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Consórcios Intermunicipais

Cim Pedra azul - ConsórCio PúbliCo da região sudoeste serrana do es

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE

Publicação Nº 96989

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM-
PLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE Nº17/2017

REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL

Contratante: CIM PEDRA AZUL

Contratada: ANESTCLÍNICA CLÍNICA MÉDICA LTDA

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 26/04/2017.

João do Carmo Dias

Presidente do Cim Pedra Azul

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE 
Nº2017/33

REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL

Contratante: CIM PEDRA AZUL

Contratada: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX-
CEPCIONAIS – APAE DE VIANA

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 14/06/2017.

João do Carmo Dias

Presidente do Cim Pedra Azul

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE 
Nº2017/44

REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL

Contratante: CIM PEDRA AZUL

Contratada: BRUNO DE FREITAS VALBON- ME

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 

saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 07/07/2017.

João do Carmo Dias

Presidente do Cim Pedra Azul

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE 
Nº13/2017

REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL

Contratante: CIM PEDRA AZUL

Contratada: CENTRO CARDIOLÓGICO MAIA PINHEIRO 
LTDA - ME

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 04/04/2017.

João do Carmo Dias

Presidente do Cim Pedra Azul

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE 
Nº40/2017

REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL

Contratante: CIM PEDRA AZUL

Contratada: CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO 
TRAUMATO ORTOPÉDICO MMZ LTDA - ME

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 07/07/2017.

João do Carmo Dias

Presidente do Cim Pedra Azul
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RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE 
Nº29/2017
REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL
Contratante: CIM PEDRA AZUL
Contratada: CLÍNICOS ASSOCIADOS DAS MONTANHAS 
LTDA - EPP
Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.
Data de Assinatura: 03/05/2017.

João do Carmo Dias
Presidente do Cim Pedra Azul

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE 
Nº14/2017
REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL
Contratante: CIM PEDRA AZUL
Contratada: CLÍNICA DE ANGIOLOGIA E PEDIATRIA LIS-
BOA E MARSON LTDA - ME
Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.
Data de Assinatura: 06/04/2017.

João do Carmo Dias
Presidente do Cim Pedra Azul

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE 
Nº38/2017
REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL
Contratante: CIM PEDRA AZUL
Contratada: CLININTEST LABORATÓRIOS LTDA ME
Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.
Data de Assinatura: 06/07/2017.

João do Carmo Dias
Presidente do Cim Pedra Azul

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE 
Nº35/2017

REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL

Contratante: CIM PEDRA AZUL

Contratada: CS STEIN LTDA

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 30/06/2017.

João do Carmo Dias

Presidente do Cim Pedra Azul

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE 
Nº18/2017

REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL

Contratante: CIM PEDRA AZUL

Contratada: CLÍNICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES 
LTDA

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 26/04/2017.

João do Carmo Dias

Presidente do Cim Pedra Azul

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE 
Nº37/2017

REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL

Contratante: CIM PEDRA AZUL

Contratada: DS CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 05/07/2017.

João do Carmo Dias

Presidente do Cim Pedra Azul
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RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE Nº23/ 
2017

REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL

Contratante: CIM PEDRA AZUL

Contratada: ELITE CIRÚRGICA LTDA - ME

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 05/05/2017.

João do Carmo Dias

Presidente do Cim Pedra Azul

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE Nº32/ 
2017

REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL

Contratante: CIM PEDRA AZUL

Contratada: FOR LIFE SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALA-
RES E EM SAÚDE LTDA

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 23/06/2017.

João do Carmo Dias

Presidente do Cim Pedra Azul

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE Nº30/ 
2017

REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL

Contratante: CIM PEDRA AZUL

Contratada: CLÍNICA MÉDICA FULANETE E SMITH LTDA 
- ME

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 22/05/2017.

João do Carmo Dias

Presidente do Cim Pedra Azul

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE Nº15/ 
2017

REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL

Contratante: CIM PEDRA AZUL

Contratada: JY TAVARES CIRURGIA LTDA - ME

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 17/04/2017.

João do Carmo Dias

Presidente do Cim Pedra Azul

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE 
Nº42/2017

REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL

Contratante: CIM PEDRA AZUL

Contratada: L&A LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 
LTDA ME

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 03/08/2017.

João do Carmo Dias

Presidente do Cim Pedra Azul

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE 
Nº21/2017

REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL

Contratante: CIM PEDRA AZUL

Contratada: LAAL LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 
LTDA - ME

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 08/05/2017.

João do Carmo Dias

Presidente do Cim Pedra Azul
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RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE Nº16/ 
2017
REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL
Contratante: CIM PEDRA AZUL
Contratada: LACEN LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI-
CAS LTDA
Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.
Data de Assinatura: 19/04/2017.

João do Carmo Dias
Presidente do Cim Pedra Azul

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE Nº36/ 
2017
REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL
Contratante: CIM PEDRA AZUL
Contratada: MEDEIROS E MENDES LTDA ME
Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.
Data de Assinatura: 04/07/2017.

João do Carmo Dias
Presidente do Cim Pedra Azul

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE Nº45/ 
2017
REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL
Contratante: CIM PEDRA AZUL
Contratada: MEDLAC – MEDICINA LABORATORIAL AFON-
SO CLÁUDIO LTDA - EPP
Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.
Data de Assinatura: 15/08/2017.

João do Carmo Dias
Presidente do Cim Pedra Azul

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE Nº34/ 
2017
REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL
Contratante: CIM PEDRA AZUL
Contratada: PROLAB – MEDICINA LABORATORIAL - ME

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 29/06/2017.

João do Carmo Dias
Presidente do Cim Pedra Azul

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE Nº20/ 
2017
REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL
Contratante: CIM PEDRA AZUL
Contratada: CONSULTÓRIO MÉDICO RAFAEL MUSSIELO 
LTDA ME

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 27/04/2017.

João do Carmo Dias
Presidente do Cim Pedra Azul

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE Nº43/ 
2017
REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL
Contratante: CIM PEDRA AZUL
Contratada: REGINA LÚCIA ALMEIDA DE FREITAS SILVA 
- ME

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 04/08/2017.

João do Carmo Dias
Presidente do Cim Pedra Azul
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RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE Nº41/ 
2017

REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL

Contratante: CIM PEDRA AZUL

Contratada: CENTRO DE ATIVIDADE FÍSICA E REABILI-
TAÇÃO RICK E JUNIOR LTDA

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 10/07/2017.

João do Carmo Dias

Presidente do Cim Pedra Azul

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE Nº46/ 
2017

REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL

Contratante: CIM PEDRA AZUL

Contratada: VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 16/08/2017.

João do Carmo Dias

Presidente do Cim Pedra Azul

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE Nº19/ 
2017

REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL

Contratante: CIM PEDRA AZUL

Contratada: SEMEV SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 26/04/2017.

João do Carmo Dias

Presidente do Cim Pedra Azul

RESUMO DE CONTRATO PESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO A SAÚDE Nº39/ 
2017

REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2016 
– CIM PEDRA AZUL

Contratante: CIM PEDRA AZUL

Contratada: W DERMATOLOGIA LASER LTDA

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação, 
pela contratada de serviços complementares de atenção a 
saúde, constantes no “anexo único”, parte integrante deste 
contrato, conforme estabelece o intem 2.1 do Edital de Cha-
mamento Público – CIM Pedra Azul Nº001/2016.

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 04/03/2017.

João do Carmo Dias

Presidente do Cim Pedra Azul

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

 TERMO DE CREDENCIAMENTO PRESTAÇÃO SERVI-
ÇOS DE SAÚDE– PESSOA JURÍDICA Nº 009/2017 - 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017 -PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 409/2017-L. J. RIBEIRO FI-
SIOTERAPIA - ME. 

Publicação Nº 97058

Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO 
SUL

Processo administrativo nº 409/2017

TERMO DE CREDENCIAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS 
DE SAÚDE– PESSOA JURÍDICA Nº 009/2017 - 
Chamamento Público nº 001/2017.

Credenciando: Consórcio Público da Região Polo Sul.

Credenciada: denominada L. J. RIBEIRO FISIOTERAPIA 
- ME.

Objeto: 1.1 - O objeto do presente é a prestação de ser-
viços de saúde constantes do Apêndice II ao XIII que in-
tegra este instrumento pela CREDENCIADA à população 
dos municípios consorciados do CIM POLO SUL, na forma 
e condições das Clausulas seguintes.

1.2 - Os serviços acima referidos, se encontram descritos e 
serão pagos observando-se os valores constantes da Tabela 
de Serviços e Procedimentos do CIM POLO SUL (TVSPS).

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
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Data de Assinatura: 26/06/2017.

Angelo Guarçoni Junior

Presidente do CIM POLO SUL

TERMO DE CREDENCIAMENTO PRESTAÇÃO SERVI-
ÇOS DE SAÚDE– PESSOA JURÍDICA Nº 001/2017 - 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017 -PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 399/2017 -MULTIMED CLÍNI-
CA DE ESPECIALIDADE MÉDICA EIRELI - ME. 

Publicação Nº 97047

Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO 
SUL

Processo administrativo nº 399/2017

TERMO DE CREDENCIAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS 
DE SAÚDE– PESSOA JURÍDICA Nº 001/2017 - 
Chamamento Público nº 001/2017.

Credenciando: Consórcio Público da Região Polo Sul.

Credenciada: denominada MULTIMED CLÍNICA DE 
ESPECIALIDADE MÉDICA EIRELI - ME.

Objeto: 1.1 - O objeto do presente é a prestação de ser-
viços de saúde constantes do Apêndice II ao XIII que in-
tegra este instrumento pela CREDENCIADA à população 
dos municípios consorciados do CIM POLO SUL, na forma 
e condições das Clausulas seguintes.

1.2 - Os serviços acima referidos, se encontram descritos e 
serão pagos observando-se os valores constantes da Tabela 
de Serviços e Procedimentos do CIM POLO SUL (TVSPS).

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 26/06/2017.

Angelo Guarçoni Junior

Presidente do CIM POLO SUL

TERMO DE CREDENCIAMENTO PRESTAÇÃO SERVI-
ÇOS DE SAÚDE– PESSOA JURÍDICA Nº 003/2017 - 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 402/2017 - FISIOTERAPIA 
SUL CAPIXABA LTDA - ME. 

Publicação Nº 97050

Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO 
SUL

Processo administrativo nº 402/2017

TERMO DE CREDENCIAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS 
DE SAÚDE– PESSOA JURÍDICA Nº 003/2017 - 

Chamamento Público nº 001/2017.

Credenciando: Consórcio Público da Região Polo Sul.

Credenciada: denominada FISIOTERAPIA SUL 
CAPIXABA LTDA - ME.

Objeto: 1.1 - O objeto do presente é a prestação de ser-
viços de saúde constantes do Apêndice II ao XIII que in-
tegra este instrumento pela CREDENCIADA à população 
dos municípios consorciados do CIM POLO SUL, na forma 
e condições das Clausulas seguintes.

1.2 - Os serviços acima referidos, se encontram descritos e 
serão pagos observando-se os valores constantes da Tabela 
de Serviços e Procedimentos do CIM POLO SUL (TVSPS).

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 26/06/2017.

Angelo Guarçoni Junior

Presidente do CIM POLO SUL

TERMO DE CREDENCIAMENTO PRESTAÇÃO SERVI-
ÇOS DE SAÚDE– PESSOA JURÍDICA Nº 005/2017 - 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017 -PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 404/2017-HOSPITAL APOS-
TOLO PEDRO. 

Publicação Nº 97053

Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO 
SUL

Processo administrativo nº 404/2017

TERMO DE CREDENCIAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS 
DE SAÚDE– PESSOA JURÍDICA Nº 005/2017 - 
Chamamento Público nº 001/2017.

Credenciando: Consórcio Público da Região Polo Sul.
Credenciada: denominada HOSPITAL APOSTOLO 
PEDRO.
Objeto: 1.1 - O objeto do presente é a prestação de ser-
viços de saúde constantes do Apêndice II ao XIII que in-
tegra este instrumento pela CREDENCIADA à população 
dos municípios consorciados do CIM POLO SUL, na forma 
e condições das Clausulas seguintes.
1.2 - Os serviços acima referidos, se encontram descritos e 
serão pagos observando-se os valores constantes da Tabela 
de Serviços e Procedimentos do CIM POLO SUL (TVSPS).

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 26/06/2017.

Angelo Guarçoni Junior
Presidente do CIM POLO SUL
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TERMO DE CREDENCIAMENTO PRESTAÇÃO SERVI-
ÇOS DE SAÚDE– PESSOA JURÍDICA Nº 006/2017 - 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017- PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 406/2017 -PESSINI E ENGEL 
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (CLINICA MÉDICA 
CACHOEIRO) FILIAL.  

Publicação Nº 97055

Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO 
SUL

Processo administrativo nº 406/2017

TERMO DE CREDENCIAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS 
DE SAÚDE– PESSOA JURÍDICA Nº 006/2017 - 
Chamamento Público nº 001/2017.

Credenciando: Consórcio Público da Região Polo Sul.

Credenciada: denominada PESSINI E ENGEL SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA-ME (CLINICA MÉDICA CACHOEIRO) 
FILIAL.

Objeto: 1.1 - O objeto do presente é a prestação de ser-
viços de saúde constantes do Apêndice II ao XIII que in-
tegra este instrumento pela CREDENCIADA à população 
dos municípios consorciados do CIM POLO SUL, na forma 
e condições das Clausulas seguintes.

1.2 - Os serviços acima referidos, se encontram descritos e 
serão pagos observando-se os valores constantes da Tabela 
de Serviços e Procedimentos do CIM POLO SUL (TVSPS).

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 26/06/2017.

Angelo Guarçoni Junior

Presidente do CIM POLO SUL

TERMO DE CREDENCIAMENTO PRESTAÇÃO SERVI-
ÇOS DE SAÚDE– PESSOA JURÍDICA Nº 007/2017 - 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017-PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 407/2017- PESSINI E ENGEL 
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (NOVA IMAGEM CLI-
NICA RADIOLOGICA) MATRIZ.

Publicação Nº 97056

Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO 
SUL

Processo administrativo nº 407/2017

TERMO DE CREDENCIAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS 
DE SAÚDE– PESSOA JURÍDICA Nº 007/2017 - 
Chamamento Público nº 001/2017.

Credenciando: Consórcio Público da Região Polo Sul.

Credenciada: denominada PESSINI E ENGEL SERVIÇOS 

MÉDICOS LTDA-ME (NOVA IMAGEM CLINICA RADI-
OLOGICA) MATRIZ.

Objeto: 1.1 - O objeto do presente é a prestação de ser-
viços de saúde constantes do Apêndice II ao XIII que in-
tegra este instrumento pela CREDENCIADA à população 
dos municípios consorciados do CIM POLO SUL, na forma 
e condições das Clausulas seguintes.

1.2 - Os serviços acima referidos, se encontram descritos e 
serão pagos observando-se os valores constantes da Tabela 
de Serviços e Procedimentos do CIM POLO SUL (TVSPS).

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 26/06/2017.

Angelo Guarçoni Junior

Presidente do CIM POLO SUL

TERMO DE CREDENCIAMENTO PRESTAÇÃO SERVI-
ÇOS DE SAÚDE– PESSOA JURÍDICA Nº 0102017 - 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017 -PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 410/2017 -  L & F FISIOTERA-
PIA LTDA ME.

Publicação Nº 97059

Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO 
SUL

Processo administrativo nº 410/2017

TERMO DE CREDENCIAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS 
DE SAÚDE– PESSOA JURÍDICA Nº 0102017 - 
Chamamento Público nº 001/2017.

Credenciando: Consórcio Público da Região Polo Sul.

Credenciada: denominada L & F FISIOTERAPIA LTDA 
ME.

Objeto: 1.1 - O objeto do presente é a prestação de ser-
viços de saúde constantes do Apêndice II ao XIII que in-
tegra este instrumento pela CREDENCIADA à população 
dos municípios consorciados do CIM POLO SUL, na forma 
e condições das Clausulas seguintes.

1.2 - Os serviços acima referidos, se encontram descritos e 
serão pagos observando-se os valores constantes da Tabela 
de Serviços e Procedimentos do CIM POLO SUL (TVSPS).

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 26/06/2017.

Angelo Guarçoni Junior

Presidente do CIM POLO SUL
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TERMO DE CREDENCIAMENTO PRESTAÇÃO SER-
VIÇOS LABORATORIAIS– PESSOA JURÍDICA Nº 
002/2017 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017- 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 401/2017- LABO-
RATÓRIO CÉLULA DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA – 
ME (LABORATÓRIO SABIN).

Publicação Nº 97049

Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO 
SUL

Processo administrativo nº401/2017

TERMO DE CREDENCIAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS 
LABORATORIAIS– PESSOA JURÍDICA Nº 002/2017 - 
Chamamento Público nº 001/2017.

Credenciando: Consórcio Público da Região Polo Sul.

Credenciada: LABORATÓRIO CÉLULA DE ANÁLISES 
CLÍNICAS LTDA – ME (LABORATÓRIO SABIN).

Objeto: 1.1 - O objeto do presente é a prestação de ser-
viços de saúde constantes do Apêndice II ao XIII que in-
tegra este instrumento pela CREDENCIADA à população 
dos municípios consorciados do CIM POLO SUL, na forma 
e condições das Clausulas seguintes.

1.2 - Os serviços acima referidos, se encontram descritos e 
serão pagos observando-se os valores constantes da Tabela 
de Serviços e Procedimentos do CIM POLO SUL (TVSPS).

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 26/06/2017.

Angelo Guarçoni Junior

Presidente do CIM POLO SUL

TERMO DE CREDENCIAMENTO PRESTAÇÃO SER-
VIÇOS LABORATORIAIS– PESSOA JURÍDICA Nº 
004/2017 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017- 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 403/2017- LABO-
RATÓRIO KASHIMA DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
-EPP.  

Publicação Nº 97052

Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO 
SUL

Processo administrativo nº403/2017

TERMO DE CREDENCIAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS 
LABORATORIAIS– PESSOA JURÍDICA Nº 004/2017 - 
Chamamento Público nº 001/2017.

Credenciando: Consórcio Público da Região Polo Sul.

Credenciada: LABORATÓRIO KASHIMA DE ANÁLISES 
CLÍNICAS LTDA-EPP.

Objeto: 1.1 - O objeto do presente é a prestação de ser-
viços de saúde constantes do Apêndice II ao XIII que in-
tegra este instrumento pela CREDENCIADA à população 
dos municípios consorciados do CIM POLO SUL, na forma 
e condições das Clausulas seguintes.

1.2 - Os serviços acima referidos, se encontram descritos e 
serão pagos observando-se os valores constantes da Tabela 
de Serviços e Procedimentos do CIM POLO SUL (TVSPS).

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 14/08/2017.

Angelo Guarçoni Junior

Presidente do CIM POLO SUL

TERMO DE CREDENCIAMENTO PRESTAÇÃO SER-
VIÇOS LABORATORIAIS– PESSOA JURÍDICA Nº 
008/2017 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017- 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 408/2017-ANALI-
SA LABORATÓRIO CLINICO EIRELI - ME -

Publicação Nº 97057

Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO 
SUL

Processo administrativo nº408/2017

TERMO DE CREDENCIAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS 
LABORATORIAIS– PESSOA JURÍDICA Nº 008/2017 - 
Chamamento Público nº 001/2017.

Credenciando: Consórcio Público da Região Polo Sul.

Credenciada: ANALISA LABORATÓRIO CLINICO 
EIRELI - ME.

Objeto: 1.1 - O objeto do presente é a prestação de ser-
viços de saúde constantes do Apêndice II ao XIII que in-
tegra este instrumento pela CREDENCIADA à população 
dos municípios consorciados do CIM POLO SUL, na forma 
e condições das Clausulas seguintes.

1.2 - Os serviços acima referidos, se encontram descritos e 
serão pagos observando-se os valores constantes da Tabela 
de Serviços e Procedimentos do CIM POLO SUL (TVSPS).

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 26/06/2017.

Angelo Guarçoni Junior

Presidente do CIM POLO SUL
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Afonso Cláudio

Prefeitura

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 027-2017

Publicação Nº 97015

Aviso de Homologação

Pregão Presencial Nº 027/2017

Proc. Nº 5075/2017

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais 
e principalmente as regras das Leis 10.520/02, 8.666/93 
e Lei Complementar nº 123/06, HOMOLOGO o Pregão 
Presencial em epígrafe, em favor das empresas vence-
doras: COMERCIAL PICAPAU EIRELLI - ME, CNPJ Nº 
21.463.538/0001-02, nos lotes 2, 3, 6, 9, 18, 19, 29, 
30, 32, 33 e 39, no valor total de R$ 39.147,50 (trin-
ta e nove mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta 
centavos), EMPÓRIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EI-
RELI - ME, CNPJ Nº 21.339.653/0001-70, nos lotes 22 e 
24, no valor total de R$ 4.831,65 (quatro mil oitocentos 
e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), FORT-
COM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME, CNPJ 
Nº 11.796.012/0001-90, nos lotes 10 e 50, no valor total 
de R$ 31.766,00 (trinta e um mil setecentos e sessenta e 
seis reais), LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
- ME, CNPJ Nº 10.610.928/0001-41, nos lotes 5, 7, 8, 13, 
14, 16, 20, 23, 25, 27, 28, 31, 36, 44, 45, 47 e 49, no 
valor total de R$ 28.093,71 (vinte e oito mil noventa e três 
reais e setenta e um centavos), M. G. DE OLIVEIRA MI-
LHORATO - ME, CNPJ Nº 02.396.150/0001-91, nos lotes 
15, 17, 21, 34, 42, 46 e 48, no valor total de R$ 3.111,70 
(três mil cento e onze reais e setenta centavos) e R.F.L. 
COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ Nº 01.260.374/0001-09, 
nos lotes 4, 11, 12, 26, 35, 37, 38, 40, 41 e 43, no valor 
total de R$ 2.666,40 (dois mil seiscentos e sessenta e seis 
reais e quarenta centavos).

Afonso Cláudio/ES, em 21 de agosto de 2017.

Fundo Municipal de Saúde

Luciano Bernardes Borlote

Gestor/Sec. Mun. de Saúde

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
041/2017 - PROC. Nº 7804/2017 

Publicação Nº 96996

Aviso de Homologação

Pregão Presencial Nº 041/2017

Proc. Nº 7804/2017

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais 
e principalmente as regras das Leis 10.520/02, 8.666/93 
e Lei Complementar nº 123/06, HOMOLOGO o Pregão 
Presencial em epígrafe, em favor da empresa vencedo-
ra: HIDROLUZ MATERIAL ELÉTRICO LTDA ME, CNPJ nº 
10.644.182/0001-97, nos lotes 1, 2, 3, 4 e 5, no valor 
total de R$ 12.797,00 (doze mil, setecentos e noventa e 
sete reais).

Afonso Cláudio/ES, em 21 de agosto de 2017.

