordem de votação:

1 - Marilza Helena Luchi Da Silva;

2 - Marta Marcia Gonzales;

3 - Vanessa Ferreira Dos Santos Guerra;

4 - Maria Luiza Galon Main;

5 - Sabrina Pereira De Oliveira

art. 5º: Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

São Roque do Canaã, 11 de abril de 2017.

SoPHia aPaRECida FoRZa

Presidente do CMDCA
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câMara MuniciPal

PORTARIA N°014/2017
Publicação Nº 81616

 

  
 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Rua Lourenço Roldi, nº 88, São Roquinho, São Roque do Canaã - ES, Cep: 29.665-000 Telefax: (27) 3729 - 1117   

Home Page: www.camarasrc.es.gov.br E-mail: camara@saorc.com.br CNPJ 01.639.869/0001-43  

 

 
 

PORTARIA Nº 014/2017, de 12 de abril de 2017. 
 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL de São 
Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, eleito 
na forma da Lei, no uso de suas atribuições legais, 
e considerando o Feriado Nacional de Sexta-Feira 
Santa: Paixão de Cristo, dia 14 de abril de 2017,  
 
RESOLVE: 

 

Art. 1º. Fica estabelecido o horário de funcionamento e 
atendimento ao Público na Câmara Municipal de Vereadores de 
São Roque do Canaã, no dia 13 de abril de 2017, das 07:00 às 
11:00 horas, em decorrência da Semana Santa. 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
   REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 
Sala das Sessões “ROBERTO ROLDI”, 12 de abril de 2017. 
 
 
 

MIGUEL DJALMA SALVALAIO 
Presidente 
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Serra

Prefeitura

110/2014
Publicação Nº 81640

ExTRaTo do 4º TERMo adiTiVo ao CoNTRaTo dE 

LoCaçÃo Nº 110/2014 PRoCESSo Nº 5197/2017. 

Partes: Município da Serra e Antonio Martins Vitor. Objeto: 

Prorrogação por 12 (doze) meses a partir de 18/03/2017.

Data de assinatura: 17 de março de 2017.

Izolina Marcia Lamas Silva 

Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO 30/2017
Publicação Nº 81708

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, processo 
n. 17770/2017, com fulcro no art. 25, III, da Lei 
8.666/93, consolidada, considerando o parecer exarado 
pelo Douto Procurador Geral, objetivando a contratação 
de apresentação musical para realização da peça teatral 
“PAIXÃO DE CRISTO”, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais), em favor da Empresa J E PRODUÇÕES E EVENTOS 
LTDA ME.

Serra – ES, 12 de abril de 2017.

Sandra Regina Bezerra Gomes

Secretária Municipal de Turismo, cultura, Esporte e Lazer

Extrato de Contrato nº 30/2017 processo nº. 17770/ 
2017.

Partes: O Município da Serra e a Empresa J E PRODUÇÕES 
E EVENTOS LTDA ME.

Objeto: contratação de apresentação musical para 
realização da peça teatral “PAIXÃO DE CRISTO”. Vigência: 
a partir da assinatura até 14 de abril de 2017.

Data de assinatura: 12 de abril de 2017.

Sandra Regina Bezerra Gomes

Secretária Municipal de Turismo, cultura, Esporte e Lazer

MPE (SRP) 236/2016
Publicação Nº 81617

aViSo dE LiCiTaçÃo

o MUNiCÍPio da SERRa/ES, por intermédio do Prego-
eiro, torna Público que realizará licitação, na modalidade 
PREgÃo ELETRÔNiCo (SRP) SOB Nº 236/2016, de acor-
do com as Leis 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar 
nº 123/2006, Lei Complementar 147/2014, Lei Municipal 
3530/2010, Decreto Municipal n.º 4904 de 2014 subsidia-
riamente da Lei nº 8.666/93, através do site: www.lici-
taçoes-e.com.br, objetivando o Registro de Preços (SRP) 
para futura Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de transporte escolar. O Edital oriun-
do do processo nº 1796/2016 SEDU, encontra-se disponí-
vel no site acima. Abertura das propostas: às 13h45min. 
do dia 28/04/2017. Início sessão disputa: às 14h00min. 
Do dia 28/04/2017.