Município de Afonso Cláudio/ES

Edélio Francisco Guedes

Prefeito Municipal

DECRETO N° 411-2017
Publicação Nº 96968

DECRETO Nº 411/2017

EXONERA SERVIDOR

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

Considerando o requerimento protocolizado sob o nº 
008548/2017, de 31 de julho de 2017 e o que preceitua o 
art. 54, inciso I, da Lei Municipal nº 1.448/97;

R E S O L V E, exonerar a pedido, nos termos do art. 57, 
inciso I, da Lei Municipal nº 1.448/97, a servidora Irani 
dos Santos Pereira Veloso, Matrícula 08408, do cargo 
de provimento efetivo Auxiliar de Creche, a partir de 01 de 
agosto de 2017.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 08 de agosto 
de 2017.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N° 412-2017
Publicação Nº 96969

DECRETO Nº 412/2017

EXONERA SERVIDOR

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

Considerando o requerimento protocolizado sob o nº 
008681/2017, de 02 de agosto de 2017 e o que preceitua 
o art. 54, inciso I, da Lei Municipal nº 1.448/97;
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R E S O L V E, considerar exonerada a pedido, nos termos 
do art. 57, inciso I, da Lei Municipal nº 1.448/97, a servidora 
Erezi Camporês Dela Costa do cargo de provimento efe-
tivo de Professor MAPA, a partir de 02 de agosto de 2017.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 08 de agosto 
de 2017.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N° 413-2017
Publicação Nº 96970

DECRETO Nº 413/2017

DECLARA VACÂNCIA DE CARGO.

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

Considerando o processo protocolizado sob o nº 
008662/2017, de 02 de agosto de 2017 e o que preceitua 
o art. 54, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.448/97;

R E S O L V E:

DECLARAR vago o cargo de provimento efetivo operador 
de máquina, matrícula 0266, que vinha sendo ocupado por 
Valdeir Silva Kuster, em virtude de sua aposentadoria, a 
partir de 19 de junho de 2017.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 08 de agosto 
de 2017.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N° 414-2017
Publicação Nº 96971

DECRETO Nº 414/2017

EXONERA SERVIDOR

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

Considerando o requerimento protocolizado sob o nº 
008809/2017, de 04 de agosto de 2017 e o que preceitua 
o art. 54, inciso I, da Lei Municipal nº 1.448/97;

R E S O L V E, exonerar a pedido, nos termos do art. 57, 
inciso I, da Lei Municipal nº 1.448/97, a servidora Talita 
Casagrande Lachini, Matrícula 08123, do cargo de pro-
vimento efetivo de contador, a partir de 05 de agosto de 
2017.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 10 de agosto 
de 2017.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N° 415-2017
Publicação Nº 96972

DECRETO Nº 415/2017

EXONERA SERVIDOR

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

Considerando o requerimento protocolizado sob o nº 
008904/2017, de 07 de agosto de 2017 e o que preceitua 
o art. 54, inciso I, da Lei Municipal nº 1.448/97;

R E S O L V E, considerar exonerada a pedido, nos termos 
do art. 57, inciso I, da Lei Municipal nº 1.448/97, a servi-
dora Rosiane Angela do nascimento Lima do cargo de 
provimento efetivo de Professor MAPB, a partir de 07 de 
agosto de 2017.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 10 de agosto 
de 2017.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N ° 004-2017 DO PROCES-
SO SELETIVO 001-2017 DA SEMAS 

Publicação Nº 96986

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2017 DO PROCES-
SO SELETIVO 001/2017 DA SECRETARIA MUNICI-

PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, em exercício, no uso de atribuições que lhe são 
conferidas, CONVOCA o candidato aprovado no Processo 
Seletivo Público nº 001/2017 – SEMAS, no cargo abaixo 
discriminado para apresentar no prazo de 07 (sete) dias, 
os documentos relacionados, em cópias reprográficas au-
tenticadas ou acompanhados do respectivo original para 
serem visados por funcionário do Departamento de Recur-
sos Humanos.

CUIDADOR SOCIAL - 40H

Classificação NOME

4º IDALETE DA SILVA CAMPORES

Documentação:

• C.P.F.;

• C.T.P.S.;

• Cartão de cadastro no PIS/PASEP;

• Cédula de Identidade;

• Certidão de Nascimento ou Casamento;

• Certificado de Reservista (sexo masculino);

• Título de Eleitor:

• Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais;

• Declaração de Bens;

• Declaração de não acumulação de cargos de serviço 
público, prevista no art. 37, inciso XVI e XVII da Consti-
tuição Federal;

• Declaração de que não possui antecedente criminal;

• Duas fotos 3 x 4;

• Habilitação específica inerente ao cargo;

• Laudo ocupacional emitido por Médico do Trabalho da 
Prefeitura de Afonso Cláudio – ES; e

• Comprovante de residência.

Afonso Cláudio, 18 de agosto de 2017.

EDELIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N ° 005-2017 DO CONCUR-
SO PUBLICO 2016

Publicação Nº 97020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2017

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas e com 
base no que dispõe o item 13 do Edital nº 001/2016, de 

12.01.2016, CONVOCA os candidatos aprovados no Con-
curso Público para tomar posse no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, improrrogáveis por razões de interesse públi-
co, a contar da publicação do presente Edital, nos cargos 
abaixo discriminados para apresentarem os documentos 
que seguem relacionados, em cópias reprográficas auten-
ticadas ou acompanhado do respectivo original para serem 
visados por funcionário do Departamento de Recursos Hu-
manos.

GARI

Inscrição Nome

1744 Elilda do Carmo Cardozo

3096 Fernando Moura dos Santos

1822 Kelen Aparecida Dornellas Brandt

SERVIÇAL

Inscrição Nome

2302 Williany Cristine Sttrey

2450 Ana Lucia Viana Haese

1168 Marli Bones da Conceição Cristo

1352 Ellayne D’avila de Araujo Rodrigues

1434 Soleni dos Santos de Oliveira Cruz

MERENDEIRA

Inscrição Nome

2097 Maria Aparecida Petronetto

OPERADOR DE MAQUINAS

Inscrição Nome

1172 Deniz Haron Souza de Paula

0857 Pedro Buecke Velten

VIGIA

Inscrição Nome

1874 Alexsandro Ludke

0188 Edgar Pereira Lopes Filho

0474 Vinicius Junior da Silva

2184 Geronimo Saike Schwanz

AUXILIAR DE CRECHE

Inscrição Nome

0464 Eduardo dos Santos Veloso

2974 Marileide Rogge Potratz

0630 Erizalda Zanin da Silva

AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR

Inscrição Nome

0663 Vanuza Valéria Viana
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1609 Bruno Calixto Mantovanello

2751 Caroline Alexander Dias

1538 Raquel Brandão dos Santos

2022 Ana Paula Cardamone dos Santos

AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR

Inscrição Nome

1990 Elaine de Oliveira Reis Dumer

MOTORISTA

Inscrição Nome

0594 Celso Luiz da Silva Dias

2894 Evandro Cabral de Sousa

2000 Gesiel de Souza Proeza

2519 Pábulo José dos Reis Oliveira

1734 Evandro Giesta Falqueto

2848 Dione Simmer dos Reis

CONTADOR

Inscrição Nome

1006 Jenifer Louzada Marion

ENFERMEIRO PARA UNIDADE

Inscrição Nome

0777 Camila Holz Cardoso

NUTRICIONISTA

Inscrição Nome

2623 Vanessa da Silva Rosa

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Inscrição Nome

2356 Salomara Verga Vianna

FONOAUDIÓLOGO

Inscrição Nome

0644 Claudiane Cardoso Balbi Henriques Ferreira

Documentação:

Duas fotos 3 x 4;Cópia do C.P.F.;Cópia da C.T.P.S.;Cópia do 
Comprovante de Residência;Cópia do Cartão de cadastro 
no PIS/PASEP;Cópia da Carteira de Identidade;Cópia da 
Certidão de Nascimento ou Casamento;Cópia da Certidão 
de Nascimento de filhos menor de 18 (dezoito) anos;Cópia 
do Certificado de Reservista se do sexo masculino;Cópia 
do Título de Eleitor:Comprovante de quitação com as obri-
gações eleitorais;Declaração de Bens;Declaração de não 
acumulação de cargos de serviço público, prevista no art. 
37, inciso XVI e XVII da Constituição Federal;Em caso de 
acumulação legal de cargos, declaração informando o tur-
no de trabalho;Registro profissional no Conselho Regional 

respectivo, para as profissões regulamentadas e sujeitas à 
fiscalização do exercício profissional;

Declaração de que não possui antecedente criminal;Habi-
litação específica inerente ao cargo; eLaudo Médico Ocu-
pacional.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 18 de 
agosto de 2017.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 088/ 
2014

Publicação Nº 97017

Termo de Apostilamento

Contrato Nº 088/2014

O Município de Afonso Cláudio/ES, por intermédio do Pre-
feito Municipal, Sr. Edélio Francisco Guedes, no uso de suas 
atribuições legais, tornam público o APOSTILAMENTO 
Nº 001, ao Contrato em epígrafe, o qual tem como Con-
tratada a Empresa EMPORIO CARD LTDA EPP, cujo objetivo 
é a alteração da Fonte de Recurso 11020000 - FUNDEB 
referente à Dotação Orçamentária 09011236100202060 
3903900000 da Secretaria Municipal de Educação para a 
Fonte de Recurso 11010000 – MDE.

Afonso Cláudio/ES, 21 de agosto de 2017.

Edélio Francisco Guedes

Prefeito Municipal
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Água Doce do Norte

Prefeitura

ADJUDICAÇÃO ADESÃO 0022017
Publicação Nº 97013

ATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2017 – Municipio de Nova Viçosa, BA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 012/2017 – Municipio de Nova Viçosa, BA.

INTERESSADO: Município de Água Doce do Norte, ES.

ASSUNTO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 – Municipio de 
Nova Viçosa, BA.

OBJETO: Contratação de empresa na locação dos serviços de palco, som, iluminação, e outros descritos abaixo para 
atender ao 29º Aniversario de Emancipação Politica de Água Doce do Norte, ES, que ocorrerá nos dias 01, 02 e 03 de 
setembro de 2017.

Especificações mínimas.:

03 003 Diária

PALCO (12 x 8mts). Especificação: - Montado em estrutura 
em alumínio Q30 formato duas águas para sobrecarga de uso de 
no mínimo 400 kg/m² coberto em lona anti chama Área de cena 
medindo 12x8 a 2m de altura do solo ao piso com fechamento das 
laterais Área para Back Stage com rampa para área de cena para 
acesso dentro da área de cena rampa localizada ao lado da escada 
de entrada ao palco para entrada de equipamento e possível 
cadeirantes ambas com piso anti derrapante e corrimão Tela para 
fechamento de palco para área de cena contornando o palco na 
área aberta para proteção em caso de chuva 01 housemix com 4 
40mts de comprimento por 3 20mts de largura 30cm de altura do 
solo ao piso e a cobertura a 2 50m de altura. OBS: Essa estrutura 
deverá contar com 02 extintores sendo Co2 ART e aterramento.

3.500,00 10.500,00

016 072 M2

STAND PERSONALIZADO equipado com ar condicionado.

Especificação: Equipado com ar condicionado 12.000 IBTUS, 
com cobertura, lona anti-chama, com uma porta para cada espaço 
montado sobre tablado de madeira revestido com carpete de 
nylon, iluminação feita através de spots direcionais à proporção 
de 01 spot a cada 3m², com instalação de 03 (três) tomadas 
por espaço, divisórias montadas com estrutura de alumínio de 
tipo octanorm, anodizadas na cor natural e painéis texturizados 
brancos, programação visual feita pela montadora através de 
testeiras padronizada.(m2 por diária)

70,00 5.040,00

018 180 Metro 
Linear

DISCIPLINADOR de público.

Especificação: Em estrutura de tubo galvanizado 2” (polegadas) 
com altura de 1,20m e comprimento de 3,00m. (metro linear 
por diária)

9,00 1.620,00

021 003 Diária

GERADOR com capacidade mínima de 250 KVA.

Especificação: Com capacidade mínima de 250 KVA, trifásico, 
tensão 440/330/220/110 VAC, 60 HZ, disjuntor de proteção, 
silenciado em nível de ruído sonoro de 82 db @ 1,5 metros acoplado 
a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para 
transporte rápido com 02 jogos de cabos de 120 mm/ 4 lances/ 
25 metros flexíveis (120mm x 4 x 25m), quadro de barramento de 
cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora 
para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com 
a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com 
ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste 
de cobre de 3 metros de comprimento, com cordoalha de cobre nu 
16 mm2, no mínimo, com 5 metros com conectores.

O gerador será devidamente abastecido pelo Contratado.

1.900,00 5.700,00
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026 003 Diária

SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE.
Especificação:
Console Digital programável com 48 canais e 24
auxiliaresVca
02 Processador Digital gerenciador de sistema com 4 in e 8 out
01 Processador Digital gerenciador de sistema com 3 in e 6 out
01 Multi Cabo com 56 vias Balanceadas
02 Caixas SB 850 (2X 18 pol)
24 Caixas 3 vias LineArray 3000 watts (cada caixa contendo 02 
falantes de 12pol, 2 falantes de 10pol e 2 drive de 2pol).
24 Caixas 1 via subgrave 1200 watts (2x18pol).
06 Amplificador Sub grave 5500 watts
06 Amplificadores grave 3500 watts
06 Amplificador médio grave 3000 watts
06 Amplificadores médio agudo 1200 watts
04 Amplificadores para sistema de delay.
01 Back line - Console digital programável
com 48 canais de entrada e 32 saídas auxiliares
01 Equalizador gráfico stéreo 31 bandas
01 Compressor Stéreo
03 Processadores Digital gerenciador de
sistema com 4 in e 8 out
01 Sistema de comunicação de 4 pontos
01 Sistema CUE
01 Sistema de retorno p/ bateria subgrave 800 watts
01 Caixa com 2 falantes de 15pol e 1 drive.
06 Amplificadores 3000 watts
04 Amplificadores 2500 watts
02 Amplificadores de guitarra valvulados com 4 falantes de 10pol
01 Amplificador de guitarra com 2 falantes de 12pol
01 Amplificador de guitarra com 1 falantes de 12pol
01 Amplificador de baixo - 4x10 - 1x15
01 Bateria acústica
15 Direct box passivo
08 Direct box Ativo
10 Praticáveis de Alumínio
12 Caixas de monitor com 2 falantes de 12 com 600 watts
04 Caixas de 3 vias hi top 800 watts-side.
04 Caixas sub grave 1200 watts – side
1 Sistema de Delay 8 caixas com 3 vias hi
top de 800 Watts.
20 Microfones com fio para voz
10 Microfones com fio instrumental
02 Microfones com fio - guitarra e violão
02 Microfones sem fio com 99 frequência UHF
03 Microfones com fio para bumbo – bateria
08 Microfones com fio para captação de bateria.
04 Microfones com fio condensadores para Bateria
04 Microfones com fio para captação de percussão.
08 Microfones com fio over hall - hi wat
01 Kit Microfones para bacteria
20 Garras
30 Pedestais
01 Cabeamento complete para todo sistema

6.100,00 18.300,00
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027 003 Diária

ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE.

24 Spot lite foco 1 - foco 2 - foco 5

24 Par Led 10 Watts

08 Strobow 3000 watts

02 Canhãoseguidor 1200 watts

02 Maquina de Fumaça

08 Mini Bruts de 6 Lâmpadas

02 Mesa de luz digital 2048 canais dmx 4 saídas individuais e 299 
cenas

04 Rack dmx digital 12 canais

30 ACL

10 Elipsodal com Iris

01 Sistema 36 canais dmx

01 Proforcer profissional Power

24 Move Head Bean 300

15 Box Truss

06 Slide de Box Truss /Q30

06 Pés de treliça de alumínio

70 Mts de Treliças de alumínio /Q30

06 Pau de carga

06 Talhas 1 ton.

04 Ponto de Comunicação

4.100,00 12.300,00

TOTAL GERAL DO ITENS: (cinquenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais) 53.460,00

LOTE 02

ITEM QTD REF DESCRIÇÃO DO OBJETO V. UNIT R$ V. TOTAL R$

001 048 Diária

BANHEIROS QUÍMICOS.

Especificação: Individuais portáteis com teto translúcido 
composto com caixa de dejeto, porta papel higiênico e fechamento 
de identificação OCUPADO/ DESOCUPADO para público e bandas 
(camarins). Incluso hotel e alimentação da equipe de manutenção 
por conta do contratado. Os banheiros deverão ser limpos e 
higienizados diariamente, sendo duas vezes ao dia, uma na parte 
da manhã e outra na parte da tarde, com a retirada dos fluentes 
em tanques e veículos próprios e apropriados. Obs.: O sugador 
permanecerá na área do evento todos os dias até o término de 
cada evento.

103,33 4.959,84

TOTAL GERAL DO ITENS: (quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). 4.959,84

Total geral da proposta.: 58.419,84 (cinquenta e oito mil e quatrocentos e dezenove reais e oitenta e quatro 
centavos).

Observações

• Todos elementos estruturais, inclusive forração, coberturas, guarda-corpo e corrimãos deverão estar montados até o dia 
30 de agosto de 2017.

• Todos elementos estruturais deverão atender na íntegra as diretrizes da ABNT, no que referem aos equipamentos, mate-
riais, montagens, sistema de proteção e combate a incêndio e segurança dos participantes (platéia).A justificativa para a 
aquisição visa atender a necessidade constante de deslocamentos do Prefeito Municipal, para outras localidades e dentro 
do município.
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Em face dos elementos constantes no referido processo administrativo, e ao disposto no Art. 43, Inciso VI da Lei Federal 
nº 8.666/1993, Decreto Municipal nº 115/2005, 29.09.2005, e Decreto Municipal 159/2015, 28.09.2015, ADJUDICO a 
referida Ata, conforme autorização de adesão Oficio nº 130/2017, 10.08.2017 – Municipio de Nova Viçosa, BA. e Anuência 
à solicitação da Empresa MARQUES PRODUÇÕES E ESTRUTURAS LTDA – EPP – CNPJ 04.034.334/0001-37, estabelecida 
na Avenida Barão do Rio Branco, 191, Galpão 01, Barrio Interlagos, Linhares, ES, com o respectivo valor unitário, descrito 
abaixo, ofertado pela empresa adjudicatária no valor: R$ 58.419,84 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais 
e oitenta e quatro centavos).

Água Doce de Norte, ES, 11 de agosto de 2017.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO ADESÃO 0022017
Publicação Nº 97014

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 - Municipio de Nova Viçosa, BA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 012/2017 - Municipio de Nova Viçosa, BA.

INTERESSADO: Município de Água Doce do Norte, ES.

ASSUNTO: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 012/2017 do PregãoPresencial nº 008/2017 – Municipio de Nova Viçosa, 
BA.

OBJETO: Contratação de empresa na locação dos serviços de palco, som, iluminação, e outros descritos abaixo para 
atender ao 29º Aniversario de Emancipação Politica de Água Doce do Norte, ES, que ocorrerá nos dias 01, 02 e 03 de 
setembro de 2017.

Especificações mínimas.:

03 003 Diária

PALCO (12 x 8mts). Especificação: - Montado em estrutura 
em alumínio Q30 formato duas águas para sobrecarga de uso de 
no mínimo 400 kg/m² coberto em lona anti chama Área de cena 
medindo 12x8 a 2m de altura do solo ao piso com fechamento das 
laterais Área para Back Stage com rampa para área de cena para 
acesso dentro da área de cena rampa localizada ao lado da escada 
de entrada ao palco para entrada de equipamento e possível 
cadeirantes ambas com piso anti derrapante e corrimão Tela para 
fechamento de palco para área de cena contornando o palco na 
área aberta para proteção em caso de chuva 01 housemix com 4 
40mts de comprimento por 3 20mts de largura 30cm de altura do 
solo ao piso e a cobertura a 2 50m de altura. OBS: Essa estrutura 
deverá contar com 02 extintores sendo Co2 ART e aterramento.

3.500,00 10.500,00

016 072 M2

STAND PERSONALIZADO equipado com ar condicionado.

Especificação: Equipado com ar condicionado 12.000 IBTUS, 
com cobertura, lona anti-chama, com uma porta para cada espaço 
montado sobre tablado de madeira revestido com carpete de 
nylon, iluminação feita através de spots direcionais à proporção 
de 01 spot a cada 3m², com instalação de 03 (três) tomadas 
por espaço, divisórias montadas com estrutura de alumínio de 
tipo octanorm, anodizadas na cor natural e painéis texturizados 
brancos, programação visual feita pela montadora através de 
testeiras padronizada.(m2 por diária)

70,00 5.040,00

018 180 Metro 
Linear

DISCIPLINADOR de público.

Especificação: Em estrutura de tubo galvanizado 2” (polegadas) 
com altura de 1,20m e comprimento de 3,00m. (metro linear 
por diária)

9,00 1.620,00
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021 003 Diária

GERADOR com capacidade mínima de 250 KVA.

Especificação: Com capacidade mínima de 250 KVA, trifásico, 
tensão 440/330/220/110 VAC, 60 HZ, disjuntor de proteção, 
silenciado em nível de ruído sonoro de 82 db @ 1,5 metros acoplado 
a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para 
transporte rápido com 02 jogos de cabos de 120 mm/ 4 lances/ 
25 metros flexíveis (120mm x 4 x 25m), quadro de barramento de 
cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora 
para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com 
a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com 
ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste 
de cobre de 3 metros de comprimento, com cordoalha de cobre nu 
16 mm2, no mínimo, com 5 metros com conectores.

O gerador será devidamente abastecido pelo Contratado.

1.900,00 5.700,00

026 003 Diária

SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE.
Especificação:
Console Digital programável com 48 canais e 24
auxiliaresVca
02 Processador Digital gerenciador de sistema com 4 in e 8 out
01 Processador Digital gerenciador de sistema com 3 in e 6 out
01 Multi Cabo com 56 vias Balanceadas
02 Caixas SB 850 (2X 18 pol)
24 Caixas 3 vias LineArray 3000 watts (cada caixa contendo 02 
falantes de 12pol, 2 falantes de 10pol e 2 drive de 2pol).
24 Caixas 1 via subgrave 1200 watts (2x18pol).
06 Amplificador Sub grave 5500 watts
06 Amplificadores grave 3500 watts
06 Amplificador médio grave 3000 watts
06 Amplificadores médio agudo 1200 watts
04 Amplificadores para sistema de delay.
01 Back line - Console digital programável
com 48 canais de entrada e 32 saídas auxiliares
01 Equalizador gráfico stéreo 31 bandas
01 Compressor Stéreo
03 Processadores Digital gerenciador de
sistema com 4 in e 8 out
01 Sistema de comunicação de 4 pontos
01 Sistema CUE
01 Sistema de retorno p/ bateria subgrave 800 watts
01 Caixa com 2 falantes de 15pol e 1 drive.
06 Amplificadores 3000 watts
04 Amplificadores 2500 watts
02 Amplificadores de guitarra valvulados com 4 falantes de 10pol
01 Amplificador de guitarra com 2 falantes de 12pol
01 Amplificador de guitarra com 1 falantes de 12pol
01 Amplificador de baixo - 4x10 - 1x15
01 Bateria acústica
15 Direct box passivo
08 Direct box Ativo
10 Praticáveis de Alumínio
12 Caixas de monitor com 2 falantes de 12 com 600 watts
04 Caixas de 3 vias hi top 800 watts-side.
04 Caixas sub grave 1200 watts – side
1 Sistema de Delay 8 caixas com 3 vias hi
top de 800 Watts.
20 Microfones com fio para voz
10 Microfones com fio instrumental
02 Microfones com fio - guitarra e violão
02 Microfones sem fio com 99 frequência UHF
03 Microfones com fio para bumbo – bateria
08 Microfones com fio para captação de bateria.
04 Microfones com fio condensadores para Bateria
04 Microfones com fio para captação de percussão.
08 Microfones com fio over hall - hi wat
01 Kit Microfones para bacteria
20 Garras
30 Pedestais
01 Cabeamento complete para todo sistema

6.100,00 18.300,00
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027 003 Diária

ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE.
24 Spot lite foco 1 - foco 2 - foco 5
24 Par Led 10 Watts
08 Strobow 3000 watts
02 Canhãoseguidor 1200 watts
02 Maquina de Fumaça
08 Mini Bruts de 6 Lâmpadas
02 Mesa de luz digital 2048 canais dmx 4 saídas individuais e 299 
cenas
04 Rack dmx digital 12 canais
30 ACL
10 Elipsodal com Iris
01 Sistema 36 canais dmx
01 Proforcer profissional Power
24 Move Head Bean 300
15 Box Truss
06 Slide de Box Truss /Q30
06 Pés de treliça de alumínio
70 Mts de Treliças de alumínio /Q30
06 Pau de carga
06 Talhas 1 ton.
04 Ponto de Comunicação

4.100,00 12.300,00

TOTAL GERAL DO ITENS: (cinquenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais) 53.460,00

LOTE 02

ITEM QTD REF DESCRIÇÃO DO OBJETO V. UNIT R$ V. TOTAL R$

001 048 Diária

BANHEIROS QUÍMICOS.

Especificação: Individuais portáteis com teto translúcido 
composto com caixa de dejeto, porta papel higiênico e fechamento 
de identificação OCUPADO/ DESOCUPADO para público e bandas 
(camarins). Incluso hotel e alimentação da equipe de manutenção 
por conta do contratado. Os banheiros deverão ser limpos e 
higienizados diariamente, sendo duas vezes ao dia, uma na parte 
da manhã e outra na parte da tarde, com a retirada dos fluentes 
em tanques e veículos próprios e apropriados. Obs.: O sugador 
permanecerá na área do evento todos os dias até o término de 
cada evento.

103,33 4.959,84

TOTAL GERAL DO ITENS: (quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). 4.959,84

Total geral da proposta.: 58.419,84 (cinquenta e oito mil e quatrocentos e dezenove reais e oitenta e quatro 
centavos).

Observações

• Todos elementos estruturais, inclusive forração, coberturas, guarda-corpo e corrimãos deverão estar montados até o dia 
30 de agosto de 2017.
• Todos elementos estruturais deverão atender na íntegra as diretrizes da ABNT, no que referem aos equipamentos, mate-
riais, montagens, sistema de proteção e combate a incêndio e segurança dos participantes (platéia).A justificativa para a 
aquisição visa atender a necessidade constante de deslocamentos do Prefeito Municipal, para outras localidades e dentro 
do município.

Em face dos elementos constantes no referido processo administrativo, e ao disposto no Art. 43, Inciso VI da Lei Federal 
nº 8.666/1993, Decreto Municipal nº 115/2005, 29.09.2005 e 159/2015, 28.09.2015, HOMOLOGO a referida Ata, con-
forme autorização de adesão Oficio nº 130/2017, 10.08.2017 – Municipio de Nova Viçosa, BA. e Anuência à solicitação da 
Empresa MARQUES PRODUÇÕES E ESTRUTURAS LTDA – EPP – CNPJ 04.034.334/0001-37, estabelecida na Avenida Barão 
do Rio Branco, 191, Galpão 01, Barrio Interlagos, Linhares, ES, com o respectivo valor unitário, descrito abaixo, ofertado 
pela empresa adjudicatária no valor: R$ 58.419,84 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e quatro 
centavos).

Água Doce de Norte, ES, 11 de agosto de 2017.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO PP 0142017
Publicação Nº 97048

ATO DE HOMOLOGAÇÃO PROCEDIMENTO LICITA-
TÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 
014/2017

O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
FAZ saber a Comissão Permanente de Licitação que 
julgou e ELE,

RESOLVE:

HOMOLOGAR o Julgamento do Procedimento Licita-
tório Modalidade Pregão Presencial, de acordo com o 
Parecer Jurídico, tendo como vencedoras a empresa 
CDA DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA – ME – CNPJ 
21.610.147/0001-73; MERCEARIA SANTANA LTDA 
EPP – CNPJ 39.620.075/0001-00.

Água Doce Norte,ES,25.05.2017.

Paulo Marcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal

LC 014 2017
Publicação Nº 97054

LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 16 DE AGOSTO DE 
2017.

“Altera o Anexo II da Lei Complementar 007, 14 de 
dezembro de 2005, para renomear e fixar salário 
base para o emprego público de Médico p/ Programa 
de Saúde da Família – PSF”.

O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte: Faço sa-
ber que a Câmara Municipal DECRETA e eu SANCIONO a 
seguinte Lei:

Art. 1° - Esta Lei altera o Anexo II da Lei Complementar 
nº 007, de 14 de dezembro de 2005, para renomear e fixar 
salário base para o emprego público de Médico p/ Progra-
ma de Saúde da Família – PSF.

Art. 2º - O Anexo II da Lei Complementar nº 007, de 14 
de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte 
alteração:

06 Médico da Atenção 
Básica – MAB

Superior Comple-
to, com registro 
no CRM

04 40h  
semanais

R$ 
10.000,00

Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data 
de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, ES, 
aos 16 dias do mês de agosto de 2017.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal
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Alfredo Chaves

Prefeitura

AVISO DE  PREGÃO PRESENCIAL Nº048.2017
Publicação Nº 96967

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALFREDO CHAVES – ES.

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2017.

PROC. ADM. Nº 2191/2017.

CREDENCIAMENTO: Dia 04/09/2017 das 08:30h as 09:00h

ABERTURA: Dia 04/09/2017 às 09:00h.

LOCAL DA ABERTURA: Setor de Licitações da PMAC;

OBJETO Aquisição de materiais de consumo e materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades das 
Secretarias municipais: Assistência Social e Cidadania, Administração, Gabinete, Finanças, Obras, Esporte, Meio 
Ambiente, Planejamento, Turismo/Cultura e Agricultura.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: A partir do dia 22/08/2017, no Setor de licitações da PMAC ou pelo site: www.alfredochaves.
es.gov.br

Silvania Regina Modolo Beninca

Pregoeira

http://www.alfredochaves.es.gov.br
http://www.alfredochaves.es.gov.br


22/08/2017 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 830

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 22

Alto Rio Novo

Prefeitura

ERRATA - RESUMO DE CONTRATO DE COMODATO Nº 
065/2017

Publicação Nº 96858

ERRATA

Na publicação do DOM-ES, edição de nº 827 do dia 
17/08/2017, Categoria Contratos Página 17 – Publicação 
Nº 96633.

ONDE SE LÊ: RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
065/2017

RESUMO DE CONTRATO DE COMODATO Nº065/2017

LEIA-SE: RESUMO DE CONTRATO DE COMODATO Nº 
064/2017

RESUMO DE CONTRATO DE COMODATO Nº064/2017

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DO EDI-
TAL N° 002/2017 (DECRETO N°. 5296/2017)

Publicação Nº 96893

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DO EDITAL N° 
002/2017 (DECRETO N°. 5296/2017)

O PREFEITO MUNICIPAL, de Alto Rio Novo, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e em 
consonância com a legislação federal, estadual e munici-
pal, em vista do relatório final apresentado por meio da 
ata final confeccionada pela Comissão Organizadora e Exa-
minadora do Processo Seletivo (Decreto nº 5297/2017) e 
Parecer Jurídico n° 115/2017, faz saber a todos que vi-
rem a presente ou dela tiver conhecimento, que HOMO-
LOGA O RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 
DO EDITAL N° 002/2017 (Decreto n°. 5296/2017), 
de 19 de julho de 2017, publicado no DOM/ES – edi-
ção n°. 828, publicação n°. 96809, de 18/08/2017, para 
contratação temporária, por excepcional interesse público, 
de Médico, Médico Plantonista, Técnico em Enfermagem, 
Técnico em Radiologia, Fiscal Sanitário, Auxiliar de Consul-
tório Odontológico e Formação de Cadastro Reserva para 
eventual contratação dos cargos de Motorista e Auxiliar de 
Serviços, para a rede Municipal de Saúde do Município de 
Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, a saber:

1. MÉDICO

ORDEM DE 
CLASSIFI-

CAÇÃO
CANDIDATO PONTUAÇÃO

01 PRISCILA ALVES NONATO 46

02 SABRINA LUZIA MATTEDE 06

DESCLASSIFICADOS

(AUSÊNCIA OU IRREGULARIDADE DE DOCUMENTAÇÃO 
EXIGIDA

PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS)

CANDIDATO EM DESACORDO

ALUISIO HENRIQUE RODRIGUES Item 6, Inciso VII

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA Item 6, Inciso I, c/c a,b,c

2. MÉDICO PLANTONISTA

DESCLASSIFICADOS

(AUSÊNCIA OU IRREGULARIDADE DE DOCUMENTAÇÃO 
EXIGIDA

PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS)

CANDIDATO EM DESACORDO

JACKSON OLIVEIRA DA CRUZ JUNIOR Item 6, Inciso VII

(Continuação)

3. TÉCNICO EM ENFERMAGEM

ORDEM DE 
CLASSIFI-

CAÇÃO
CANDIDATO PONTUA-

ÇÃO

01 IRANY VILELA MATHEUS 67

02 CAMILA ARRUDA FANELI 67

03 NILCEIA ARRUDA 59

04 DIANE CONORING DA SILVA 59

05 CLAYTON MARTINS PIO 48

06 JAQUELINE RESENDE PERES 48

07 SANDRA PAULA DA SILVA TULER 43

08 VITALINA MARIA MAURO 24

09 IVANE MEDEIROS DE PAULA 13

DESCLASSIFICADOS

(AUSÊNCIA OU IRREGULARIDADE DE DOCUMENTAÇÃO 
EXIGIDA

PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS)

CANDIDATO EM DESACORDO

EDVANIA BORGES MILLER Item 6, Inciso I, c/c a, 
b, c.
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4. TÉCNICO EM RADIOLOGIA

ORDEM DE 
CLASSIFI-

CAÇÃO
CANDIDATO PONTUA-

ÇÃO

01 EDNEA CARVALHO DE SOUZA 47

02 ALDAIR GERALDO DA SILVA 24

DESCLASSIFICADOS

(AUSÊNCIA OU IRREGULARIDADE DE DOCUMENTAÇÃO 
EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUI-

SITOS)

CANDIDATO EM DESACORDO

VAGNER JOSE SELESTINO DA SILVA Item 6, Inciso VII

5. FISCAL SANITÁRIO

ORDEM DE 
CLASSIFI-

CAÇÃO
CANDIDATO PONTUA-

ÇÃO

01 CLAUDINEI MARTINS DE OLIVEIRA 43

02 FELIPE BENFICA BOREL 10

03 PATRICIA ANTONIO SODRE 0

04 GUSTAVO LUGON VARGAS 0

05 HELOIZE OTAVIA TAVARES FANELI 0

DESCLASSIFICADOS

(AUSÊNCIA OU IRREGULARIDADE DE DOCUMENTAÇÃO 
EXIGIDA

PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS)

CANDIDATO EM DESACORDO

JOSE NETO Item 6, Inciso VI

LAIARA CRISTINA DA SILVA PINTO Item 6, Incisos II e IV

RAIANE SILVA DE SOUZA Item 6, Inciso I, c/c a,b,c

MIRIAN MUNIZ RODRIGUES Item 6, inciso VI

6. AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

ORDEM DE 
CLASSIFI-

CAÇÃO
CANDIDATO PONTUA-

ÇÃO

01 CRISTINA CEZARIA BARBOSA 47

02 STHEPHANY APARECIDA DE OLI-
VEIRA 29

DESCLASSIFICADOS

(AUSÊNCIA OU IRREGULARIDADE DE DOCUMENTAÇÃO 
EXIGIDA

PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS)

CANDIDATO EM DESACORDO

NATALIA PAULA MACEDO Item 6, Inciso VII

7. MOTORISTA

ORDEM DE 
CLASSIFI-

CAÇÃO
CANDIDATO PONTUA-

ÇÃO

01 SERGIO PAULO DE OLIVEIRA 189

02 ARILTO BARROS DE OLIVEIRA 144

DESCLASSIFICADOS

(AUSÊNCIA OU IRREGULARIDADE DE DOCUMENTAÇÃO 
EXIGIDA

PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS)

CANDIDATO EM DESACORDO

MAYCON TEIXEIRA BORGES Item 6, Inciso X

ANDERSON FARIA RIBEIRO Item 6, Inciso I, c/c a, b,c

MAICON ADAILSON CORREA DE 
BARCELLOS Item 6, Incisos II e IV

SIMEAO GOBBO VERVLOET 
ALCANTARA Item 6, Inciso II

ANDERSON LUZ DE OLIVEIRA Item 6, Inciso I, c/c a, 
b, c

ARLINDO PEREIRA DE AMORI Item 6, Inciso X

LESSI LUCAS Item 6, Inciso X

DOUGLAS LAION DA SILVA Item 4, c/c d

ELCIMAR DE PAULA SALAZAR Item 4, c/c d

DANIEL INACIO RODRIGUES Item 6, Inciso VI

8. AUXILIAR DE SERVIÇOS

DESCLASSIFICADOS

(AUSÊNCIA OU IRREGULARIDADE DE DOCUMENTAÇÃO 
EXIGIDA

PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS)

CANDIDATO EM DESACORDO

CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA

Art.3º da errata do edital 
02/2017 (1ª (primeira) 
série do primeiro grau e 
experiência mínima com-
provada de 03 meses em 
auxiliar de serviços)

CRISTIANO RIBEIRO DOS SANTOS

Art.3º da errata do edital 
02/2017 (experiência mí-
nima comprovada de 03 
meses em auxiliar de ser-
viços). E Item 6 inciso VI.

DAIANE MARTINS FERREIRA PAIVA

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços).

EDINA DE OLIVEIRA

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços).
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EDINEA PAULINA DA CRUZ PEREIRA

Art.3º da errata do edital 
02/2017 (experiência mí-
nima comprovada de 03 
meses em auxiliar de ser-
viços). E item 6 inciso II

ELIAS JOSE TEIXEIRA Item 6 inciso III.

ELIZABETH LAURIANO DA SILVA

Art.3º da errata do edital 
02/2017 (experiência mí-
nima comprovada de 03 
meses em auxiliar de ser-
viços). E item 06 inciso VI

ELIZABETH DO PILAR AGUSTO DE 
ALCANTARA

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços).

ELVIRA GOMES DA SILVA

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços).

ELZA MARIA DE ANDRADE

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços).

EVA MATOS PEREIRA

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços). E item 6 incisos 
I, II, III, IV, VI.

FERNANDO MARCOS NOGUEIRA

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços). E Item 6 incisos 
II, IV e VI.

GILMAR GONÇALVES DOS SANTOS

Art.3º da errata do edital 
02/2017 (experiência mí-
nima comprovada de 03 
meses em auxiliar de ser-
viços). E Item 6 inciso VI.

GLAUCIA GABRIEL GOMES

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços).

IGOR AMARO DA SILVA

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços). E item 06 inciso 
I, a,

IVANILDA CAMILO BATISTA

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços). E Item 6 inciso 
I, a, b.

JOAO PEDRO VARGAS SILVA

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços).

JOSE EDUARDO CASARIM

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços).

JOSE LUIZ FERREIRA CABRAL

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços). E Item 6 inciso 
I a,b e c.

JULIANA HENRIQUE DA SILVA

Art.3º da errata do edital 
02/2017 (experiência mí-
nima comprovada de 03 
meses em auxiliar de ser-
viços). E item 6 inciso VI.

KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços).

MARIA APARECIDA DE MELO

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços).

MARIA BEATRIZ DE SOUZA

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços).

MARILIS TEIXEIRA DE MOURA 
ROSA

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços).

MARLENE RIBEIRA DE FREITAS 
RODRIGUES

Art.3º da errata do edital 
02/2017 (experiência mí-
nima comprovada de 03 
meses em auxiliar de ser-
viços). E Item 6 inciso III.

NICODEMOS RIBEIRO DA SILVA

Art.3º da errata do edital 
02/2017 (experiência mí-
nima comprovada de 03 
meses em auxiliar de ser-
viços). Item 6 inciso IV.

PATRICIA LOPES DE SOUZA

Art.3º da errata do edital 
02/2017 (experiência mí-
nima comprovada de 03 
meses em auxiliar de ser-
viços). E Item 6 inciso VI

REGIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços).

ROBERTA MENDES DOMINGOS

Art.3º da errata do edital 
02/2017 (experiência mí-
nima comprovada de 03 
meses em auxiliar de ser-
viços). E Item 6 inciso VI.

ROSANGELA APARECIDA 
RODRIGUES

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços).

SANDRA FERNANDES MENDES

Art.3º da errata do edital 
02/2017 (experiência mí-
nima comprovada de 03 
meses em auxiliar de ser-
viços). E Item 6 inciso VI.

SIMONE APARECIDA VIEIRA 
CORRREIRA

Art.3º da errata do edital 
02/2017 (experiência mí-
nima comprovada de 03 
meses em auxiliar de ser-
viços). E item 6 inciso VI.
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SIMONE SOBREIRA DA CUNHA 
SILVA

Art.3º da errata do edital 
02/2017 (experiência mí-
nima comprovada de 03 
meses em auxiliar de ser-
viços). E Item 6 inciso VI.

VALDENIR BORGES DE ALMEIDA

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços).

VALERIA DE OLIVEIRA PRADO

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços).

VALMI ALVES CABRAL

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços).

VANESSA MARIA DA SILVA

Art.3º da errata do edital 
02/2017 (experiência mí-
nima comprovada de 03 
meses em auxiliar de ser-
viços). E Item 6 inciso VI.

VITURINA PATRICIA CEZARIO 
CORREIA

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços).

WAGNER ADAO VIEIRA CORREA

Art.3º da errata do edital 
02/2017 (experiência mí-
nima comprovada de 03 
meses em auxiliar de ser-
viços). E item 6 inciso VI.

WESLLEY MARTINS MALTA

Art.3º da errata do edi-
tal 02/2017 (experiência 
mínima comprovada de 
03 meses em auxiliar de 
serviços).

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

Gabinete do Prefeito, 18 de agosto de 2017.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS - Nº 024/2017

Publicação Nº 96877

RESULTADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001998/2017

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 
024/2017

RESULTADO: Fora considerada vencedora do Pregão Pre-
sencial para Registro de Preço nº 024/2017, que trata da 
contratação de empresa especializada para fornecimento 
de medicamentos e insumos para manutenção das ativi-
dades da farmácia básica, do pronto atendimento 24 horas 
e das unidades básicas de saúde do município de Alto Rio 
Novo/ES, no período de 12 (doze) meses (Art. 15, Inc. II 
e IV e § 3º, Inc. I e II da Lei nº. 8.666/93), pois, atendeu 
todas as exigências editalícias, as seguintes empresas:

a) FLAVIA GENELHU PENNA ME – Itens – 01, 02, 03, 
06, 08, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 35, 38, 
39, 47, 54, 55, 56, 57, 65, 66, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 86, 88, 89, 91, 92, 100, 101, 103, 111, 
116, 118, 119, 120, 125, 126, 127, 128, 130, 134, 
137, 138, 139, 140, 143, 145, 146, 148, 149, 153, 
154, 157, 159, 161, 162, 165, 169, 170, 172, 175, 
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 
190, 192 e 195, perfazendo o valor total global de R$ 
413.677,00 (quatrocentos e treze mil seiscentos e setenta 
e sete reais).

b) SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP – Itens – 13, 
37, 42, 63, 73, 113, 115, 147, 150, 155 e 173, perfa-
zendo o valor total global de R$ 33.905,00 (trinta e três 
mil novecentos e cinco reais),

c) HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP – Itens 
– 70, 132 e 133, perfazendo o valor total global de R$ 
8.796,00 (oito mil setecentos e noventa e seis reais) e

d) HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA – Item – 112, perfazendo o valor total 
global de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Informamos que os itens 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 16, 
17, 18, 20, 21, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 43, 
44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 
64, 71, 72, 74, 75, 76, 83, 84, 85, 87, 90, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 114, 117, 121, 122, 123, 124, 129, 131, 135, 
136, 141, 142,144, 151, 152, 156, 158, 160, 163, 
164, 166, 167, 168, 171, 174, 176, 177, 188, 189, 
191, 193 e 194 não foram adquiridos.

Alto Rio Novo – ES, 18 de Agosto de 2017.

VALÉRIA CRISTIANI BUZZATO

Pregoeira Oficial

RESUMO DO EXTRATO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 

Publicação Nº 96842

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO - ES

RESUMO DO EXTRATO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e em conformida-
de com a legislação pertinente, RATIFICA a presente DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO, processada com fundamento na Lei 
Federal nº 8.666/93, e ainda com base no Parecer Jurídico 
da Assessoria Jurídica Municipal, para que se proceda a 
contratação da empresa kws serviços ltda, para a execu-
ção de serviços de conserto e manutenção de sistema de 
som com substituição de peças, cabos e troca de conecto-
res das caixas de som amplificada”, com o valor global de 
R$ 2.400,00(dois mil e quatrocentos reais).

Correndo tal despesa por conta específica da Lei Orçamen-
tária do Município de Alto Rio Novo- ES, para o exercício 
de 2017.

Alto Rio Novo-ES, 17de Agosto de 2017.

Luiz Americo Borel

Prefeito do Município
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Anchieta

Prefeitura

AVISO DE RESULTADO PPRP 012/2017
Publicação Nº 96985

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 012/2017

Processo N.º 5013/2017

O Município de Anchieta/ES, por meio da sua Pregoeira, torna público resultado da licitação em referência, cujo objeto 
é O presente pregão tem como objeto o Registro de Preços visando eventual aquisição de roçadeiras e cortadores de 
grama, devidamente homologado pelo Prefeito, em atendimento à Lei n° 8.666/93.

Empresa vencedora:

Aracruz Borrachas LTDA-EPP:

Lote 01: total de R$ 22.800,00.

Brasferma LTDA EPP:

Lote 02: total de R$ 2.638,00

Anchieta, 21 de agosto de 2017.

Janaína Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA
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Aracruz

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 
048/2017

Publicação Nº 97086

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 048/2017

PROCESSO Nº 5641/2017

Objeto: Locação de brinquedos, carro de algodão doce 
e sonorização, contratação de serviços de recreação, ani-
mação e escultura em balões e aquisição de sacolinhas 
surpresas e refrigerante de 250 ml. Os mesmos serão 
destinados a diversos eventos das unidades socioassisten-
ciais vinculadas a Secretaria de Desenvolvimento Social 
– SEMDS.

Abertura das propostas: às 12h00min do dia 
01/09/2017.

Inicio da disputa: às 13h30min do dia 01/09/2017.

Edital: Disponibilizado no site PMA: www.aracruz.es.gov.
br.

Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br. Licitação nº 
684795

Email: pregao@aracruz.es.gov.br.

Aracruz, 21 de Agosto de 2017.

LICENÇA AMBIENTAL - POCESSO Nº 10.546/2017 - 
SEMOB

Publicação Nº 97124

A Prefeitura de Aracruz, por meio da Secretaria Muni-
cipal de Obras e Infraestrutura, tornam público que re-
quereu à SEMAM/ARACRUZ, através do processo nº 
10.546/2017, Licença Ambiental de Regularização, para 
a Unidade de Saúde, localizado na Rua Lucia Bitti Devens, 
Jequitibá, Município Aracruz-ES.

Aracruz, 21 de Agosto de 2017

Wellington Lozer Giacomin

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

PORTARIA Nº 126
Publicação Nº 97148

PORTARIA Nº 126, DE 17/08/2017.

AUTORIZA A TITULO PRECÁRIO O USO DAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA ESCOLA EMEF NOVO IRAJÁ 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DAS SUAS ATRI-
BUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ART. 

57, IV, DA LEI ORGÂNICA DE ARACRUZ E A LEI Nº 3.422, 
DE 27/04/2011 E DECRETO Nº 30.173, DE 05/10/2015.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar, a título precário o uso das instalações 
sanitárias da EMEF NOVO IRAJÁ, à Associação de Mora-
dores do Bairro Novo Irajá, situada neste Município, sob 
a responsabilidade do Presidente da Associação - Sr. Fa-
brício Adão, para serem usadas nos dias 31/08, 01/09 
e 02/09/2017, durante a realização do Evento da Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus Cristo Vive, conforme Pro-
cesso nº 10375/2017.