Serra, 12 de abril de 2017.

anderson Werdan Fagundes

Pregoeiro Oficial/SEAD

RESOLUÇÃO
Publicação Nº 81649

Resolução 05/2017

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Serra/ES –CONCASE, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei 3898/2013,

Considerando a destinação de recursos através de chancela 
autorizada em 2016 e captado no exercício 2016;

Considerando que o referido projeto já consta no banco de 
projetos do Concase e que os apoiadores oficializaram a 
destinação dos recursos para a instituição;

Resolve:

Art. 1º Fica autorizado o repasse de recursos para o objeto 
referente ao projeto aprovado no CONCASE, expresso a seguir:

Instituição/CNPJ Projeto Valor

Associação Lar Semente do Amor

CNPJ:00.612.230/0001-01
“Na Onda do 
Futuro” R$85.000,00

Art. 2º esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas disposições em contrário.

Serra, ES 10 de Abril de 2017.

Marco antônio Martão

Presidente do CONCASE

http://www.serra.es.gov.br/
http://www.serra.es.gov.br/
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RETIFICAÇÃO
Publicação Nº 81607

ExTRaTo dE RETiFiCaçÃo do 3º TERMo adi-
TiVo ao CoNTRaTo Nº 081/2015 PRoCESSo Nº 
79569/2014 Partes: Município da Serra e o dEPaRTa-
MENTo dE iMPRENSa oFiCiaL do ESPÍRiTo SaNTo 
– dio-ES.

onde se lê: Elcimara Rangel Loureiro Alicio

Secretária de Assistência social

Leia-se: Alexandre Camilo Fernandes Viana

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

TERMO ADITIVO 113/2016 E 142/2016 
Publicação Nº 81611

ExTRaTo do 1º TERMo adiTiVo ao CoNTRaTo dE 
Nº 113/2016 PRoCESSo Nº 11308/2016.

Partes: Município da Serra e a Empresa EMPÓRio CaRd 
LTda. Objeto: prorrogação do Contrato pelo período de 

12 (doze) meses a partir de 15 de abril de 2017, ou até 
que se conclua o procedimento licitatório.

Data de assinatura: 12 de abri de 2017.

Alexandre Camilo Fernandes Viana

Secretário Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

ExTRaTo do 1º TERMo adiTiVo ao CoNTRaTo dE 
Nº 142/2016 PRoCESSo Nº 19897/2016.

Partes: Município da Serra e a Empresa EMPÓRio CaRd 
LTda. Objeto: prorrogação do Contrato pelo período de 
12 (doze) meses a partir de 15 de abril de 2017, ou até 
que se conclua o procedimento licitatório.

Data de assinatura: 12 de abri de 2017.

Alexandre Camilo Fernandes Viana

Secretário Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

Viana

Prefeitura

NOTIFICAÇÃO 002/2017 002/2017 CMRF
Publicação Nº 81687

NoT. CMRF. Nº 002/2017 CoNCREViT CoNCRETo 
ViToRia LTda.

Viana/ES, 11 de Abril de 2017.

N o T i F i C a ç Ã o

A Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
designada pelo Decreto 174/2016, faz saber que realizará 
no dia 02 de maio de 2017 (terça-feira), com início às 
14:00 horas, na sala de Reuniões da SEMID – Secretaria 
de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Susten-
tável, no 4º andar do prédio da Prefeitura do Município 
de Viana, sessão ordinária de julgamento do processo ad-
ministrativo nº. 16409/2015 (apensos: 3989/2015 e 
4711/2015), em que é parte interessada a empresa su-
pramencionada.