Art. 2º São deveres do usuário do bem público municipal:

I- Promover todos os atos necessários para a conservação 
do imóvel que ficará à disposição do usuário;

II- Devolver o bem público nas condições em que recebeu, 
promovendo a limpeza do local após o evento;

III- Proporcionar segurança ao público presente nos even-
tos e em seu entorno;

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 17 de Agosto de 2017.

EDMILSON MARTINS SCHWENCK

Secretário de Governo

PORTARIA Nº 127
Publicação Nº 97147

PORTARIA Nº 127, DE 17/08/2017.

AUTORIZA A TITULO PRECÁRIO O USO DAS INSTALAÇÕES 
DA EMEF “EZEQUIEL FRAGA ROCHA”.

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ARA-
CRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DAS SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO DISPOSTO DO 
ART. 57, IV, DA LEI ORGÂNICA DE ARACRUZ E A LEI Nº 
3.422, DE 27/04/2011, ARTIGO 1º E 2º DO DECRETO Nº 
30.173, DE 05/10/2015.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar, a título precário o uso da quadra polies-
portiva da EMEF “EZEQUIEL FRAGA ROCHA”, à Paróquia 

http://www.aracruz.es.gov.br
http://www.aracruz.es.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:pregao@aracruz.es.gov.br
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Santa Teresinha do Menino Jesus, situada na Rua Giuseppe 
Testa, nº 77, Bairro Bela Vista, Aracruz/ES, sob a respon-
sabilidade do Padre Jésus Bento Fioresi e do Coordenador 
Geral do Grupo Jovem GASPE, Sr. Aderson Florencio Mo-
rais, para realização do 2º Torneio de Futsal GASPE, a ser 
realizado nos dias 16 e 17/08/2017, com início às 8h e fi-
nal às 19h de cada dia, conforme Processo nº 8848/2017.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 16/08/17.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 17 de Agosto de 2017.

EDMILSON MARTINS SCHWENCK

Secretário de Governo

PORTARIA Nº 14573
Publicação Nº 97146

PORTARIA Nº. 14.573, DE 18/03/2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LE-
GAIS E COM BASE NOS TERMOS DO ART. 206, DA LEI Nº 
2.898/2006.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por mais 60 (SESSENTA) dias, a partir 
de 19/08/2017, o prazo para a Comissão de Processo Ad-
ministrativo Disciplinar apresentar relatório conclusivo do 
Processo nº 3988/2017.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 18 de Agosto de 2017.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 061 DE 21/08/2017.- SEMSU
Publicação Nº 97149

 PORTARIA Nº. 061 DE 21/08/2017.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS DE ARA-
CRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONFORME PORTARIAS DO 
GABINETE NºS. 14.450, DE 08/06/2017 E 14.564, de 
15/08/2017.

RESOLVE:

Art. 1º. Substituir os servidores abaixo relacionados, no-
meados pelas Portarias SEGAB n.ºs 14.450, de 08 de junho 
de 2017 e, 14.564, de 15 de agosto de 2017, designados 
para atuar como membros da Equipe de Apoio ao Prego-
eiro, no PREGÃO ELETRÔNICO N.º 036/2017, através da 
Portaria SEMSU n.º 049, de 25/07/2017, conforme segue:

SAI:

NOME CARGO MATRICULA

Josiane Dias Rosário  Comissionada 29447

ENTRA:

NOME CARGO MATRICULA

Cinthia Pavesi Lopes Comissionada 29558

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a partir da data de 
sua assinatura permanecendo seus efeitos até a homolo-
gação do respectivo certame.

Art. 3º. Permanecem inalterados, e em pleno vigor, to-
dos os demais termos da Portaria SEMSU n.º 049, de 
25/07/2017.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 21 de agosto de 2017.

Ivan Vicente Pestana

Secretário de Suprimentos do Município de Aracruz

Decreto nº 32.059, de 01/01/2017

PORTARIA SEMSU Nº. 058 DE 18/08/2017
Publicação Nº 97006

PORTARIA SEMSU Nº. 058 DE 18/08/2017.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS DE ARA-
CRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONFORME PORTARIA DO GABI-
NETE Nº.14.450, DE 08/06/2017 E PORTARIA DO GABINE-
TE Nº.14.564, DE 15/08/2017,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Servidor Efetivo, Marcelo Rodrigues de 
Oliveira, matrícula n.º 1041, nomeado pela Portaria SE-
GAB n.º 14.450, de 08 de junho de 2017, como Prego-
eiro responsável pela condução do PREGÃO ELETRÔNICO 
de n.º 045/2017, referente ao Processo Administrativo nº 
3941/2017, na data e horário designados em Edital.
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PARÁGRAFO ÚNICO: Nas ausências ou impedimentos do 
Pregoeiro indicado neste artigo, fica designado como Pre-
goeiro Substituto o Servidor Efetivo, Edson Wander Dam-
broz, matrícula n.º 996, nomeado pela Portaria SEGAB n.º 
14.450, de 08 de junho de 2017.

Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados, no-
meados pela Portaria SEGAB n.º 14.450, de 08 de junho 
de 2017, como membros da Equipe de Apoio ao Senhor 
Pregoeiro:

NOME CARGO MATRICULA

Ariane Pereira Nicoli Efetivo 21822

Teresa Cristina Oliveira Efetivo 1338

Ranyelle Fernanda Miler Efetivo 21908

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

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

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 18 de agosto de 2017.

Ivan Vicente Pestana

Secretário de Suprimentos do Município de Aracruz

Decreto nº 32.059, de 01/01/2017

PORTARIA SEMSU Nº. 059 DE 18/08/2017.
Publicação Nº 97008

PORTARIA SEMSU Nº. 059 DE 18/08/2017.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS DE ARA-
CRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONFORME PORTARIA DO GABI-
NETE Nº.14.450, DE 08/06/2017 E PORTARIA DO GABINE-
TE Nº.14.564, DE 15/08/2017,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Servidor Efetivo, Edson Wander Dam-
broz, matrícula n.º 996, nomeado pela Portaria SEGAB 
n.º 14.450, de 08 de junho de 2017, como Pregoeiro 
responsável pela condução do PREGÃO ELETRÔNICO de 
n.º 046/2017, referente ao Processo Administrativo nº 
6388/2017, na data e horário designados em Edital.   

PARÁGRAFO ÚNICO: Nas ausências ou impedimentos do 
Pregoeiro indicado neste artigo, fica designado como Pre-
goeiro Substituto o Servidor Efetivo, Marcelo Rodrigues de 
Oliveira, matrícula n.º 1041, nomeado pela Portaria SE-
GAB n.º 14.450, de 08 de junho de 2017

Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados, no-
meados pela Portaria SEGAB n.º 14.450, de 08 de junho 
de 2017, como membros da Equipe de Apoio ao Senhor 
Pregoeiro:

NOME CARGO MATRICULA

Elizabeth Rangel Bitti  Efetivo 2996

José Carlos Ribeiro 
Pereira Efetivo 2773

Kellen Serra Barbosa Efetivo 21869

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

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

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 18 de agosto de 2017.

Ivan Vicente Pestana

Secretário de Suprimentos do Município de Aracruz

Decreto nº 32.059, de 01/01/2017

PORTARIA SEMSU Nº. 060 DE 18/08/2017.
Publicação Nº 97009

PORTARIA SEMSU Nº. 060 DE 18/08/2017.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS DE ARA-
CRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONFORME PORTARIA DO GABI-
NETE Nº.14.450, DE 08/06/2017 E PORTARIA DO GABINE-
TE Nº.14.564, DE 15/08/2017,
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RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Servidor Efetivo, Edson Wander Dam-
broz, matrícula n.º 996, nomeado pela Portaria SEGAB 
n.º 14.450, de 08 de junho de 2017, como Pregoeiro 
responsável pela condução do PREGÃO ELETRÔNICO de 
n.º 043/2017, referente ao Processo Administrativo nº 
4483/2016, na data e horário designados em Edital.   

PARÁGRAFO ÚNICO: Nas ausências ou impedimentos do 
Pregoeiro indicado neste artigo, fica designado como Pre-
goeiro Substituto o Servidor Efetivo, Marcelo Rodrigues de 
Oliveira, matrícula n.º 1041, nomeado pela Portaria SE-
GAB n.º 14.450, de 08 de junho de 2017

Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados, no-
meados pelas Portarias SEGAB n.º 14.450, de 08 de junho 
de 2017 e SEGAB n.º 14.564, de 15 de agosto de 2017, 
como membros da Equipe de Apoio ao Senhor Pregoeiro:

NOME CARGO MATRICULA

José Carlos Ribeiro 
Pereira Efetivo 2773

Sandra Aparecida 
Delaia Ramos Comissionado 29045

Cinthia Pavesi Lopes Comissionado 29558

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

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

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

Art. 5º. Revoga-se a PORTARIA SEMSU Nº. 056 DE 
17/08/2017.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 18 de agosto de 2017.

Ivan Vicente Pestana

Secretário de Suprimentos do Município de Aracruz

Decreto nº 32.059, de 01/01/2017

RESSUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2017 - PROC. Nº 4.532/2017 - SEMSA
Publicação Nº 96988

RESSUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2017 - Menor Preço

A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação

Unidade Gestora - SECRETARIA DE SAUDE

PREGÃO ELETRONICO: Nº 025 / 2017

Fornecedor: C.H.B. PEREIRA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

Endereço: AVN Presidente Getúlio Vargas, 121 – Bairro: Bela Vista – Aracruz/ES – CEP: 29.192-024

Processo: Nº 4532/2017

Descrição LOTE 01
Item Material Un. Marca Modelo Qtde Média Consumo Pr. Unitário Vlr. Total
01 1.04.01.0009.8 UN 355,000 000 R$ 22,0000 R$7.810,0000
Recarga para extintor de incêndio, água Pressurizada (AP), 10 litros, capacida Extintora 2-A

Valor Total Lote: R$ 7.810,0000

Descrição LOTE 02
Item Material Un. Marca Modelo Qtde Média Consumo Pr. Unitário Vlr. Total

02 1.04.01.0010.1 UN 60,000 ,000 R$ 60,0000 R$ 3.600,0000
Recarga para extintor de incêndio, pó químico seco ( PQS), 12 KG

Valor Total Lote: R$ 3.600,0000

Descrição LOTE 03
Item Material Un. Marca Modelo Qtde Média Consumo Pr. Unitário Vlr. Total

03 1.04.01.0011.0 UN 135,000 0,000 R$ 45,0000 R$ 6.075,0000
Recarga para extintor de incêndio, pó químico seco ( PQS), 08 KG

Valor Total Lote: R$ 6.075,0000
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Descrição LOTE 04
Item Material Un. Marca Modelo Qtde Média Consumo Pr. Unitário Vlr. Total

04 1.04.01.0012.8 UN 83,000 0,000 R$ 42,0000 R$ 3.486,0000
Recarga para extintor de incêndio, 04 kg dióxido de carbono (CO²)

Valor Total Lote: R$ 3.486,0000

Descrição LOTE 05
Item Material Un. Marca Modelo Qtde Média Consumo Pr. Unitário Vlr. Total

05 1.04.01.0013.6 UN 233,000 0,000 R$ 55,0000 R$ 12.815,0000
Recarga para extintor de incêndio, dióxido de carbono (CO²) 06 kg

Valor Total Lote: R$12.815,0000

Descrição LOTE 06
Item Material Un. Marca Modelo Qtde Média Consumo Pr. Unitário Vlr. Total

06 1.04.01.0016.0 UN 258,000 0,000 R$ 44,7500 R$ 11.545,5000
Recarga para extintor de incêndio, pó químico seco (PQS), 06 kg, 20-B

Valor Total Lote:R$ 11.545,5000

Descrição LOTE 07
Item Material Un. Marca Modelo Qtde Média Consumo Pr. Unitário Vlr. Total

07 1.04.01.0017.9 UN 58,000 0,000 R$ 30,0000 R$ 1.740,0000
Recarga para extintor de incêndio, pó químico (PQS), 4 kg

Valor Total Lote: R$ 1.740,0000

Valor Total Ata: R$ 284.583,5000

Aracruz, 21 de Agosto de 2017

Ivan Vicente Pestana

Secretário Municipal de Saúde Interino

Decreto nº33.118, de 09/08/2017

Aracruz/ES, 18 de agosto de 2017

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 
9912417596/2017 - PROCESSO Nº 6390/2017 - 
SEMFI

Publicação Nº 97121

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 
9912417596/2017

PROCESSO Nº 6390/2017

CONTRATANTE: Município de Aracruz, representado pelo 
Secretário Municipal de

Secretário de Finanças.

CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de ser-
viços de entrega dos carnês de IPTU.

DO VALOR: A Contratante pagará à Contratada o valor 
estimado de R$ 100.000,00 (Cem mil reais).

DOS PRAZOS: O presente contrato vigorará pelo prazo de 

12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato.

Data da assinatura: 05/07/2017.

Aracruz, 21 de Agosto de 2017.

ZAMIR GOMES ROSALINO

Secretário Municipal de Finanças

RESUMO DE TERMO DE CONVÊNIO ACG Nº 014/2017 
TERMO PARA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁ-
RIA 

Publicação Nº 96997

RESUMO DE TERMO DE CONVÊNIO ACG Nº 014/2017

TERMO PARA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA

CONVENENTE: Prefeito Municipal de Aracruz

ECT: Empresa brasileira de Correios e Telégrafos
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OBJETO: Pelo presente instrumento de convênio e na me-
lhor forma de direito, a ECT e a CONVENENTE, acordam 
em conjugar esforços, no intuito de proporcionar ATENDI-
MENTO DE SERVIÇOS POSTAIS à população da localidade 
de BARRA DO RIACHO, através de agência de correios 
comunitária.

DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO 
DE CONTAS: A CONVENENTE fará jus, para manutenção 
e custeio da ACG, aos valores provenientes do repasse for-
necido pela ECT, por meio de parcela única e mensal, para 
custeio dos serviços prestados nas atividades descritas no 
subitem 3.2.1.2 do plano de trabalho, parte integrante do 
presente Termo de Convênio.

DA VIGÊNCIA: O Acordo de Cooperação Técnica tem pra-
zo de vigência de 5 (cinco) anos, com início em 19/06/2017 
e término em 18/06/2022.

Data da Assinatura: 19/06/2017

Aracruz/ES 21 de Agosto de 2017.

Jones Cavaglieri

Prefeito da PMA

serviço autônomo de Água e esgoto de araCruz

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 034/2017

Publicação Nº 97037

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 034/2017

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRU-
Z-ES, por intermédio do Diretor Geral nomeado através do 
Decreto Municipal nº 32.712/2017, no uso de suas atribui-
ções legais, com fundamento no disposto no inciso XXII, 
do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, torna 
pública a homologação do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2017.

Processo Nº 0100/2017.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA O FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONECTIVIDADE IP DEDICADO À REDE INTERNET MUN-
DIAL.

Empresa Vencedora:

JNNET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais)

HOMOLOGADO EM: 21/08/2017

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

DIRETOR GERAL

DECRETO MUNICIPAL Nº 32.712/2017

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 029/ 
2017

Publicação Nº 96948

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 029/2017

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por 
intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE
-ARA 062/2017, torna público para o conhecimento dos in-
teressados, que realizará licitação, no dia e horário abaixo 
especificado EXCLUSIVAMENTE para às microempresas, 

empresas de pequeno porte e microempreendedores in-
dividuais. O Edital estará à disposição dos interessados 
nos sites: www.saaeara.com.br e www.licitacoes-e.com.
br. Maiores informações poderão ser obtidas através do 
telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: licitacao@
saaeara.com.br

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

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERRINHA, ADESIVO PLÁSTICO 
E FITA VEDA ROSCA.

ABERTURA PROPOSTAS: 04/09/2017 às 13h30min

INICIO DA DISPUTA: 04/09/2017 às 14h00min

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

PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS FREITAS

Pregoeira

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


22/08/2017 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 830

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 33

Boa Esperança

Prefeitura

AVISO REABERTURA PREGÃO PRESENCIAL N° 
022/2017 - PMBE

Publicação Nº 97074

AVISO DE LICITAÇÃO

REABERTURA PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2017

O Município de Boa Esperança/ES, através de seu 
Pregoeiro, no cumprimento das Leis 10.520, 8.666/93 e 
Leis Complementares, torna público, aos interessados que 
realizará o seguinte processo licitatório:

- Pregão Presencial n° 022/2017

Objeto: Aquisição de 11.000 m2 de grama esmeralda (em 
tapetes), destinado aos campos de futebol da comunida-
de do Quilômetro Vinte e do distrito de Santo Antônio do 
Pouso Alegre, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Esporte, Cultura, Lazer e Turismo.

Data de abertura: 04/09/2017.

Credenciamento: 08h:30min às 09h:00min

Abertura da Sessão: 09h:10min

A documentação completa do edital poderá ser examinada 
e adquirida na sede da Prefeitura Municipal, a partir da 
data da publicação deste aviso, no horário de 07h:30min 
às 11h:30min, através do telefone 27 3768 6531, site 
www.boaesperanca.es.gov.br ou e-mail: gestaopregoes@
boaesperanca.es.gov.br

Boa Esperança/ES, 21 de agosto de 2017.

João Flávio Zoteli Areia

Pregoeiro Oficial

AVISO RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/ 
2017 - PMBE

Publicação Nº 97036

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E SUA HOMOLOGA-
ÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017

Processo nº. 2.403 / 2017

O Município de Boa Esperança/ES, por intermédio de 
seu Pregoeiro, torna público, de acordo com as disposições 
contidas nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/1993 e altera-
ções posteriores, o resultado da licitação e sua homolo-

gação referente ao Pregão Presencial nº 024/2017, 
objetivando a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços em tecnologia da informação, ob-
jetivando ampliar a transparência ativa e passiva das 
ações da Administração Municipal, mediante a execução 
das atividades e demais características e especificações 
técnicas. Empresa Adjudicada: AGAPE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA LTDA, CNPJ n° 02.548.735/0001-80, no 
valor total de R$ 285.720,00 (duzentos e oitenta e cinco 
mil, setecentos e vinte reais). Homologação: Em 21 de 
agosto de 2017, pelo Exmº Prefeito Municipal, Srº Lauro 
Vieira da Silva.

Boa Esperança/ES, 21 de agosto de 2017.

João Flávio Zoteli Areia

Pregoeiro Oficial
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Bom Jesus do Norte

Prefeitura

EXTRATO PP 20/2017
Publicação Nº 97069

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

N° 020/2017

Proc. Nº 0444/2017

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, torna 
público o resultado do processo licitátorio em epigrafe, 
para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA ATENDER 
A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE 
BOM JESUS DO NORTE, conforme resumidamente descrito 
a seguir:

ADJUDCAÇÃO:29/05/2017.

HOMOLOGAÇÃO:01/08/2017.

1) Vencedor: ANTONIO AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ nº 
27.340.074/0005-57;

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 051/2017;

Vigência: 02/08/2017 até 01/08/2018.

Valor Total Registrado : R$ 30.292,50 (trinta mil, duzentos 
e noventa e dois reais e cinquenta centavos).

2) Vencedor: CADU COMERCIAL LTDA EPP - CNPJ nº 
16.791.903/0001-78;

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 052/2017;

Vigência: 02/08/2017 até 01/08/2018.

Valor Total Registrado : R$ 14.156,00 (quatorze mil, cento 
e cinquenta e seis reais).

3) Vencedor: COPIL COMÉRCIO DE PNEUS ITABAPOANA 
LTDA ME- CNPJ nº 36.077.311/0001-04;

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 053/2017;

Vigência: 02/08/2017 até 01/08/2018.

Valor Total Registrado : R$ 39.870,00 (trinta e nove mil, 
oitocentos e setenta reais).

4) Vencedor: HZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 
ME- CNPJ nº 14.259.484/0001-00;

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 054/2017;

Vigência: 02/08/2017 até 01/08/2018.

Valor Total Registrado : R$ 103.326,00 (cento e três mil, 
trezentos e vinte e seis reais).

5) Vencedor: TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA- 
CNPJ nº 05.333.100/0001-53;
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 055/2017;
Vigência: 02/08/2017 até 01/08/2018.
Valor Total Registrado : R$ 60.648,00 (sessenta mil, seis-
centos e quarenta e oito reais).

Bom Jesus do Norte-ES, 21 de agosto de 2017.

Marcos Antônio Teixeira de Souza
Prefeito Municipal

EXTRATO PP 30/2017
Publicação Nº 97076

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
N° 030/2017

Proc. Nº2132/2017

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, torna 
público o resultado do processo licitátorio em epigrafe, 
para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS DE DIVERSAS 
AMPERAGENS PARA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 
DESTA MUNICIPALIDADE, conforme resumidamente des-
crito a seguir:

ADJUDCAÇÃO:11/07/2017.
HOMOLOGAÇÃO:19/07/2017.

1) Vencedor: TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 
CNPJ nº 05.333.100/0001-53;
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 048/2017;
Vigência: 21/07/2017 até 20/07/2018.
Valor Total Registrado : R$ 11.160,00 (onze mil, cento e 
sessenta reais).

2) Vencedor: WALTAIR DE JESUS CARVALHO EPP - CNPJ nº 
32.057.200/0001-77;
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 049/2017;
Vigência: 21/07/2017 até 20/07/2018.
Valor Total Registrado : R$ 17.355,00 (dezessete mil, tre-
zentos e cinquenta e cinco reais).

Bom Jesus do Norte-ES, 21 de agosto de 2017.

Marcos Antônio Teixeira de Souza
Prefeito Municipal
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Castelo

Prefeitura

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 067/2017 
Publicação Nº 96976

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o resultado 
da seguinte Licitação:

Pregão Presencial nº 067/17 :

- LIGA MUNICIPAL CASTELENSE no lote 1 no valor total 
de R$ 36.250,00 (trinta e seis mil duzentos e cinquenta 
reais).

Castelo-ES, 21/08/2017.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 068/2017 
Publicação Nº 96977

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o resultado 
da seguinte Licitação:

Pregão Presencial nº 068/17 :

- LIGA MUNICIPAL CASTELENSE no lote 1 no valor total 
de R$ 11.600,00 (onze mil seiscentos reais).

Castelo-ES, 21/08/2017.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 073/2017 
Publicação Nº 96982

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o resultado 
da seguinte Licitação para registro de preço:

Pregão Presencial nº 073/17 :

- CAZELE SPORT LTDA nos lotes 6, 7, 8, 18, 19, 21, 
22, 29, 30 e 33 no valor total de R$ 11.129,30 (onze mil 
cento e vinte e nove reais e trinta centavos),

- COMERCIAL DUGUANDU LTDA - ME nos lotes 1, 2, 
3, 4, 5, 31 e 32 no valor total de R$ 8.184,00 (oito mil 
cento e oitenta e quatro reais)

- RFL COMERCIAL LTDA nos lotes 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35 e 36 
no valor total de R$ 17.019,00 (dezessete mil dezenove 
reais)

Castelo-ES, 21/08/2017.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 074/2017 
Publicação Nº 96978

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o resultado 
da seguinte Licitação para registro de preço:

Pregão Presencial nº 074/17 :

- FGI COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME nos lotes 1 
e 2 no valor total de R$ 99.110,02 (noventa e nove mil 
cento e dez reais e dois centavos)

Castelo-ES, 21/08/2017.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 075/2017 
Publicação Nº 96979

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o resultado 
da seguinte Licitação:

Pregão Presencial nº 075/17 :

- F & V COMÉRCIO EM GERAL LTDA ME nos lotes 5, 
10, 11, 12, 13 e 17 no valor total de R$ 514,90 (qui-
nhentos e quatorze reais e noventa centavos)

- VILA ISABEL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 
nos lotes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19 e 20 
no valor total de R$ 580,30 (quinhentos e oitenta reais e 
trinta centavos),

Castelo-ES, 21/08/2017.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 077/2017 
Publicação Nº 96980

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o resultado 
da seguinte Licitação:

Pregão Presencial nº 077/17 :
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- M.C.DE O.SANTOS - ME no lote 1 no valor total de R$ 
19.080,00 (dezenove mil oitenta reais).

Castelo-ES, 21/08/2017.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 080/2017 
Publicação Nº 96981

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o resultado 
da seguinte Licitação:

Pregão Presencial nº 080/17 :

- COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME no lote 1 no valor 
total de R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais),

- COMERCIAL DUGUANDU LTDA - ME nos lotes 3 e 6 
no valor total de R$ 452,07 (quatrocentos e cinquenta e 
dois reais e sete centavos)

- X ALIMENTOS LTDA - ME nos lotes 2, 4 e 5 no valor 
total de R$ 1.417,00 (um mil quatrocentos e dezessete 
reais)

Castelo-ES, 21/08/2017.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro
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Colatina

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 048/2017
Publicação Nº 97138

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 048/2017

O Município de Colatina-ES torna público que às 09h30 
do dia 11/09/2017, realizará a abertura do Pregão Pre-
sencial n.º 048/2017, cujo objeto é a formalização de 
registro de preços para aquisição de água mineral.

Edital disponível no site:

“http://www.colatina.es.gov.br”.

THABATA CALIARI SOUTO

Pregoeira Municipal

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/ 
2017.

Publicação Nº 97140

Contrato de Prestação de Serviços nº 069/2017.

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: LEANDRO PRANDO BARBERINO - ME.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
serviço de fotocópias e encardenações, destinados 
ao atendimento da demanda da Secretaria Munici-
pal de Administração, Educação e Assistência Social, 
através da Secretaria Municipal de Administração, 
conforme processo administrativo nº 012805/2017.

PRAZO DE VIGÊNCIA: De 18 de agosto de 2017 até 
17 de agosto de 2018.

VALOR GLOBAL: R$43.500,00 (quarenta e três mil 
quinhentos reais).

DATA DA ASSINATURA: 17 de agosto de 2017.

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 
Nº 004/2017

Publicação Nº 97111

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 
N. 004/2017

O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público o EXTRATO DO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO nº. 
004/2017.

Objeto: Credenciamento de empresas especializadas para 
a prestação de exames de ultrassonografia.

Empresa vencedora: CASA DE SAUDE SANTA LUZIA 
LTDA - EPP nos lotes 1, 2, 3, 4, 10 e 15 no valor total 
de R$ 92.686,80 (noventa e dois mil seiscentos e oi-
tenta e seis reais e oitenta centavos).

Colatina-ES, 21 de Agosto de 2017.

Francieli Prando Finco

Presidente

LEI 6.431/2017
Publicação Nº 97042

LEI 6.431, DE 11 DE AGOSTO DE 2017 .

DENOMINA ACADEMIA POPULAR RAIMUNDO NONA-
TO CASTELO BRANCO, AVENIDA SENADOR MOACYR 
DALLA, BAIRRO COLATINA VELHA, COLATINA-ES :

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado 
do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica denominada Academia Popular Rai-
mundo Nonato Castelo Branco situada na Avenida Se-
nador Moacyr Dalla, bairro Colatina Velha, Colatina-ES.

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 11 de 
agosto de 2017.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 11 de agosto de 2017.

Secretário Municipal de Gabinete.

http://www.colatina.es.gov.br
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LEI 6.432/2017
Publicação Nº 97043

LEI 6.432, DE 11 DE AGOSTO DE 2017 .

INSTITUI A FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA PATRIMONIAL DA CÂMARA MU-
NICIPAL DE COLATINA/ES, DESCREVE ATRIBUIÇÕES NOS ANEXOS VI E VII DA LEI Nº 5.752/2011, IGUALA 
OS VALORES DA GRATIFICAÇÃO PAGA AOS SERVIDORES OCUPANTES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica acrescida a função gratificada de CHEFE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA PATRIMONIAL, no Anexo 
VI e VII da Lei nº 5.752/2011, que dispõe sobre a restruturação do Plano de Carreiras, Cargos e Salários do Quadro de 
Pessoal da Câmara Municipal de Colatina e dá outras providências:

ANEXO VI

DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

TITULO
Situação

atual
Situação nova Gratificação

Chefe de Serviços Licitatórios e Contratos 01 01 R$ 1.038,86

Chefe de Serviços de Comunicação Legislativa 01 01 R$ 1.038,86

Chefe de Serviços de Tesouraria 01 01 R$ 1.038,86

Chefe de Serviços de Almoxarifado e Patrimônio 01 01 R$ 1.038,86

Chefe de Segurança Legislativa Patrimonial 01 01 R$ 1.038,86

ANEXO VII

Descrições sintéticas, das Atribuições e dos Requisitos para o Provimento dos Cargos Comissionados e Fun-
ções Gratificadas

Do Quadro Pessoal da Câmara Municipal de Colatina:

Chefe de Serviços Licitatórios e Contratos (...)

Chefe de Serviços de Comunicação Legislativa (...)

Chefe de Serviços de Tesouraria (...)

CHEFE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA PATRIMONIAL:

I – Descrição sintética:

- Compreende as atividades de assessoramento em assuntos de segurança patrimonial e organização das dependências 
da Câmara Municipal de Colatina.

II – Atribuições:

I – realizar a segurança de servidores e visitantes nas dependências da Câmara Municipal de Colatina; II – coordenação, 
direção, fiscalização, organização e execução das atividades inerentes à segurança patrimonial das dependências da Câ-
mara Municipal de Colatina, adotando medidas cabíveis para a manutenção da ordem;

III – a fiscalização do ingresso de pessoas suspeitas ou inconvenientemente trajadas nas dependências da Câmara Muni-
cipal de Colatina; a retirada de qualquer pessoa, cujo comportamento se tornar inconveniente, abusivo ou prejudicial ao 
bom funcionamento da Câmara Municipal de Colatina;
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IV – apoio aos órgãos internos de apuração, quando determinado pela Mesa Diretora, no que concerne à atividade de 
segurança;

V – a organização, fiscalização; a gestão dos contratos envolvendo a área de segurança patrimonial, vigilância e controle 
de acesso; outras atividades correlatas.

III – Requisitos para provimento:

- Instrução em nível superior completo;

- Ter conhecimento na área de segurança patrimonial;

- Não estar impedido de qualquer modo a exercer a função.

IV – Nomeação:

- Nomeação e exoneração de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal de Colatina e findo o mandato deste, 
o mesmo deverá colocar seu cargo a disposição.

Artigo 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta do orçamento da Câmara Municipal de Colatina, e serão 
suplementadas, se necessário.

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 11 de agosto de 2017.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 11 de agosto de 2017.

Secretário Municipal de Gabinete.

LEI 6.433/2017
Publicação Nº 97044

LEI 6.433, DE 11 DE AGOSTO DE 2017 .

DISPÕE SOBRE VIGILÂNCIA ARMADA 24(VINTE E 
QUATRO) HORAS NOS ESTABELECIMENTOS BAN-
CÁRIOS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS :

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado 
do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Os estabelecimentos bancários públicos e pri-
vados do município de Colatina/ES, são obrigados a con-
tratar e/o manter o serviço e vigilância armada, diutur-
namente, perfazendo as 24(vinte e quatro) horas do dia, 
inclusive aos finais de semana e feriados.

Parágrafo único – para feitos desta lei considera-se:

I – estabelecimentos bancários: as agências bancárias, tal 
como definidas na legislação em vigor, incluindo também 
as cooperativas de créditos.

II – vigilância armada: serviço prestado por vigilantes ar-
mados e adequadamente preparados, com curso de for-
mação para o ofício, devidamente regulamentado pela le-
gislação vigente.

Artigo 2º - Os vigilantes deverão permanecer no interior 
do estabelecimento bancário, em local seguro, num perío-
do de 24 horas, portanto os instrumentos e mecanismos 
necessários para, além de exercer a vigilância adequada 
do local, promover o rápido acionamento da corporação 
policial e demais forças de segurança, quando necessário.

Artigo 3º - Sem prejuízo das sanções de natureza civil e 
pena cabíveis, as infrações pelo descumprimento desta lei 
serão punidas, isolada ou cumulativamente, com as se-
guintes penalidades, sempre imputadas ao estabelecimen-
to bancário infrator:

I – advertência

II – multa administrativa no valor diário de R$ 300,00 
(Trezentos reais), aplicando-se em dobro após o 30º (tri-
gésimo) dia multa em triplo após o 60º (sexagésimo) dia 
multa,

III - suspensão das atividades após o 60º (sexagésimo) 
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dia multa, suspensão que não deverá ser superior a 30 
(trinta) dias podendo tal sanção ser aplicada juntamente 
com a de multa;

VI – cancelamento de alvará de licença 90º (nonagésimo) 
dia multa, só podendo ser novamente concedido 30 (trin-
ta) dias após a aplicação desta penalidade.

§ 1º - Para fins de aplicação das penalidades estabelecidas 
neste artigo, os dias multas serão contados de forma 
corrida, somente iniciando-se nova contagem se passados 
06 (seis) meses após a última infração.

§ 2º - Será observado, para fins de notificação, tramitação 
e aplicação de penalidade o disposto no código de Posturas 
do municípios, e ou qualquer outra lei municipal aplicável 
a espécie.

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias da 
data da publicação,

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 11 de 
agosto de 2017.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 11 de agosto de 2017.

Secretário Municipal de Gabinete.
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Conceição do Castelo

Prefeitura

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 96987

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Em face do contido no art. 26, caput, da Lei nº. 8.666/93, e a vista do parecer da Assessoria Jurídica do Município, acato 
as razões esposadas no Processo Administrativo nº 5.126/2017, com fulcro no Art. 25, Inciso III do mesmo texto de 
Lei, pelo que RATIFICO e HOMOLOGO a contratação por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO da empresa MAKSON CORA 
10832747750, em todos os termos. OBJETO: SHOW MUSICAL PARA A REALIZAÇÃO DA 26ª FESSTA DO SANFONEIRO E 
23ª ESPOSIÇÃO AGROPECUARIA a realizar-se nos dias 31 de agosto e 01, 02 e 03 de setembro de 2017;

VALOR: O valor global do presente é de R$1000,00 (mil reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Castelo – ES, em 21 de agosto de 2017.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 97070

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Em face ao contido no art. 26, caput, da Lei nº. 8.666/93 acato as razões esposadas no Processo administrativo Nº 
5.126/2017, por dispensa de licitação com fundamento no art. 24, e inciso XXVII do mesmo texto de Lei, pelo que RATI-
FICO e HOMOLOGO a contratação direta da ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO 
DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, em todos os seus termos.

Objeto: A CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES PARA A COLETA, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, E COMECIA-
LIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

Conceição do Castelo – ES, em 21 de Agosto de 2017.

CHRISTIANO SPADETO

Prefeito Municipal
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Domingos Martins

Prefeitura

2108 TD E TI DIVERSOS
Publicação Nº 97082

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 
028/2017

É inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, 
devidamente justificada, com fundamento no artigo 25 
“caput” da Lei Federal n° 8.666/93, e em consonância com 
o Parecer Jurídico acostado aos autos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5779/2017

Nome do Credor: GG PROAUTO LTDA - ME

CNPJ: 08.859.526/0001-33

Valor: R$ 60,00 (sessenta reais).

Objeto: Pagamento de franquia de seguro do veículo Am-
bulância, Placa OCX 7348, apólice n° 0531135181504, 
que atende a Sede no transporte de pacientes, por ocasião 
da troca de vidro lateral.

Prazo de Execução: em até 10 (dez) dias ininterruptos, 
após o recebimento da Ordem de Compras expedida pela 
Gerência de Compras desta Prefeitura.

Domingos Martins – ES, 21 de agosto de 2017.

WANZETE KRüGER

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação abaixo descrita, 
fundamentada no Artigo 25 “caput” da Lei Federal n° 
8.666/93:

Processo nº: 5779/2017

Inexigibilidade n° 028/2017

Nome do Credor: GG PROAUTO LTDA - ME

CNPJ: 08.859.526/0001-33

Valor: R$ 60,00 (sessenta reais).

Objeto: Pagamento de franquia de seguro do veículo Am-
bulância, Placa OCX 7348, apólice n° 0531135181504, 
que atende a Sede no transporte de pacientes, por ocasião 
da troca de vidro lateral.

Prazo de Execução: em até 10 (dez) dias ininterruptos, 
após o recebimento da Ordem de Compras expedida pela 
Gerência de Compras desta Prefeitura.

Domingos Martins-ES, 21 de agosto de 2017.

WANZETE KRüGER

Prefeito

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 067/2017

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, 
devidamente justificada, com fundamento no artigo 24, 
Inc. XVII da Lei Federal n° 8.666/93, e em consonância 
com o Parecer Jurídico acostado aos autos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5773/2017

Nome do Credor: COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA 
S/A

CNPJ: 30.570.022/0005-81

Objeto: Aquisição de peças e produtos por ocasião da 3ª 
revisão periódica obrigatória de 30.000 Km do veículo 
SPIN, modelo 2016/2016, placa PPA 5147, que atende o 
PSF de Pedra Azul.

Prazo de Entrega: Imediata.

Valor Total: R$ 629,00 (seiscentos e vinte e nove reais).

Domingos Martins – ES, 21 de agosto de 2017.

WANZETE KRüGER

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a Dispensa de Licitação abaixo descrita, fun-
damentada no artigo 24, inciso XVII da Lei 8666/93:

PROCESSO Nº 5773/2017

DISPENSA N° 067/2017

Nome do Credor: COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA 
S/A

CNPJ: 30.570.022/0005-81

Objeto: Aquisição de peças e produtos por ocasião da 3ª 
revisão periódica obrigatória de 30.000 Km do veículo 
SPIN, modelo 2016/2016, placa PPA 5147, que atende o 
PSF de Pedra Azul.

Prazo de Entrega: Imediata.

Valor Total: R$ 629,00 (seiscentos e vinte e nove reais).

Domingos Martins-ES, 21 de agosto de 2017.

WANZETE KRüGER

Prefeito

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 068/2017

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, 
devidamente justificada, com fundamento no artigo 24, 
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Inc. XVII da Lei Federal n° 8.666/93, e em consonância 
com o Parecer Jurídico acostado aos autos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5775/2017

Nome do Credor: COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA 
S/A

CNPJ: 30.570.022/0005-81

Objeto: Serviço de mão-de-obra por ocasião da 3ª revi-
são periódica obrigatória de 30.000 Km do veículo SPIN, 
modelo 2016/2016, placa PPA 5147, que atende o PSF de 
Pedra Azul.

Prazo de Entrega: Imediata.

Valor Total: R$ 391,00 (trezentos e noventa e um reais).

Domingos Martins – ES, 21 de agosto de 2017.

WANZETE KRüGER

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a Dispensa de Licitação abaixo descrita, fun-
damentada no artigo 24, inciso XVII da Lei 8666/93:

PROCESSO Nº 5775/2017

DISPENSA N° 068/2017

Nome do Credor: COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA 
S/A

CNPJ: 30.570.022/0005-81

Objeto: Serviço de mão-de-obra por ocasião da 3ª revi-
são periódica obrigatória de 30.000 Km do veículo SPIN, 
modelo 2016/2016, placa PPA 5147, que atende o PSF de 
Pedra Azul.

Prazo de Entrega: Imediata.

Valor Total: R$ 391,00 (trezentos e noventa e um reais).

Domingos Martins-ES, 21 de agosto de 2017.

WANZETE KRüGER

Prefeito

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 069/2017

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, 
devidamente justificada, com fundamento no artigo 24, 
Inc. XVII da Lei Federal n° 8.666/93, e em consonância 
com o Parecer Jurídico acostado aos autos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5776/2017

Nome do Credor: COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA 
S/A

CNPJ: 30.570.022/0005-81

Objeto: Aquisição de peças e produtos por ocasião da 3ª 
revisão periódica obrigatória de 30.000 Km do veículo 
SPIN, modelo 2016/2016, placa PPA 5149, que atende o 

PSF de Melgaço.

Prazo de Entrega: Imediata.

Valor Total: R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais).

Domingos Martins – ES, 21 de agosto de 2017.

WANZETE KRüGER

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a Dispensa de Licitação abaixo descrita, fun-
damentada no artigo 24, inciso XVII da Lei 8666/93:

PROCESSO Nº 5776/2017

DISPENSA N° 069/2017

Nome do Credor: COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA 
S/A

CNPJ: 30.570.022/0005-81

Objeto: Aquisição de peças e produtos por ocasião da 3ª 
revisão periódica obrigatória de 30.000 Km do veículo 
SPIN, modelo 2016/2016, placa PPA 5149, que atende o 
PSF de Melgaço.

Prazo de Entrega: Imediata.

Valor Total: R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais).

Domingos Martins-ES, 21 de agosto de 2017.

WANZETE KRüGER

Prefeito

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 070/2017

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, 
devidamente justificada, com fundamento no artigo 24, 
Inc. XVII da Lei Federal n° 8.666/93, e em consonância 
com o Parecer Jurídico acostado aos autos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5777/2017

Nome do Credor: COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA 
S/A

CNPJ: 30.570.022/0005-81

Objeto: Serviço de mão-de-obra por ocasião da 3ª revi-
são periódica obrigatória de 30.000 Km do veículo SPIN, 
modelo 2016/2016, placa PPA 5149, que atende o PSF de 
Melgaço.

Prazo de Entrega: Imediata.

Valor Total: R$ 391,00 (trezentos e noventa e um reais).

Domingos Martins – ES, 21 de agosto de 2017.

WANZETE KRüGER

Prefeito
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TERMO DE RATIFICAÇÃO DE

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a Dispensa de Licitação abaixo descrita, fun-
damentada no artigo 24, inciso XVII da Lei 8666/93:

PROCESSO Nº 5777/2017

DISPENSA N° 070/2017

Nome do Credor: COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA 
S/A

CNPJ: 30.570.022/0005-81

Objeto: Serviço de mão-de-obra por ocasião da 3ª revi-
são periódica obrigatória de 30.000 Km do veículo SPIN, 
modelo 2016/2016, placa PPA 5149, que atende o PSF de 
Melgaço.

Prazo de Entrega: Imediata.

Valor Total: R$ 391,00 (trezentos e noventa e um reais).

Domingos Martins-ES, 21 de agosto de 2017.

WANZETE KRüGER

Prefeito

CPS 063/2017
Publicação Nº 97096

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
063/2017

Data de Assinatura: 11/08/2017

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 
e a empresa M G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especia-
lizada para execução de serviços de recuperação do leito 
das estradas vicinais, nas localidades de Chapéu e Soí-
do, com aplicação de Revsol e argila (sem fornecimento 
do material), mistura de 80% de revsol e 20% de argila 
segundo planilha orçamentária e cronograma físico finan-
ceiro.

Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte) dias.

Valor Total: R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Fundamentação Legal: Processo Licitatório – Pregão n° 
000052/2017 – Processo Administrativo n° 4642/2017.

Domingos Martins-ES, 21 de agosto de 2017.

WANZETE KRüGER

Prefeito

ERRATA DA CONCORRÊNCIA 002/2017
Publicação Nº 97067

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Errata da Concorrência 002/2017

Na publicação do Diário Oficial dos Municípíos do Espírito 
Santo de 21/08/2017, Edição nº 829, página 33, Aviso de 
Licitação da Concorrência nº 002/2017,

ONDE SE LÊ: 

Valor da Obra: R$ 811.954,54

LEIA-SE: 

Valor da Obra: R$1.259.594,74

Domingos Martins – ES, 21 de Agosto de 2017.

Rogério Aldemir da Penha

Presidente da CPL

PREGAO 023 - 2017
Publicação Nº 97132

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLO-
GA

Pregão Presencial nº 000023/2017

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação dos Ser-
viços Médicos em regime de horário estendido e presen-
cial de 12 (doze) horas nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS): Sede, Paraju e Pedra Azul.

Vencedor: LIFE SOLUTIONS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 
-ME

Domingos Martins - ES, 18 de Agosto de 2017.

WANZETE KRUGER

Prefeito
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Ecoporanga

Câmara muniCiPal

PORTARIA N.º 016/2017
Publicação Nº 97122

PORTARIA N.º 016/2017

ROBÉRIO PINHEIRO RODRIGUES, Presidente da Câmara Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, usando 
de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 30, inciso XIX do Regimento Interno da Câmara Municipal de Eco-
poranga;

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder a partir de 21 de agosto de 2017 do corrente ano à Servidora Efetiva desta Casa de Leis, SUELIMAG-
NA DIAS DE MENDONÇA E SOUZA, 30 (Trinta) dias de Férias Regulamentares, período aquisitivo 2016/2017.

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

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

Câmara Municipal de Ecoporanga, 17 de agosto de 2017.

ROBÉRIO PINHEIRO RODRIGUES

Presidente
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Guarapari

Prefeitura

DECRETO Nº 475/2017
Publicação Nº 97154

Decreto nº 475/2017 - Fica designada a Servidora 
BIANCA TRAVESANI MARCHEZI, para representar o 
Município na condição de LEILOEIRA ADMINISTRATIVA 
no período de ocorrência de Leilão Público, com o objetivo 
de alienar os ativos inservíveis do Município. A LEILO-
EIRA ADMINISTRATIVA ficará responsável pelo come-
timento do Leilão, atuando conforme disciplina o Art. 53, 
da Lei nº 8.666 de 1993, e suas modificações posteriores.

SEMED-RESULTADO CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/ 
2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 04206/2017

Publicação Nº 97128
RESULTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 04206/2017

O Município de Guarapari/Secretaria Municipal 
da Educação por meio de sua Comissão Especial de 
Licitação - SEMED torna público o resultado da Chamada 
Pública nº. 001/2017, cujo objeto visa a AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, 

PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 
E CEMEI’S MUNICIPAIS, em cumprimento á Lei nº 
11.947, de 16/06/2009, Resolução CD/FNDE nº 26, de 
17/06/2013 e sua alteração pela Resolução CD/FNDE nº 
4, de 02/04/2015, Lei Federal n° 8.666/93, bem como 
pelas demais normas pertinentes e condições estabeleci-
das no presente edital e respectivos anexos. A presen-
te, finalizou da seguinte forma: A COOPERATIVA DOS 
AGRICULTORES FAMILIARES SUL LITORÂNEO DO 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO – CAF SUL sagrou-se 
vencedora dos ítens: aipim, alface, cebolinha fresca, couve, 
pepino, repolho roxo, salsa, banana prata, laranja seleta e 
mexerica pokan, no valor global de R$ 497.090,00 (qua-
trocentos e noventa e sete mil, e noventa reais).A 
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 
AFONSO CLAUDIO - CAFAC sagrou-se vencedora dos 
itens: batata inglesa, berinjela e cebola branca, no valor 
global de R$ 83.400,00 (oitenta e três mil e quatro-
centos reais). A Chamada Pública finalizou no valor 
global de R$ 580.490,00 (quinhentos e oitenta mil 
quatrocentos e noventa reais).

Guarapari/ES, 21 de agosto de 2017.