Na oportunidade, a empresa recorrente, por seu represen-
tante legal, poderá CaSo QUEiRa, prestar esclarecimen-
tos ou proceder sustentação oral, na forma do disposto 
no Regimento Interno do Conselho Municipal de Recursos 
Fiscais.

Atenciosamente,

Vanuza Lovati Poltronieri

Presidente - CMRF

NOTIFICAÇÃO 003/2017 CMRF
Publicação Nº 81685

NoT. CMRF. Nº 003/2017 TRaNSMaRKS TRaNSPoR-
TES E SERViçoS LTda.

Viana/ES, 11 de Abril de 2017.

N o T i F i C a ç Ã o

A Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
designada pelo Decreto 174/2016, faz saber que realizará 
no dia 09 de maio de 2017 (terça-feira), com início às 
14:00 horas, na sala de Reuniões da SEMID – Secretaria 
de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Susten-
tável, no 4º andar do prédio da Prefeitura do Município 
de Viana, sessão ordinária de julgamento do processo ad-
ministrativo nº. 15279/2015 (apensos: 5363/2013 e 
6250/2013), em que é parte interessada a empresa su-
pramencionada.

Na oportunidade, a empresa recorrente, por seu represen-
tante legal, poderá CaSo QUEiRa, prestar esclarecimen-
tos ou proceder sustentação oral, na forma do disposto 
no Regimento Interno do Conselho Municipal de Recursos 
Fiscais.

Atenciosamente,

Vanuza Lovati Poltronieri

Presidente - CMRF
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NOTIFICAÇÃO 005/2017CMRF
Publicação Nº 81683

NoT. CMRF. Nº 005/2017 iNSET FoNE SaUdE aM-
BiENTaL LTda -ME.

Viana/ES, 11 de Abril de 2017.

N o T i F i C a ç Ã o

A Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
designada pelo Decreto 174/2016, faz saber que realizará 
no dia 30 de maio de 2017 (terça-feira), com início às 
14:00 horas, na sala de Reuniões da SEMID – Secretaria 
de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Susten-
tável, no 4º andar do prédio da Prefeitura do Município de 
Viana, sessão ordinária de julgamento do processo admi-
nistrativo nº. 14056/2015 (apensos: 12257/2013 e 
13025/2013), em que é parte interessada a empresa 
supramencionada.

Na oportunidade, a empresa recorrente, por seu represen-
tante legal, poderá CaSo QUEiRa, prestar esclarecimen-
tos ou proceder sustentação oral, na forma do disposto 
no Regimento Interno do Conselho Municipal de Recursos 
Fiscais.

Atenciosamente,

Vanuza Lovati Poltronieri

Presidente - CMRF

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMARC/PMV 
EDITAL Nº 01/2016 

Publicação Nº 81613

PRoCESSo SELETiVo SiMPLiFiCado SEMaRC/PMV 
EdiTaL Nº 01/2016

EdiTaL dE CoNVoCaçÃo Nº 14/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Sr. GILSON DANIEL 
BATISTA, no uso de suas atribuições legais e em confor-
midade com o disposto no Edital nº 01/2016 do Processo 
Seletivo Simplificado SEMARC/PMV, com resultado final 
homologado em 05 de dezembro de 2016, edição nº 649,

RESOLVE:

Convocar o candidato relacionado abaixo para dar início 
ao processo admissional, de acordo com item 16 do Edi-
tal SEMARC/PMV Nº01/2016 e item 01 deste Edital, que 
deverão apresentar-se à Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Social, localizada na Avenida Florentino Ávidos 
nº 01, Prefeitura Municipal de Viana, 4º andar, no dia 17 
(dezessete) de abril de 2017, segunda feira, nos horário 
especificado.

oFiCiaL adMiNiSTRaTiVo (M02)

Data: 17/04/2017 Horário: 9h

NoME do CaNdidaTo CLaSSiFiCaçÃo

LUIZA MARIANO DE JESUS 17º

1. da CoNVoCaçÃo E CoNTRaTaçÃo

1.1 Os candidatos convocados deverão comparecer ao 
local dentro do prazo e horário estipulados, munidos de 
todos os documentos originais cujas cópias foram acondi-
cionadas no envelope no ato da inscrição.