Rosiane Emília Cansi

Presidente da COEL

Câmara muniCiPal

PORTARIA 5416-2017
Publicação Nº 97156

PORTARIA Nº 5.416/2017

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA 
FISCALIZAR CONTRATO

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 BERNARDO BOURGUIGNON 
SANTORIO, matrícula nº 032398, para exercer a função de 
fiscal do contrato nº 011/2017, celebrado entre a Câmara 
Municipal de Guarapari e a Empresa S.A A Gazeta, CNPJ 
nº 28.133.619/0001-93, que tem como objeto a contrata-
ção de empresa para prestação de serviços de publicação 
em jornal diário de grande circulação local/regional, com 
abrangência no Município de Guarapari/ES e Estado do Es-
pírito Santo, no caderno de classificados ou em espaço 
específico de publicação de editais e anúncios oficiais, para 

atender as necessidades da Câmara Municipal de Guarapa-
ri/ES, e em conformidade com o mandamento legal pres-
crito no Art.67 da Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, 
retroagindo os seus efeitos a 04/08/2017.

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

Câmara Municipal de Guarapari, 17 de agosto de 2017.

WENDEL SANT’ANA LIMA

Presidente da Câmara Municipal de Guarapari
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Ibatiba

Prefeitura

DECRETO 100/2017
Publicação Nº 97115

DECRETO MUNICIPAL Nº. 100, de 10 de Agosto de 
2017.

“INSTITUI COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO 
TERMO DE COMPROMISSO Nº 01/2013 - MPE/MPT/
IBATIBA-ES”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPÍRI-
TO SANTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal:

CONSIDERANDO o início da nova gestão administrativa e 
também o Processo Administrativo nº 3372/2017;

DECRETA:

Art. 1º. Fica instituída a Comissão de Acompanhamento 
do Termo de Compromisso Ambiental nº 01/2013 – MPE/
MPT/IBATIBA-ES.

I- Vanessa Morelo Amaral - Representante do Ministério 
Público do Estado do Espírito Santo;

II- Vanderlei Alves Ribeiro - Representante da Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo;

III- Dayana Rosa dos Santos - Representante da Socie-
dade Civil/ Cooperativa de Catadores;

IV- Fernando Vieira de Souza - Representante da Se-
cretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;

V- Nilcilaine Hubner Florindo - Representante da Secre-
taria Municipal de Saúde;

VI- Carlos Roberto da Fonseca - Representante da Se-
cretaria Municipal de Ação Social;

VII- Djalma Gonçalves - Representante da Secretaria 
Municipal de Educação;

VIII- Antônio José Gomes - Representante da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio.

Art. 2º. Compete à Comissão de Acompanhamento auxi-
liar na implantação do Termo de Compromisso nº 01/13 
observando, entre outros:

I- O cumprimento das cláusulas;

II- Os prazos estabelecidos para o cumprimento das cláu-
sulas;

III- O melhor método/caminho/ação para o desenvolvi-
mento de cada trabalho;

IV- A melhoria da qualidade ambiental;

V- O impacto, na sociedade e nos órgãos públicos, advindo 
da aplicação das cláusulas;

Art. 3º. Os trabalhos da Comissão serão coordenados pelo 
representante do Ministério Público.

Art. 4º. O trabalho da Comissão constitui serviço público 
relevante, não implicando remuneração para qualquer de 
seus membros.

Art. 5º. Essa Comissão se reunirá a cada 5 (cinco) meses, 
podendo ser convocadas reuniões extraordinárias.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando as disposições em contrário, em 
especial os Decretos Municipais nº 31/2013 e 100/2015.

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, 10 de agosto de 
2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

DECRETO 102/2017
Publicação Nº 97116

DECRETO MUNICIPAL Nº. 102, de 10 de agosto de 
2017.

“Estabelece extensão do horário de funcionamento 
de estabelecimentos e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPÍRI-
TO SANTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, e pela Lei nº 807/2016.

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal estará reali-
zando o 8º Pouso da Tropa, na Praça David Gomes, no dia 
12 de agosto;

DECRETA:
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Art. 1º. Fica autorizada a extensão de horário no dia 
12/08, até ás 03 horas do dia 13/08/2017.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publi-
cação, e seus efeitos tem término às 03h01, do dia 13 de 
agosto de 2017.

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

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, 10 de agosto de 
2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

DECRETO 103/2017
Publicação Nº 97117

DECRETO Nº 103/2017, de 21 de agosto de 2017.

Dispõe sobre a alteração, denominação, reforma ad-
ministrativa, remanejamento, transposição dos car-
gos de provimento em comissão sem elevação das 
despesas fixadas e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Ibatiba, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições legais e, com base na Lei 
Complementar nº 123, de 19 de abril de 2017.

CONSIDERANDO a necessidade de reorganizar administra-
tivamente o Poder Executivo e a modernização e adequa-
ção da estrutura organizacional, para tornar a Instituição 
mais ágil e adaptada às novas demandas da sociedade 
ibatibense;

CONSIDERANDO às necessidades específicas do Gabinete 
do Prefeito para garantir a publicidade dos atos adminis-
trativos, visando garantir o princípio da transparência no 
Poder Executivo Municipal, sem implicar aumento de des-
pesas,

DECRETA:

Art. 1º - Fica transformado o cargo de Assessor de Co-
municação e Publicidade/CC III – Gabinete do Prefeito, em 
Assessor de Comunicação Social/CC III – Gabinete do Pre-
feito, conforme Anexo I.

Art. 2º - A Assessoria de Comunicação Social compete:

I. Organizar em parcerias com todos os órgãos municipais 
o gerenciamento das informações, visando garantir a pu-
blicidade das ações administrativas;

II. Exercer as atividades de comunicação social da Prefei-
tura, bem como coordenar e supervisionar as atividades 
afins eventualmente desempenhadas por outros órgãos ou 

entidades da Administração Municipal;

III. Coordenar e desenvolver campanhas e atividades de 
mobilização social;

IV. Coordenar as atividades de relações públicas no âmbito 
da Administração Municipal;

V. Promover atividades de comunicação interna da Prefei-
tura;

VI. Manter-se articulada com os órgãos e entidades da Ad-
ministração Municipal para efeito de captação e divulgação 
de notícias e informações referentes às atividades da Pre-
feitura;

VII. Coletar e divulgar, no âmbito da Prefeitura, notícias, 
informações, e comentários divulgados na imprensa, refe-
rentes à Administração Municipal;

VIII. Incumbir-se do relacionamento do Prefeito com os 
meios de comunicação;

IX. Manter o Prefeito informado sobre notícias ou eventos 
veiculados pela imprensa local, estadual e nacional, que 
interessem ao Município;

X. Acompanhar e prestar apoio ao Prefeito no cumprimen-
to de atividades externas;

XI. Exercer outras atividades peculiares ao cargo, não ex-
pressas neste Decreto.

Art. 3º - Fica transformado o cargo de Chefe de Seção de 
Licenciamento, Emplacamento e Fiscalização de Veículos 
Automotores – CC VI, da Secretaria Municipal da Fazenda, 
em Chefe de Seção de Publicidade, Marketing e Mídias So-
ciais – CC VI, no Gabinete do Prefeito, conforme Anexo I.

Art. 4º - A Seção de Publicidade, Marketing e Mídias So-
ciais compete:

I. Elaborar o órgão informativo das atividades e ações da 
Prefeitura;

II. Divulgação das atividades e de publicidade institucional 
do Poder Executivo Municipal;

III. Padronização, orientação e consultoria às atividades 
de comunicação das demais secretarias, órgãos e autar-
quias governamentais;

IV. Definição de estratégias e coordenação da divulgação 
das ações, planos e programas governamentais;

V. Garantir perfis nas mídias sociais, utilizando linguagem 
específica, de modo a potencializar o alcance dos conteú-
dos jornalísticos produzidos e interatividade com os cida-
dãos;

VI. Atuar nas áreas de planejamento, criação, produção e 
veiculação de materiais publicitários impressos, audiovi-
suais e digitais, planejamento editorial e ações em mídias 
sociais como forma de contato virtual.

VII. Contribuir para fortalecer a imagem da Prefeitura Mu-
nicipal;

VIII. Colaborar para a transparência dos atos do Poder 
Executivo, a valorização de sua imagem e para o estímulo 
à cidadania.

IX. Exercer outras atividades peculiares ao cargo, não ex-
pressas neste Decreto.

Art. 5º - Fica transformado o cargo de Encarregado de 
Serviços do Viveiro de Mudas – CC VIII, da Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, em Coorde-
nador de Cerimonial e Eventos - CC VIII, no Gabinete do 
Prefeito, conforme Anexo I.
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Art. 6º - A Coordenação de Cerimonial e Eventos compete:

I. Planejamento, coordenação e organização do evento, 
em todas as suas fases, planejando o roteiro da solenida-
de;

II. Organizar simpósios, conferências, seminários, audiên-
cias públicas e afins no intuito de integrar a comunidade 
com a Administração Municipal;

III. Coordenar e organizar, em parceria com demais órgãos 
da Administração, os cerimoniais oficiais, cuidando pela 
convocação de servidores e contratação de terceiros para 
garantir a efetividade e segurança do evento; incumbir-se 
das tarefas protocolares e responsabilizar-se pelo cerimo-
nial dos eventos e solenidades promovidas pela Prefeitura;

IV. Organizar e realizar eventos especiais, como inaugura-
ções, comemorações, visitas;

V. Organizar e realizar atos públicos como reuniões, con-
gressos, conferências, seminários e encontros, fazendo 
destacar a marca da Administração;

VI. Incumbir-se das tarefas protocolares e responsabilizar-
se pelo cerimonial dos eventos e solenidades promovidas 
pela Prefeitura;

VII. Exercer outras atividades peculiares ao cargo, não ex-
pressas neste Decreto.

Art. 7º - Ficam mantidos os demais cargos de provimento 
em comissão nos termos das legislações vigentes.

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 21 de agosto de 2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

Anexo I

Cargos Atuais:

01 (um) Assessor de Comunicação e Publicidade/CC III – 
Gabinete do Prefeito;

01 (um) Chefe de Seção de Licenciamento, Emplacamento 
e Fiscalização de Veículos Automotores – CC VI, da Secre-
taria Municipal da Fazenda;

01 (um) Encarregado de Serviços do Viveiro de Mudas – 
CC VIII, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultu-
ra e Turismo;

Novos Cargos:

01 (um) Assessor de Comunicação Social/CC III – Gabi-
nete do Prefeito;

01 (um) Chefe de Seção de Publicidade, Marketing e Mí-
dias Sociais – CC VI, no Gabinete do Prefeito;

01 (um) Coordenador de Cerimonial e Eventos - CC VIII, 
no Gabinete do Prefeito;

DECRETO 104/2017
Publicação Nº 97118

DECRETO Nº 104/2017, de 21 de agosto de 2017.

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE CONCES-
SÃO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO 
MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Ibatiba, Espírito Santo, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o gozo 
de férias dos Servidores do Executivo Municipal sem pre-
judicar a execução dos serviços públicos;

DECRETA:

Art. 1º. Regulamentar a concessão e gozo de férias dos 
servidores do Executivo Municipal nos termos que inte-
gram o presente Decreto.

Art. 2º. A Divisão de Gestão de Pessoas em conjuntos com 
as Secretarias Municipais são responsáveis para observar 
e acompanhar o cumprimento do quadro Anual de Férias.

Art. 3º. A marcação do período de gozo das férias é prer-
rogativa e responsabilidade exclusiva da chefia imediata 
com a anuência da Secretaria Municipal a qual o servidor 
estiver lotado.

§ 1º. Na ocasião do preenchimento da Escala de Férias o 
servidor deverá indicar para os próximos exercícios, 02 
(dois) períodos de férias de seu interesse, para facilitar a 
compatibilização de suas férias com a necessidade do se-
tor, não sendo permitida a mudança após a aprovação da 
escala de férias oficial.

§ 2º. Fica determinada como prioridade na marcação de 
férias no período escolar, meses de janeiro, fevereiro e 
julho, aos servidores estudantes ou com filhos em idade 
escolar, resguardado o direito da Administração em conce-
der férias de acordo com a conveniência do trabalho.

§ 3º. Os servidores cônjuges ou em situação equivalente, 
terão prioridade na marcação de férias no mesmo período, 
resguardada o direito da Administração em conceder férias 
de acordo com a conveniência do trabalho.
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Art. 4º. Caberá ao Secretário da área analisar os qua-
dros de férias das unidades subordinadas à sua Secretaria 
e fazer cumpri-los, atentando para possíveis excessos de 
servidores de férias em determinados períodos, devendo 
evitar ocorrer estrangulamentos da capacidade de serviços 
do setor.

Art. 5º. Qualquer solicitação de alteração na escala de fé-
rias somente será levada a efeito mediante requerimento, 
aprovado pela chefia imediata e pelo Secretário da pasta, 
com a devida justificação e desde que haja a marcação do 
novo período, no mesmo ano da marcação anterior.

§ 1º. As alterações só serão válidas se comunicadas 
oficialmente a Divisão de Gestão de Pessoas com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do início do 
período agendado e aprovado na escala de férias.

Art. 6º. As férias somente poderão ser interrompidas ou 
postergadas por motivo de calamidade pública, comoção 
interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral 
ou por motivo de superior interesse público, que deverá 
ser declarada pela autoridade competente, e em caso de 
deferimento, posterior expedição de Portaria para tal fim.

§ 1º. As férias interrompidas ou postergadas que não 
obedecerem ao disposto no caput deste artigo serão 
consideradas como gozadas pelo servidor, não gerando di-
reito a gozo futuro das férias.

Art. 7º. Não será permitido o fracionamento das férias, 
senão em benefício da Administração, com a devida 
justificação da chefia imediata e do Secretário da pasta, 
além da marcação do novo período e autorização do 
Prefeito.

Art. 8º. A escala de férias deverá ser enviada pela Divisão 
de Gestão de Pessoas às Secretarias Municipais no mês de 
Outubro de cada ano, e depois de devidamente preenchida 
e aprovada, deverá ser devolvida à Divisão de Gestão de 
Pessoas até o dia 30 (trinta) de Novembro ou no primeiro 
dia útil subsequente em caso de feriado ou final de semana.

Art. 9º. A Divisão de Gestão de Pessoas deverá emitir Avi-
so de Férias ao servidor, constando período aquisitivo, iní-
cio e retorno, com antecedência mínima de 10 (dez) dias 
do início.

Art. 10. O servidor que não comparecer a Divisão de Ges-
tão de Pessoas para assinar o aviso de férias não estará 
apto a receber 1/3 de férias.

Art. 11. Os descumprimentos dos prazos e das disposi-
ções estabelecidas neste Decreto serão objeto de apura-
ção e providências pela Controladoria Municipal.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município

de Ibatiba, aos 21 de agosto de 2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

DECRETO 89/2017
Publicação Nº 97101

DECRETO MUNICIPAL Nº 89, de 28 de Junho de 2017.

“Convoca a 7ª Conferência Municipal de Assistência 
Social.”.

O Prefeito Municipal de Ibatiba, em conjunto com a Presi-
dente do Conselho Municipal de Assistência Social de Iba-
tiba - COMASI, no uso de suas atribuições e, considerando 
a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a imple-
mentação da Política de Assistência Social no Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica convocada a 7ª Conferência Municipal de 
Assistência Social, a ser realizada no dia 07 de Julho de 
2017, tendo como tema central: “Garantia De Direitos no 
Fortalecimento do SUAS”.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação deste De-
creto correrão por conta de dotação própria do orçamento 
do órgão gestor municipal de Assistência Social.

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

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, 28 de junho de 
2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

DECRETO 90/2017
Publicação Nº 97105

DECRETO 90 CONTABILIDADE

DECRETO 92/2017
Publicação Nº 97106

DECRETO MUNICIPAL Nº. 092, de 25 de Julho de 
2017.

“Revoga o Decreto nº 82 de 12 de dezembro de 2017, 
que Declara de utilidade pública, para fins de con-
tratação de direito de superfície, amigável ou judi-
cial, uma área situada no lugar denominado “Córrego 
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Santa Maria”, neste município, de propriedade do Senhor 
Jaci Nunes de Freitas.”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPÍRI-
TO SANTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal:

Considerando a existência de Processo Administrativo nº 
3114/2017, instruído com o fim de averiguar a legalidade 
e conveniência dos termos contidos no Decreto nº 82, de 
12 de Dezembro de 2014.

Considerando o disposto na Lei 12.305/2010 que determi-
na que áreas de lixões e aterros controlados sejam desuti-
lizados, sendo reconhecido apenas o aterro sanitário como 
disposição final ambientalmente adequada.

Considerando o término do contrato de locação firmado 
com Jaci Nunes de Freitas

Considerando a ausência de interesse e necessidade de 
permanência da área locada pelo Município.

Considerando Parecer Técnico da engenheira ambiental 
Dayane Valentina Brumatti que dispõe a respeito do cum-
primento de TCA’s pelo município na referida área.

Considerando o dever da Administração de revogar atos 
que revelem inconvenientes ou inoportunos.

DECRETA:

Art. 1º. Revoga o Decreto nº 82 de 12 de dezembro de 
2014, que Declara de utilidade pública, para fins de con-
tratação de direito de superfície, amigável ou judicial, uma 
área situada no lugar denominado “Córrego Santa Maria”, 
neste município, de propriedade do Senhor Jaci Nunes de 
Freitas.

Art. 2º. Determina a instauração de Procedimento pela 
Secretaria de Meio Ambiente com o fim de cumprir os 
TCA’s firmados pelo Município na referida área.

Parágrafo único: A Secretaria de Meio Ambiente poderá 
solicitar auxílio da Procuradoria do Município no cumpri-
mento dos TCA’s.

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

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, 25 de julho de 2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

DECRETO 93/2017
Publicação Nº 97107

DECRETO Nº 093/2017, de 26 de julho de 2017.

Altera estrutura de composição da Comissão para 
elaboração de estudo sobre a Criação do Parque – 
Horto Florestal, na sede deste município.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPI-
RITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgâ-
nica do Município,

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 076, de 06 de ju-
nho de 2017;

DECRETA:

Art. 1º - Altera o inciso IV do Art. 2º do Decreto nº 076, 
de 06 de junho de 2017, para 02 (dois) membros da Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo.

Art. 2º - Inclua o inciso VII no Art. 2º do Decreto nº 076, 
de 06 de junho de 2017, com o seguinte – Representante 
da Sociedade com notório saber na área ambiental.

Art. 3º- Através de Portaria, o Poder Executivo poderá 
incluir novos membros nesta Comissão.

Art. 4º- Este Decreto éter em vigor, na data de sua publi-
cação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 26 dias do mês de julho de 2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

DECRETO 95/2017
Publicação Nº 97108

DECRETO MUNICIPAL Nº. 095, de 28 de Julho de 2017.

“Estabelece extensão do horário de funcionamento 
de estabelecimentos e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPÍRI-
TO SANTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, e pela Lei nº 807/2016.

DECRETA:
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Art. 1º. Fica autorizada a extensão de horário para reali-
zação das comemorações do Dia da Consciência Evangéli-
ca, na terça-feira (01/08) até ás 02 horas da quarta-feira 
(02/08).

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publi-
cação, e seus efeitos tem término às 02h01 do dia 02 de 
agosto de 2017.

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

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, 28 de julho de 2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

DECRETO 98/2017
Publicação Nº 97113

DECRETO MUNICIPAL Nº. 098, de 04 de agosto de 
2017.

“Estabelece extensão do horário de funcionamento 
de estabelecimentos e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPÍRI-
TO SANTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, e pela Lei nº 807/2016.

DECRETA:

Art. 1º. Fica autorizada a extensão de horário no dia 05/08, 
conforme Processo Administrativo nº 004977/2017, até ás 
04 horas do dia 06/08/2017.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publi-
cação, e seus efeitos tem término às 04h01 do dia 06 de 
agosto de 2017.

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

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, 04 de agosto de 
2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

DECRETO 99/2017
Publicação Nº 97114

DECRETO Nº 099/2017, de 08 de agosto de 2017.

Dispõe sobre a alteração, denominação, reforma ad-
ministrativa, remanejamento, transposição dos car-
gos de provimento em comissão sem elevação das 
despesas fixadas e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Ibatiba, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições legais e, com base na Lei 
Complementar nº 123, de 19 de abril de 2017.

Considerando a necessidade de reorganizar administrati-
vamente o Poder Executivo e a modernização e adequação 
da estrutura organizacional, para tornar a Instituição mais 
ágil e adaptada às novas demandas da sociedade ibati-
bense,

DECRETA:

Art. 1º - Visando atender às necessidades específicas da 
Secretaria de Ação Social, sem implicar aumento de des-
pesas, ficam transformados os 02 (dois) cargos de Defen-
sores Públicos – CC II, da Procuradoria-Geral, para Assis-
tentes Jurídicos Municipais, conforme Anexo I.

Art. 2º - Aos Assistentes Jurídicos Municipais compete:
I. garantir orientação e assessoria jurídica e ainda pro-
mover a defesa dos direitos dos cidadãos do Município de 
Ibatiba que comprovarem insuficiência de recursos finan-
ceiros;
II. realizar assessoramento às pessoas necessitadas des-
providas de informações nas questões jurídicas;
III. exercer outras atividades peculiares ao cargo, não ex-
pressas nesta Lei.
Art. 3º - Todo cidadão que utilizar os serviços da Assistên-
cia Jurídica Municipal deverá assinar uma declaração sob
-pena da Lei em caso de falsidade, sobre sua insuficiência 
financeira e falta de informações nas questões jurídicas.

Art. 4º - Somente poderá ocupar o cargo e ou função des-
crita no Art. 2º, o profissional que estiver no pleno gozo de 
seus direitos e deveres junto à OAB.

Art. 5º - Ficam mantidos os demais cargos de provimento 
em comissão nos termos das legislações vigentes.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 08 de agosto de 2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

Anexo I

Cargo Atual:

02 (dois) Defensor Público – Procuradoria-Geral do Muni-
cípio – CC II;

Novo Cargo:

02 (dois) Assistente Jurídico Municipal – Procuradoria-Ge-
ral do Município – CC II;
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PORTARIA 295/2017
Publicação Nº 97073

PORTARIA Nº 295/2017, de 08 de agosto de 2017.

Dispõe sobre a redistribuição de Servidor Público 
Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPI-
RITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgâ-
nica do Município:

CONSIDERANDO a necessidade de ampliação dos serviços 
executados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, devido ao alto número de demandas existentes 
em todo município;

CONSIDERANDO as obras de drenagem que estão sendo 
realizadas no Bairro Brasil Novo com mão de obra própria 
da Prefeitura Municipal;

CONSIDERANDO que as funções e serviços a serem exe-
cutados pelo servidor serão as mesmas de seu cargo de 
provimento efetivo

RESOLVE:

Art. 1º – Redistribuir, o Servidor Público Municipal Feli-
pe Souza de Oliveira – ASG Operário, como origem a 
Secretaria Municipal de Transportes, e destino a Secreta-
ria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, percebendo os 
vencimentos previstos em Lei.

Art. 2º A presente portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo os efeitos contrários.

Certidão de Publicação

Certifico para os devidos fins nos termos da Lei Orgânica 
Municipal, que a presente Portaria foi publicada no quadro 
de avisos da Prefeitura em 08 de agosto de 2017.

Claudimira Maria dos Santos Dias

Chefe de Gabinete Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 08 de agosto de 2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 296/2017
Publicação Nº 97075

PORTARIA Nº 296/2017, de 10 de agosto de 2017.

Designa servidora pública municipal como Articula-
dora do Programa Prefeito Amigo da Criança e dá 
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPI-
RITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgâ-
nica do Município:

CONSIDERANDO que o município está integrando o Progra-
ma Prefeito Amigo da Criança (PPAC) – Gestão 2017/2020, 
da Fundação Abrinq;

CONSIDERANDO que um dos primeiros passos para efeti-
var a participação do município é a nomeação de um Arti-
culador Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º – Designar NATÁLIA HUBNER PEREIRA DE 
SOUZA na função de Articuladora do Programa Prefeito 
Amigo da Criança – PPAC da Fundação Abrinq.

Art. 2º - A articuladora terá a responsabilidade de garan-
tir a comunicação entre o município e equipe técnica do 
PPAC, mantendo diálogo constante com os demais mem-
bros da equipe de gestão municipal e de outros órgãos pú-
blicos para que a agenda de trabalho seja cumprida, assim 
como será responsável pela interlocução com a Fundação 
Abrinq.

Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, não acarretando ônus à municipalidade, 
revogando as disposições em contrário.

Certidão de Publicação

Certifico para os devidos fins nos termos da Lei Orgânica 
Municipal, que a presente Portaria foi publicada no quadro 
de aviso da Prefeitura em 10 de agosto de 2017.

Claudimira Maria dos Santos Dias

Chefe de Gabinete Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 10 de agosto de 2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 297/2017
Publicação Nº 97077

PORTARIA Nº 297/2017, de 10 de agosto de 2017.

Nomeia Junta de Impugnação Fiscal – JIF, conforme 
Lei Municipal nº 817/2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPI-
RITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgâ-
nica do Município:

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 817/2017, em especial 
os Artigos nº 166 e 167;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 5305/2017;
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RESOLVE:

Art. 1º – Nomear Junta de Impugnação Fiscal – JIF, com-
posta pelos servidores:

Presidente – Dayane Valentina Brumatti;

Membro – Daiane de Souza Trindade;

Membro – Bruna Ferreira Neto Loura;

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, não acarretando ônus à municipalidade e 
revogando as disposições em contrário.

Certidão de Publicação

Certifico para os devidos fins nos termos da Lei Orgânica 
Municipal, que a presente Portaria foi publicada no quadro 
de aviso da Prefeitura em 10 de agosto de 2017.

Claudimira Maria dos Santos Dias

Chefe de Gabinete Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 10 de agosto de 2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 298/2017
Publicação Nº 97078

PORTARIA Nº 298/2017, de 15 de agosto de 2017.

Dispõe sobre Nomeação de Servidor Público Muni-
cipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPI-
RITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgâ-
nica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear WILLIAN DIAS SOARES, no cargo em 
comissão de Chefe de Seção de Manutenção de Máquinas, 
Equipamentos e Serviços de Transporte – CC VI, na Secre-
taria Municipal de Interior e Transportes.

Art. 2º A presente portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 15 de agosto de 2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

Certidão de Publicação

Certifico para os devidos fins nos termos da Lei Orgânica 
Municipal, que a presente Portaria foi publicado no quadro 
de aviso da Prefeitura em 15 de agosto de 2017.

Claudimira Maria dos Santos Dias

Chefe de Gabinete

PORTARIA 299/2017
Publicação Nº 97079

PORTARIA Nº 299/2017, de 15 de agosto de 2017.

Dispõe sobre a redistribuição de Servidor Público 
Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPI-
RITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgâ-
nica do Município:
CONSIDERANDO a necessidade de reorganização dos ser-
viços de coleta de lixo;
CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 5368/2017;

RESOLVE:

Art. 1º – Redistribuir, o Servidor Público Municipal CELSO 
FLORINDO DA SILVEIRA – ASG Operário, como ori-
gem a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 
e destino a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura 
e Turismo, percebendo os vencimentos previstos em Lei.
Art. 2º A presente portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo os efeitos contrários.

Certidão de Publicação

Certifico para os devidos fins nos termos da Lei Orgânica 
Municipal, que a presente Portaria foi publicada no quadro 
de avisos da Prefeitura em 15 de agosto de 2017.

Claudimira Maria dos Santos Dias
Chefe de Gabinete Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 15 de agosto de 2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 300/2017
Publicação Nº 97080

PORTARIA Nº 300/2017, de 16 de agosto de 2017.

Nomeia membros do Conselho Gestor do Fundo Mu-
nicipal de Habitação de Interesse Social.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPI-
RITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgâ-
nica do Município;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 547, de 10 de julho de 
2009 e as alterações realizadas através da Lei Municipal 
nº 825/2017;

RESOLVE:

Art. 1º – Ficam nomeados os seguintes membros do Con-
selho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse 
Social:

I. Carlos Roberto da Fonseca – Presidente;

II. Claudimira Maria dos Santos Dias;

Certidão de Publicação

Certifico para os devidos fins nos termos da Lei Orgânica 
Municipal, que a presente portaria foi publicado no quadro 
de aviso da Prefeitura em 16 de agosto de 2017.

Claudimira Maria dos Santos Dias

Chefe de Gabinete

III. Carla Pereira Pinto;

IV. Natália Hubner Pereira de Souza;

V. Oscar Mendes Ferreira;

VI. Margareth Coimbra Brigatto;

VII. Joel de Jesus;

VIII. Edmar Francisco dos Santos

Art. 2º - O mandato dos Conselheiros será pelo período de 
02 (dois) anos, sem qualquer ônus para municipalidade e 
será considerado de relevância pública.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando as disposições em contrário, em especial 
a Portaria nº 271/2017.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 16 de agosto de 2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 301/2017
Publicação Nº 97081

PORTARIA Nº 301/2017, de 16 de agosto de 2017.

Dispõe sobre a Exoneração do Servidor Público Mu-
nicipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPI-
RITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgâ-
nica do Município:

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 5357/2017;

RESOLVE:

Art. 1º – Exonerar, a pedido, a servidora LUIZA LAURA 
DE SOUZA OLIVEIRA, do cargo de Monitora de Creche, 
na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A presente portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 16 de agosto de 2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

Certidão de Publicação

Certifico para os devidos fins nos termos da Lei Orgânica 
Municipal, que a presente Portaria foi publicada no quadro 
de avisos da Prefeitura em 16 de agosto de 2017.

Claudimira Maria dos Santos Dias

Chefe de Gabinete

PORTARIA 302/2017
Publicação Nº 97083

PORTARIA Nº 302/2017, de 16 de agosto de 2017.

Reabertura de Processo Administrativo Disciplinar, 
Nomeia Comissão Processante e dá outras providên-
cias.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do 
Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, nos po-
deres que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Municí-
pio. Considerando:
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A representação formulada pela Divisão de Gestão de Pes-
soas, Romero Rita Gonçalves, através da CI/SEMAD/DGP
-PMI N. 004/2015, datado de 26 de fevereiro de 2015, e 
Parecer Jurídico da Procuradoria, datado de 25 de abril de 
2017, RESOLVE:

Art. 1º DETERMINAR a reabertura de PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO DISCIPLINAR a fim de sanar as nulidades dos 
autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2016, 
para apuração de possíveis irregularidades praticadas pelo 
servidor E.M.H, Vigia, funcional 002144, tipificadas no ar-
tigo 118, inciso XI da Lei Complementar nº 38 de 31 de 
Dezembro de 2009, estando sujeito à pena prevista no 
artigo 129, inciso III c/c artigo 134, inciso II, do mesmo 
diploma legal.

Art. 2º Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a 
Comissão Processante será composta pelos servidores 
nomeados através da Portaria nº2017/119, de 28 
de março de 2017, quais sejam: GERMANA RIBEIRO 
COUTO, funcional 002481, Auxiliar Administrativo, 
que a presidirá, ANÁLIA ROSA DA SILVA, funcional 
000935, Agente Comunitário de Saúde, Secretária, e 
ROSEMAR FREITAS FLORINDO, funcional 02390, vi-
gia, vogal, todos servidores integrantes do Quadro desta 
instituição.

Art. 3º Para bem cumprir as suas atribuições a Comissão 
terá acesso a toda a documentação necessária à elucidação 
dos fatos, bem como deverá colher quaisquer declarações, 
depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Art. 4º A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 
(sessenta) dias, a partir da publicação desta Portaria, para 
concluir a apuração dos fatos e elaborar o relatório final, 
dando ciência à Administração Superior desta entidade.

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições contrárias.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 303/2017
Publicação Nº 97084

PORTARIA Nº 303/2017, de 16 de agosto de 2017.

Reabertura de Processo Administrativo Disciplinar, 
Nomeia Comissão Processante e dá outras providên-
cias.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do 
Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, nos po-
deres que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Municí-
pio. Considerando:

A representação formulada pela Divisão de Gestão de Pes-
soas, Romero Rita Gonçalves, através da CI/SEMAD/DGP
-PMI N. 008/2015, datado de 26 de fevereiro de 2015, e 
Parecer Jurídico da Procuradoria, datado de 25 de abril de 
2017, RESOLVE:

Art. 1º DETERMINAR a reabertura de PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO DISCIPLINAR a fim de sanar as nulidades dos 
autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2016, 
para apuração de possíveis irregularidades praticadas pelo 
servidor E.S.D.S, Agente de Limpeza Urbana, funcional 
002116, tipificadas no artigo 118, inciso XI da Lei Comple-
mentar nº 38 de 31 de Dezembro de 2009, estando sujeito 
à pena prevista no artigo 129, inciso III c/c artigo 134, 
inciso II, do mesmo diploma legal.

Art. 2º Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a 
Comissão Processante será composta pelos servidores 
nomeados através da Portaria nº2017/119, de 28 
de março de 2017, quais sejam: GERMANA RIBEIRO 
COUTO, funcional 002481, Auxiliar Administrativo, 
que a presidirá, ANÁLIA ROSA DA SILVA, funcional 
000935, Agente Comunitário de Saúde, Secretária, e 
ROSEMAR FREITAS FLORINDO, funcional 02390, vi-
gia, vogal, todos servidores integrantes do Quadro desta 
instituição.

Art. 3º Para bem cumprir as suas atribuições a Comissão 
terá acesso a toda a documentação necessária à elucidação 
dos fatos, bem como deverá colher quaisquer declarações, 
depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Art. 4º A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 
(sessenta) dias, a partir da publicação desta Portaria, para 
concluir a apuração dos fatos e elaborar o relatório final, 
dando ciência à Administração Superior desta entidade.

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições contrárias.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal
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PORTARIA 304/2017
Publicação Nº 97085

PORTARIA Nº 304/2017, de 16 de agosto de 2017.

Reabertura de Processo Administrativo Disciplinar, 
Nomeia Comissão Processante e dá outras providên-
cias.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do 
Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, nos po-
deres que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Municí-
pio. Considerando:

A representação formulada pela Divisão de Gestão de Pes-
soas, Romero Rita Gonçalves, através da CI/SEMAD/DGP
-PMI N. 005/2015, datado de 26 de fevereiro de 2015, e 
Parecer Jurídico da Procuradoria, datado de 25 de abril de 
2017, RESOLVE:

Art. 1º DETERMINAR a reabertura de PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO DISCIPLINAR a fim de sanar as nulidades dos 
autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2016, 
para apuração de possíveis irregularidades praticadas pelo 
servidor M.S.P, Professora de Educação Básica, funcional 
000154, tipificadas no artigo 118, inciso XI da Lei Comple-
mentar nº 38 de 31 de Dezembro de 2009, estando sujeito 
à pena prevista no artigo 129, inciso III c/c artigo 134, 
inciso II, do mesmo diploma legal.

Art. 2º Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a 
Comissão Processante será composta pelos servidores 
nomeados através da Portaria nº2017/119, de 28 
de março de 2017, quais sejam: GERMANA RIBEIRO 
COUTO, funcional 002481, Auxiliar Administrativo, 
que a presidirá, ANÁLIA ROSA DA SILVA, funcional 
000935, Agente Comunitário de Saúde, Secretária, e 
ROSEMAR FREITAS FLORINDO, funcional 02390, vi-
gia, vogal, todos servidores integrantes do Quadro desta 
instituição.

Art. 3º Para bem cumprir as suas atribuições a Comissão 
terá acesso a toda a documentação necessária à elucidação 
dos fatos, bem como deverá colher quaisquer declarações, 
depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Art. 4º A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 
(sessenta) dias, a partir da publicação desta Portaria, para 
concluir a apuração dos fatos e elaborar o relatório final, 
dando ciência à Administração Superior desta entidade.

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições contrárias.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 305/2017
Publicação Nº 97087

PORTARIA Nº 305/2017, de 16 de agosto de 2017.

Reabertura de Processo Administrativo Disciplinar, 
Nomeia Comissão Processante e dá outras providên-
cias.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do 
Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, nos po-
deres que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Municí-
pio. Considerando:

A representação formulada pela Divisão de Gestão de Pes-
soas, Romero Rita Gonçalves, através da CI/SEMAD/DGP
-PMI N. 009/2015, datado de 26 de fevereiro de 2015, e 
Parecer Jurídico da Procuradoria, datado de 25 de abril de 
2017, RESOLVE:

Art. 1º DETERMINAR a reabertura de PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO DISCIPLINAR a fim de sanar as nulidades dos 
autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 006/2016, 
para apuração de possíveis irregularidades praticadas 
pelo servidor F.A.N, Agente de Limpeza Urbana, funcional 
000057, tipificadas no artigo 118, inciso XI da Lei Comple-
mentar nº 38 de 31 de Dezembro de 2009, estando sujeito 
à pena prevista no artigo 129, inciso III c/c artigo 134, 
inciso II, do mesmo diploma legal.

Art. 2º Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a 
Comissão Processante será composta pelos servidores 
nomeados através da Portaria nº2017/119, de 28 
de março de 2017, quais sejam: GERMANA RIBEIRO 
COUTO, funcional 002481, Auxiliar Administrativo, 
que a presidirá, ANÁLIA ROSA DA SILVA, funcional 
000935, Agente Comunitário de Saúde, Secretária, e 
ROSEMAR FREITAS FLORINDO, funcional 02390, vi-
gia, vogal, todos servidores integrantes do Quadro desta 
instituição.

Art. 3º Para bem cumprir as suas atribuições a Comissão 
terá acesso a toda a documentação necessária à elucidação 
dos fatos, bem como deverá colher quaisquer declarações, 
depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Art. 4º A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 
(sessenta) dias, a partir da publicação desta Portaria, para 
concluir a apuração dos fatos e elaborar o relatório final, 
dando ciência à Administração Superior desta entidade.

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições contrárias.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal
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PORTARIA 306/2017
Publicação Nº 97088

PORTARIA Nº 306/2017, de 16 de agosto de 2017.

Reabertura de Processo Administrativo Disciplinar, 
Nomeia Comissão Processante e dá outras providên-
cias.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do 
Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, nos po-
deres que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Municí-
pio. Considerando:

A representação formulada pela Divisão de Gestão de Pes-
soas, Romero Rita Gonçalves, através da CI/SEMAD/DGP
-PMI N. 010/2015, datado de 26 de fevereiro de 2015, e 
Parecer Jurídico da Procuradoria, datado de 25 de abril de 
2017, RESOLVE:

Art. 1º DETERMINAR a reabertura de PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO DISCIPLINAR a fim de sanar as nulidades dos 
autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2016, 
para apuração de possíveis irregularidades praticadas pelo 
servidor R.F.D.S, Operário, funcional 002157, tipificadas 
no artigo 118, inciso XI da Lei Complementar nº 38 de 31 
de Dezembro de 2009, estando sujeito à pena prevista no 
artigo 129, inciso III c/c artigo 134, inciso II, do mesmo 
diploma legal.

Art. 2º Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a 
Comissão Processante será composta pelos servidores 
nomeados através da Portaria nº2017/119, de 28 
de março de 2017, quais sejam: GERMANA RIBEIRO 
COUTO, funcional 002481, Auxiliar Administrativo, 
que a presidirá, ANÁLIA ROSA DA SILVA, funcional 
000935, Agente Comunitário de Saúde, Secretária, e 
ROSEMAR FREITAS FLORINDO, funcional 02390, vi-
gia, vogal, todos servidores integrantes do Quadro desta 
instituição.

Art. 3º Para bem cumprir as suas atribuições a Comissão 
terá acesso a toda a documentação necessária à elucidação 
dos fatos, bem como deverá colher quaisquer declarações, 
depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Art. 4º A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 
(sessenta) dias, a partir da publicação desta Portaria, para 
concluir a apuração dos fatos e elaborar o relatório final, 
dando ciência à Administração Superior desta entidade.

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições contrárias.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 307/2017
Publicação Nº 97089

PORTARIA Nº 307/2017, de 18 de agosto de 2017.

Dispõe sobre a Exoneração do Servidor Público Mu-
nicipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPI-
RITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgâ-
nica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º – Exonerar a servidora Leidiana Bonato da Sil-
va, do cargo de Chefe de Divisão de Alimentação Escolar, 
da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A presente portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 18 de agosto de 2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

Certidão de Publicação

Certifico para os devidos fins nos termos da Lei Orgânica 
Municipal, que a presente Portaria foi publicada no quadro 
de avisos da Prefeitura em 18 de agosto de 2017.

Claudimira Maria dos Santos Dias

Chefe de Gabinete

PORTARIA 308/2017
Publicação Nº 97091

PORTARIA Nº 308/2017, de 18 de agosto de 2017.

Concede Adicional de Insalubridade a Servidor Pú-
blico Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPI-
RITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgâ-
nica do Município:

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 
004148/2017;

CONSIDERANDO a Lei Complementar Municipal nº 
129/2017, em especial o Parágrafo único do Art. 6º, da 
referida legislação;



22/08/2017 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 830

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 59

CONSIDERANDO que outros servidores desta municipali-
dade que exercem a mesma função, estão recebendo o 
referido adicional;

RESOLVE:

Art. 1º – Fica concedido o adicional de 20% (vinte por 
cento) de insalubridade sobre os vencimentos descritos 
em Lei, ao Servidor Ricardo José Pereira – ASG Vigia – 
Pronto Atendimento Municipal – Secretaria Municipal de 
Saúde.

Art. 2º A presente portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 18 de agosto de 2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

Certidão de Publicação

Certifico para os devidos fins nos termos da Lei Orgânica 
Municipal, que a presente Portaria foi publicada no quadro 
de avisos da Prefeitura em 18 de agosto de 2017.

Claudimira Maria dos Santos Dias

Chefe de Gabinete

PORTARIA 309/2017
Publicação Nº 97092

PORTARIA Nº 309/2017, de 18 de agosto de 2017.

Concede Adicional de Insalubridade a Servidor Pú-
blico Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPI-
RITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgâ-
nica do Município:

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 
004147/2017;

CONSIDERANDO a Lei Complementar Municipal nº 
129/2017, em especial o Parágrafo único do Art. 6º, da 
referida legislação;

CONSIDERANDO que outros servidores desta municipali-
dade que exercem a mesma função, estão recebendo o 
referido adicional;

RESOLVE:

Art. 1º – Fica concedido o adicional de 20% (vinte por 
cento) de insalubridade sobre os vencimentos descritos 

em Lei, ao Servidor Erick de Assis Martins – Auxiliar de 
Administração – Pronto Atendimento Municipal – Secreta-
ria Municipal de Saúde.

Art. 2º A presente portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 18 de agosto de 2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

Certidão de Publicação

Certifico para os devidos fins nos termos da Lei Orgânica 
Municipal, que a presente Portaria foi publicada no quadro 
de avisos da Prefeitura em 18 de agosto de 2017.

Claudimira Maria dos Santos Dias

Chefe de Gabinete

PORTARIA 310/2017
Publicação Nº 97093

PORTARIA Nº 310/2017, de 21 de agosto de 2017.

Dispõe sobre a nomeação de servidor público em 

Cargo de Comissão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPI-
RITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgâni-
ca do Município e com base na Lei Complementar nº 123, 
de 19 de abril de 2017 e no Decreto nº 103/2017, de 21 
de agosto de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear no cargo de provimento em comissão 
Cássio Vinícius Monteiro de Oliveira – Chefe de Seção 
de Publicidade, Marketing e Mídias Sociais – CC VI, no Ga-
binete do Prefeito.

Parágrafo único – O cargo acima é de livre nomeação e 
exoneração e os vencimentos estão previstos em Lei Mu-
nicipal.

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

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 21 de agosto de 2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal
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Certidão de Publicação

Certifico para os devidos fins nos termos da Lei Orgânica 
Municipal, que a presente portaria foi publicada no quadro 
de aviso da Prefeitura em 21 de agosto de 2017.

Claudimira Maria dos Santos Dias

Chefe de Gabinete

PORTARIA 311/2017
Publicação Nº 97094

PORTARIA Nº 311/2017, de 21 de agosto de 2017.

Designa Servidor Público Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPI-
RITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgâ-
nica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º – Designar o servidor ROBERTO SOARES DE 
SOUZA na função de Chefe de Divisão de Alimentação Es-
colar, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Conceder ao Servidor designado no artigo anterior, 
gratificação equivalente a 60 % (sessenta por cento) de 
seu vencimento base, de acordo com as disposições legais.

Art. 3º A presente portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 21 de agosto de 2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

Certidão de Publicação

Certifico para os devidos fins nos termos da Lei Orgânica 
Municipal, que a presente Portaria foi publicada no quadro 
de avisos da Prefeitura em 21 de agosto de 2017.

Claudimira Maria dos Santos Dias

Chefe de Gabinete

PORTARIA 312/2017 
Publicação Nº 97095

PORTARIA Nº 312/2017, de 21 de agosto de 2017.

Concede Adicional de Insalubridade a Servidor Pú-
blico Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPI-
RITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgâ-
nica do Município:

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 
004868/2017;

CONSIDERANDO a Lei Complementar Municipal nº 
129/2017, em especial o Parágrafo único do Art. 6º, da 
referida legislação;

CONSIDERANDO que outros servidores desta municipali-
dade que exercem a mesma função, estão recebendo o 
referido adicional;

RESOLVE:

Art. 1º – Fica concedido o adicional de 20% (vinte por 
cento) de insalubridade sobre os vencimentos descritos 
em Lei, ao Servidor Marcelo Trindade de Moura – ASG Vi-
gia – Pronto Atendimento Municipal – Secretaria Municipal 
de Saúde.

Art. 2º A presente portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 21 de agosto de 2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Certidão de Publicação

Certifico para os devidos fins nos termos da Lei Orgânica 
Municipal, que a presente Portaria foi publicada no quadro 
de avisos da Prefeitura em 21 de agosto de 2017.

Claudimira Maria dos Santos Dias

Chefe de Gabinete Prefeito Municipal

PORTARIA 313/2017
Publicação Nº 97097

PORTARIA Nº 313/2017, de 21 de agosto de 2017.

Concede Adicional de Insalubridade a Servidor Pú-
blico Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPI-
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RITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgâ-
nica do Município:

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 
004539/2017;

CONSIDERANDO a Lei Complementar Municipal nº 
129/2017, em especial o Parágrafo único do Art. 6º, da 
referida legislação;

CONSIDERANDO que outros servidores desta municipali-
dade que exercem a mesma função, estão recebendo o 
referido adicional;

RESOLVE:

Art. 1º – Fica concedido o adicional de 20% (vinte por 
cento) de insalubridade sobre os vencimentos descritos 
em Lei, a Servidora Daiane Muzi Vieira da Silva – Farma-
cêutica – Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A presente portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 21 de agosto de 2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Certidão de Publicação

Certifico para os devidos fins nos termos da Lei Orgânica 
Municipal, que a presente Portaria foi publicada no quadro 
de avisos da Prefeitura em 21 de agosto de 2017.

Claudimira Maria dos Santos Dias

Chefe de Gabinete Prefeito Municipal

PORTARIA 314/2017
Publicação Nº 97098

PORTARIA Nº 314/2017, de 21 de agosto de 2017.