1.2 Os candidatos deverão, ainda, apresentar os seguintes 
documentos de habilitação para a contratação:

a) 01 (uma) foto 3x4;

b) Atestado de antecedentes criminais (www.sesp.es.gov.
br);

c) Certidões negativas – cível, criminal e militar (www.tjes.
gov.br);

d) Certidão negativa Justiça Federal (www.jfes.gov.br);

e) Certidão negativa Justiça Eleitoral e Criminal Eleitoral 
(www.tse.gov.br);

f) Certidão negativa da Justiça Militar da União (www.stm.
jus.br);

g) Certidão negativa do município de Viana (www.viana.
es.gov.br);

h) Cópia da identidade;

i) Cópia da Carteira de Trabalho (CTPS);

j) Cópia do Cartão do Banco – conta corrente;

k) Cópia do CPF;

l) Cópia do Título de Eleitor e comprovante de que está 
em dia com a justiça eleitoral (comprovante de votação na 
última eleição);

m) Cópia do Certificado de Reservista;

n) Cópia do Comprovante do PIS/PASEP;

o) Cópia do Comprovante de Residência (conta de água, 
luz ou telefone);

p) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;

q) Cópia do Comprovante de Escolaridade;

r) Cópia do Atestado Médico Admissional (expedido por 
médico do trabalho);

1.2.1 Para salário família (candidatos com filhos de 0 a 14 
anos), deverão apresentar:

a) Cartão de vacinação da criança/do adolescente;
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b) Certidão de nascimento da criança/do adolescente;
c) Comprovante de Frequência Escolar da criança/do ado-
lescente.

1.3 Os candidatos que não comparecerem na data e ho-
rário estabelecidos, bem como não apresentarem toda a 
documentação solicitada estarão automaticamente elimi-
nados do referido Processo Seletivo Simplificado.

Viana, 10 de abril de 2017

LEdiR da SiLVa PoRTo

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RESUMO DO CONVÊNIO Nº. 022/2017
Publicação Nº 81612

RESUMo do CoNVÊNio Nº. 022/2017

Processo nº. 5450/2017

Concedente: Município de Viana.

Convenente: SERRÃO & CIA LTDA

objeto: Este convênio tem por objeto a execução das 
medidas previstas na Lei Municipal nº. 2.838/2017 
(Programa Gerar) por meio da conjugação de esforços para 
criação de oportunidades de criação de vagas de emprego 
e criação de renda no Município de Viana (ES), auxiliando 
na identificação de demandas por força de trabalho e na 
alocação de mão de obra nas empresas Conveniadas, bem 
como na qualificação e aperfeiçoamento dos trabalhadores 
para facilitar a sua inserção e manutenção no mercado de 
trabalho.

Vigência: será de 12 (doze) meses a contar a partir da 
data da assinatura do termo.

Viana/ES, 10 de abril de 2017.

giLSoN daNiEL BaTiSTa

PREFEiTo MUNiCiPaL

Vila Pavão

Prefeitura

RESUMO - 4º T.A. AO CONTRATO Nº 065/2015
Publicação Nº 81594

4º TERMo adiTiVo ao CoNTRaTo Nº 065 / 2015

CoNTRaTaNTE: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.

CoNTRaTada: ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

do oBJETo: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes 
em 20/10/2015, nos termos previstos em sua Cláusula Terceira.

da PRoRRogaçÃo: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato a partir de 12 de Abril de 2017 
com duração de 90 (noventa) dias.

da RaTiFiCaçÃo daS CLÁUSULaS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, 
firmado entre as partes.

Vila Pavão/ES, 11/04/2017.

irineu Wutke

Prefeito Municipal
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