Concede Adicional de Insalubridade a Servidor Pú-
blico Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPI-
RITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgâ-
nica do Município:

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 
005368/2017;

CONSIDERANDO a Lei Complementar Municipal nº 
129/2017, em especial o Parágrafo único do Art. 6º, da 
referida legislação;

CONSIDERANDO que outros servidores desta municipali-

dade que exercem a mesma função, estão recebendo o 
referido adicional;

RESOLVE:

Art. 1º – Fica concedido o adicional de 20% (vinte por 
cento) de insalubridade sobre os vencimentos descritos 
em Lei, ao Servidor Celso Florindo da Silveira ASG Ope-
rário - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e 
Turismo.

Art. 2º A presente portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 21 de agosto de 2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Certidão de Publicação

Certifico para os devidos fins nos termos da Lei Orgânica 
Municipal, que a presente Portaria foi publicada no quadro 
de avisos da Prefeitura em 21 de agosto de 2017.

Claudimira Maria dos Santos Dias

Chefe de Gabinete Prefeito Municipal

PORTARIA 315/2017
Publicação Nº 97099

PORTARIA Nº 315/2017, de 21 de agosto de 2017.

CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTOS A SERVIDOR 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPI-
RITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgâ-
nica do Município:

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder ao Servidor Renato Souza Silvei-
ra, 02 (dois) anos de Licença Sem Vencimentos, período 
de 21/08/2017 até 21/08/2019, conforme Processo nº. 
005219 e 005318/2017.
Art. 2º A presente portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.
Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 21 de agosto de 2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO
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Certidão de Publicação

Certifico para os devidos fins nos termos da Lei Orgânica 
Municipal, que a presente Portaria foi publicada no quadro 
de avisos da Prefeitura em 21 de agosto de 2017.

Claudimira Maria dos Santos Dias

Chefe de Gabinete Prefeito Municipal

PORTARIA 316/2017
Publicação Nº 97100

PORTARIA Nº 316/2017, de 21 de agosto de 2017.

CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTOS A SERVIDOR 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPI-
RITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgâ-
nica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a Servidora Lívia Amorim da Silva 
Oliveira, 02 (dois) anos de Licença Sem Vencimentos, pe-
ríodo de 29/08/2017 até 29/08/2019, conforme Processo 
nº. 005388/2017.

Art. 2º A presente portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 29 de 
agosto de 2017.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 21 de agosto de 2017.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Certidão de Publicação

Certifico para os devidos fins nos termos da Lei Orgânica 
Municipal, que a presente Portaria foi publicada no quadro 
de avisos da Prefeitura em 21 de agosto de 2017.

Claudimira Maria dos Santos Dias

Chefe de Gabinete Prefeito Municipal
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Ibiraçu

Prefeitura

PP 084/2017
Publicação Nº 97024

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial

084/2017

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que re-
alizará às 08 horas dia 01/09/2017, Licitação na moda-
lidade PP exclusivo para ME E EPP. Objeto: Aquisição de 
bancos de concreto armados com apoios de alvenaria as-
sentada com argamassa de cimento, destinados atender a 
área de recreação na Rua Ailton Oswaldo Bonesi, no Bairro 
do Boa Vista, neste Município, a pedido da SEMOSI. Proc. 
1763/17. O edital e seus anexos deverão ser solicitados 
através do email licitacao@ibiracu.es.gov.br ou retirados 
através do site: www.ibiracu.es.gov.br.

Angela Mª T. Polezeli

Pregoeira

PP 085/2017
Publicação Nº 97034

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial

085/2017

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que reali-
zará às 08 horas dia 04/09/2017, Licitação na modalidade 
PP exclusivo para ME E EPP. Objeto: contratação de empre-
sa de sistema de segurança eletrônica 24 (vinte e quatro) 
horas, manutenção corretiva, reposição de equipamentos 
e acessórios por conta da contratada para atender as Es-
colas CEI “Branca de Neve”, CEI “Cachinho de Ouro”, CEI 
“Chapeuzinho Vermelho”, EMEIEF “Profª Elzita Barbarioli”, 
EMEIEF “Profª Ericina Macedo Pagiola”, EMEIEF “Maria Lu-
cas Gomes”, EMEI “Daniel Comboni” EMEIEF “Profª Elzita 
Barbarioli” - Pestalozzi e instalação de sistema de alarme 
na Escola EMEIEF “Profª Elzita Barbarioli”, instalação do 
sistema de alarme e câmeras na EMEUEF “Padre Carlos 
Furbetta” e EMEI “Gente Miúda”, ampliação do sistema 
de alarme nas escolas EMEIEF “Profª Elzita Barbarioli”, 
EMEIEF “Profª Ericina Macedo Pagiola”, ampliação do sis-
tema de alarme e instalação do sistema de câmeras na 
escola EMPEIEF Pendanga, localizadas no município de Ibi-
raçu. O monitoramento será por GPRS mediante forneci-
mento de chip de dados que a empresa contratada deverá 
fornecer no ato da prestação de serviço. Proc. 1206/17. 
O edital e seus anexos deverão ser solicitados através do 
email licitacao@ibiracu.es.gov.br ou retirados através do 
site: www.ibiracu.es.gov.br.

Angela Mª T. Polezeli

Pregoeira

RESULTADO DO PP 081/2017
Publicação Nº 96975

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2017

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado 
do PP acima citado. Declara vencedora a Empresa J Moro 
Serviços Me, dos itens: 01, 02 e 03.

Angela MªT. Polezeli

Pregoeira

RESUMO CONTRATO Nº 187/2017
Publicação Nº 96984

Resumo de Contrato

Nº. 187/2017

Contratante: Município de Ibiraçu. Contratada: 
ACE CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ sob n.º 
20.635.279/0001-97. Proc. N°: 579/2016. TP 003/17. 
Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços 
na área da construção civil que deverá disponibilizar mão 
de obra qualificada e necessária para construção de 02 
unidades habitacionais com área de 39,20 m², a pedido da 
SEMOSI. Valor Global do contrato: R$ 74.227,59. Vigência: 
04 (quatro) meses. Data da Assinatura: 15/08/2017.

EDUARDO M. ZANOTTI

Prefeito Municipal

RESUMO CT 188/17
Publicação Nº 97016

Resumo de Contratos

Contratante: Município de Ibiraçu através do Fundo 
Municipal de Saúde, CNPJ n° 14.635.944/0001-40. 
Contratada: CT 188/17: W LINK COMERCIAL LTDA 
ME, CNPJ sob o nº 25.215.953/0001-06, R$ 10.525,00, 
Proc. N°: 4728/16, Pregão Presencial nº 069/17. Objeto: 
Aquisição de óculos, a pedido da Secretaria de Saúde. 
Vigência: até 31/12/17.

Ibiraçu, 21 de agosto de 2017.

ROSICLEA P. OLIVEIRA

Fundo Municipal Saúde

mailto:licitacao@ibiracu.es.gov.br
mailto:licitacao@ibiracu.es.gov.br
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RESUMO DO CONTRATO 166 A 170/17
Publicação Nº 97005

Resumo de Contratos

Contratante: Município de Ibiraçu através do Fundo 
Municipal de Saúde, CNPJ n° 14.635.944/0001-40. 
Contratada: CT 166/17: CELESTE DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA ME, CNPJ sob o nº 
06.098.484/0001-30, R$ 16.417,73. CT 167/17: DENTAL 
OPEN – COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
LTDA - EPP, CNPJ sob o nº 08.849.206/0001-00, 
R$ 21.711,95. CT 168/17: FOX BRASIL COMERCIO 
DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ sob 
o nº 07.377.489/0001-64, R$ 7.560,90, CT 169/17: 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ sob o nº 14.635.944/0001-
40, R$ 8.666,00, CT 170/17: SEMEAR DISTRIBUIDORA 
EIRELI - EPP, CNPJ sob o nº 10.269.296/0001-02, R$ 
2.558,76, Proc. N°: 5175/16, Pregão Presencial nº 031/17. 
Objeto: Aquisição de materiais odontológicos, a pedido da 
Secretaria de Saúde. Vigência: até 31/12/17.

Ibiraçu, 21 de agosto de 2017.

ROSICLEA P. OLIVEIRA

Fundo Municipal Saúde
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Itarana

Prefeitura

EDITAL Nº 004/2017 - SEMUS/ESF
Publicação Nº 97018

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL SEMUS/ESF - Nº 004/2017

CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS

REFERENTE AO RESULTADO FINAL – EDITAL SE-
MUS/ESF - Nº 001/2017

TORNA PÚBLICO A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO CLAS-
SIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO OB-
JETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA 
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ES-
TRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

O MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
por seu representante legal, Sr. Ademar Schneider, Pre-
feito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde 
de Itarana, no uso de suas atribuições legais, visando a 
contratação de pessoal em caráter temporário sob Reali-
zação, Avaliação e Acompanhamento da Comissão Geral, 
nomeada pela Portaria nº 868 de 05/05/2017.

TORNA PÚBLICA A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO CLAS-
SIFICADO no Processo Seletivo Simplificado objetivando 
a contratação temporária de profissional para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde e a Estratégia de Saúde da 
Família de acordo com as normas estabelecidas no Edital 
SEMUS ESF - 001/2017.

Art.1º CONVOCA o candidato classificado no Processo Se-
letivo Simplificado, para o preenchimento da vaga existen-
te no Cargo, Cirurgião Dentista-ESF, conforme Resultado 
Final mediante Edital SEMUS - ESF nº 001/2017 e Decreto 
de Homologação nº 899/2017.

• CARGO DE ENFERMEIRO – ESF

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO Nº *

5º Vanessa Aragão Pelissari 14

• O (Nº) corresponde ao número da Inscrição do Candi-
dato.

Art.2º O Convocado deverá comparecer na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, localizada na Praça Anna Mattos, Cen-
tro – Itarana/ES, no período do dia 22 a 24 de agosto de 
2017, em Horário Comercial, (das 07h00min ás 11h00min 
e de 13h00min às 16h00min), juntamente da cópia e ori-
ginal dos documentos abaixo descritos, para efetivar sua 
contratação, que se dará a partir do dia 28 de Agosto de 
2017.

• Foto 3x4 atualizada;

• CPF e Documento de Identidade;

• CTPS – Carteira de Trabalho;

• Título de Eleitor com comprovante de votação da últi-
ma eleição e/ou declaração de regularidade junto à Justiça 
Eleitoral;

• Certidão de Nascimento ou Casamento;

• Certidão de reservista, sendo do sexo masculino;

• Comprovante de residência recente;

• Comprovante de escolaridade;

• Original do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emi-
tido pelo Médico do Trabalho devidamente registrado no 
Ministério do Trabalho e emprego – MTE;

• Número de inscrição no PIS/PASEP;

• Comprovante de regularidade com o órgão que regula-
menta a profissão, Registro e Comprovante de Quitação da 
Anuidade (se for o caso);

• Declaração de bens;

• Declaração de Não Condenação;

• Declaração de Nada Consta de registro de antecedentes 
Civil e criminal do Tribunal de Justiça Estadual e Tribunal 
Federal;

• Declaração de que não acumula cargos públicos.

Art. 3º Conforme estabelecido no item 11.2 do Edital SE-
MUS Nº 001/2017, o candidato que não comparecer no 
prazo a ser estabelecido no Edital de Convocação para a 
contratação será considerado como desistente, sendo con-
vocado o candidato classificado, subsequentemente.

Art. 4º A contratação em caráter temporário de que tra-
ta este edital terá duração de 01 (um) ano, prorrogável 
por igual período por sucessivas vezes, até o limite de 04 



22/08/2017 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 830

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 66

(quatro) anos, na forma da Lei Municipal nº 861/2009.

Art. 5º Caso ocorra o disposto no artigo 3º deste Edital, 
será convocado o próximo candidato, respeitando-se a or-
dem de classificação.

Itarana/ES, 21 de Agosto de 2017.

VANESSA ARRIVABENE MARTINELLI

Secretário Municipal de Saúde.

HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE EDITAL.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal de Itarana/ES

PORTARIA Nº 347/2017
Publicação Nº 97040

PORTARIA Nº 347/2017

PRORROGA O PRAZO DA PORTARIA Nº 308/2017 
ESTABELECIDO NO SEU ART. 4º.

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-
to, no uso das atribuições conferidas pelos artigos 84, V e 
114, II, “c” da Lei nº 676/2002 - Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO as ponderações registradas pelo Presi-
dente da Comissão Sindicante no requerimento adminis-
trativo nº 003663/2017

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar 
Municipal nº 001/2008, os termos da Instrução Normativa 
SRH nº 006/2015 que dispõe sobre Processo Administrati-
vo Disciplinar e Sindicâncias, e do Manual de Sindicância e 
Processo Administrativo Disciplinar aprovado pelo Decreto 
Municipal nº 853/2017.

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogado em 30 (trinta) dias o prazo con-
signado no artigo 4º da Portaria nº 308/2017, os quais 
serão contados a partir do seu vencimento.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação no DOM/ES, retroagindo seus efeitos a 12 de agosto 
de 2017.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Itarana/ES, em 21 
de agosto de 2017.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana/ES
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João Neiva

Prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034/2017 - PMJN
Publicação Nº 97137

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2017

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, através do Pre-
feito Municipal, TORNA PÚBLICO a DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO Nº 034/2017, cujo objeto é a contratação 
emergencial de empresa especializada na execução 
de serviços de limpeza urbana, com varrição manual, 
raspagem e retirada de terra e areia das ruas pavimenta-
das, coleta, transporte e destinação final dos resíduos de 
saúde, capina manual de ruas e avenidas pavimentadas, 
limpeza de bueiros, caiação de meio-fio e postes, roçagem 
e limpeza de leitos de rios, no Município de João Neiva-ES, 
para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos - SEMOSU, conforme processo administrativo n° 
3.640 de 16/08/2017, com fulcro no Artigo 24, Inciso IV, 
da Lei 8.666/93 e em consonância com o Parecer Jurídico 
acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mes-
mo diploma legal.

Empresa: FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMEN-
TO DE RESÍDUOS LTDA-EPP, com sede na Rua 21, s/
n°, Benevente, Anchieta/ES, CEP 29.230-0000, CNPJ nº 
31.736.796/0001-79, no valor total de R$ 1.649.875,20 
(Um milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, oi-
tocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), 
sendo o valor mensal estimado de R$ 274.979,20 (Du-
zentos e setenta e quatro mil, novecentos e setenta 
e nove reais e vinte centavos), conforme Contrato de 
Prestação de Serviços nº 060/2017.

VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será até 180 
(cento e oitenta) dias, ou até a conclusão do processo li-
citatório, a partir do recebimento da Ordem de Serviços.

João Neiva/ES, 21 de Agosto de 2017.

OTÁVIO ABREU XAVIER

Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO N° 058/2017 - PMJN
Publicação Nº 97133

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

RESUMO DO CONTRATO N° 058/2017

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, através do Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO: O resumo do CON-
TRATO N° 058/2017.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

CONTRATADA: FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 
LTDA ME

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de 
alimentos variados, visando à preparação da alimentação 

escolar com entrega parcelada em cronograma fornecido 
pela Secretaria Municipal de Educação e Desporto – SE-
MED, para atender os alunos da Rede Pública Municipal 
de Ensino, de acordo com o processo protocolado sob nº 
0316 de 18/01/2017, oriundo da Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto – SEMED.

VALOR TOTAL: R$ 22.902,00 (vinte e dois mil, novecen-
tos e dois reais).

VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de 12 
(doze) meses, a partir de sua assinatura.

João Neiva/ES, 09 de Agosto de 2017.

OTÁVIO ABREU XAVIER

Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO N° 059/2017 - PMJN
Publicação Nº 97135

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

RESUMO DO CONTRATO N° 059/2017

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, através do Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO: O resumo do CON-
TRATO N° 059/2017.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

CONTRATADA: COMERCIAL CARDEX LTDA

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de 
alimentos variados, visando à preparação da alimentação 
escolar com entrega parcelada em cronograma fornecido 
pela Secretaria Municipal de Educação e Desporto – SE-
MED, para atender os alunos da Rede Pública Municipal 
de Ensino, de acordo com o processo protocolado sob nº 
0316 de 18/01/2017, oriundo da Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto – SEMED.

VALOR TOTAL: R$ 77.290,00 (setenta e sete mil, duzen-
tos e noventa reais).

VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de 12 
(doze) meses, a partir de sua assinatura.

João Neiva/ES, 09 de Agosto de 2017.

OTÁVIO ABREU XAVIER

Prefeito Municipal
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Laranja da Terra

Prefeitura

CA 052 E 053/2017
Publicação Nº 97035

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 053/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra.

CONTRATADA: Tecsystem Tecnologia em Software Ltda EPP.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso de software para gestão integrada 
dos serviços prestados pela secretaria de Finanças (gerenciamento da produção agrícola) em até sete computadores, e, 
ainda a conversão de dados, implantação, treinamento e orientação técnica enquanto for necessário para plena utilização 
do mesmo, atualizações que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas, através de suporte técnico por chat, 
acesso remoto, e-mail, telefone e presencial quando for necessário.

VALOR GLOBAL: R$ 13.248,00.

VIGÊNCIA: 17/08/2017 a 16/08/2018.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 052/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra.

CONTRATADA: Consórcio Público Rio Guandu.

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos ter-
mos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, e do disposto no seu Estatuto Social, com base na Resolução Orçamentária aprovada 
pela Assembléia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execu-
ção dos objetivos e finalidades descritos no Estatuto Social Firmado.

VALOR GLOBAL: R$ 45.144,00.

VIGÊNCIA: 15/08/2017 a 31/12/2017.
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Marechal Floriano

Prefeitura

DECRETO Nº. 9.606/2017
Publicação Nº 97145

DECRETO Nº. 9.606/2017

INSTAURA PROCESSO ADMINSTRATIVO DISCIPLI-
NAR CONTRA A SERVIDORA CLAUDIMARA EFFGEN.

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

- CONSIDERANDO o OF. SEMEC Nº. 659/2017, que soli-
cita a abertura de processo administrativo disciplinar, em 
face da Sra. Claudimara Effgen – Matrícula 5223, tendo 
em vista o relato de maus tratos praticados contra crian-
ças dentro das dependências da sala de aula onde desem-
penha suas funções;

D E C R E T A:

Art. 1º - Instaura-se processo administrativo disciplinar 
em face da servidora pública em designação temporária 
CLAUDIMARA EFFGEN, lotada no cargo de Auxiliar de 
Creche, inscrita sob a matrícula nº. 005223, com o in-
tuito de esclarecer os relatos de maus tratos praticados 
contra crianças dentro das dependências da sala de aula 
onde desempenha suas funções, sem justa causa, infra-
ção prevista no inciso IV do art. 188, da Lei Municipal nº. 
003/1993 – Estatuto dos Servidores do Município de Ma-
rechal Floriano/ES.

Art. 2º - O presente processo administrativo disciplinar 
será promovido pela Comissão criada pelo Decreto nº. 
9.602/2017, de 16 de agosto de 2017.

Art. 3º - Em virtude da gravidade dos atos e para que o 
indiciado não venha influir na apuração da falta cometida, 
determine-se a SUSPENSÃO PREVENTIVA de CLAUDIMA-
RA EFFGEN, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 
art.193 do Estatuto dos Servidores do Município de Mare-
chal Floriano/ES.

Art. 4º - O prazo para o processo administrativo disci-
plinar será de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 
(trinta) dias, nos casos de força maior (art. 198, parágrafo 
único, da Lei nº. 003/1993).

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

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

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

Marechal Floriano/ES, 21 de Agosto de 2017.

JOÃO CARLOS LORENZONI

Prefeito Municipal

NOVA DATA DE ABERTURA PP 031 E 038
Publicação Nº 97130

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
031/2017

O Município de Marechal Floriano, através da Pregoeira 
Oficial, torna público para conhecimento dos interessados 
que após julgamento de impugnação, a sessão de abertura 
das propostas do Pregão Presencial nº 031/2017 que tem 
por objeto a Locação de equipamentos para atender as ne-
cessidades do município de Marechal Floriano, fica agen-
dada para às 14 horas do dia 1° de setembro de 2017.

Marechal Floriano/ES, 21 de agosto de 2017.

Marilene Jähring

Pregoeira Oficial

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
038/2017

O Município de Marechal Floriano, através da Pregoeira 
Oficial, torna público para conhecimento dos interessados 
que após julgamento de impugnação, a sessão de abertura 
das propostas do Pregão Presencial nº 038/2017 que tem 
por objeto a Contratação de escola especializada em mú-
sica para atender corais do interior e sede e ministrar au-
las na sede município de Marechal Floriano, fica agendada 
para às 16 horas do dia 1° de setembro de 2017.

Marechal Floriano/ES, 11 de agosto de 2017.

Marilene Jähring

Pregoeira Oficial
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Montanha

Prefeitura

PUBLICAÇÃO CONTRATO 059/2017 FMAS
Publicação Nº 97045

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

059/2017.

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social

Contratada: ADELANICE PEREIRA DE SOUZA –ME.

OBJETO: Contratação de empresa

para locação de veículo destinado ao FMAS deste Município.

VALOR: R$ 8.450,00(oito mil quatrocentos e cinquenta reais).

LICITAÇÃO: PREGÃO 012/2017.

Montanha, 10 de agosto de 2017.

ODAIR PANCIERI SALLIM

Gestor Municipal

PUBLICAÇÃO VENCEDOR PREGÃO 034/2017
Publicação Nº 97046

PREGÃO 034/2017

AVISO

A Prefeitura Municipal de Montanha/ES torna público que as empresas COPEMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS 
E TRATORES LTDA E TRACTORMEC MÁQUINAS PESADAS LTDA -ME do Pregão Presencial nº 034/2017 cujo objeto é a con-
tratação de empresa especializada em prestar serviço de manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de peças 
de reposição, nas máquinas pesadas e implementos agrícolas deste munícipio.

Montanha, 18 de agosto de 2017.

Jane Bispo Engelhardt

Pregoeira
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Mucurici

Prefeitura

AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº  11/2017/FMS
Publicação Nº 97041

AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017/FMS

A Pregoeiro Substituta desta Prefeitura Municipal, comunica que a empresa ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, foi a 
vencedora da licitação nº 14/2017/FMS- Pregão Presencial nº 11/2017/FMS.

Mucurici/ES, 21 de agosto de 2017

Maria Aparecida Fernandes

PREGOEIRA SUBSTITUTA

AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017
Publicação Nº 97125

AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017

Fica prorrogado para o dia 04/09/2017, às 09:00 horas, na Sala de Reuniões desta Prefeitura, o Pregão Presencial nº 
23/2017, devido a não publicação do Edital em inteiro teor no site desta Prefeitura.

Mucurici/ES, 21 de agosto de 2017.

Gilmar Sampaio da Cruz

PREGOEIRO OFICIAL
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Piúma

Prefeitura

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2016
Publicação Nº 97072

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piúma/ES, CNPJ 
nº 27.165.695/0001/-18.

CONTRATADO: FACTOR CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 
14.120.707/0001-46.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa em 
Prestação de Serviços de Engenharia para Reforma e am-
pliação da EMEF Itaputanga - Secretaria Municipal de Edu-
cação.

OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação a vigência 
do Contrato nº 082/2016, por mais 140 (cento e quaren-
ta) dias. O prazo de vigência, correspondente 14/09/2017 
a 31/01/2018 e o prazo de execução correspondente à 
14/08/2017 a 31/12/2017.

PROCESSO Nº: 7095/2017

Isabel Fernanda Scherres Rocha

Secretário de Educação.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 152/2016
Publicação Nº 97071

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/0216

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piúma/ES, CNPJ 
nº 27.165.695/0001/-18.

CONTRATADO: MARIA DA CONCEIÇÃO POLONINI DA 
SILVA – CPF Nº 096 5 ......... -01

OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de Gêneros Alimentí-
cios do tipo chamada pública do empreendedor rural para 
a alimentação escolar, visando atender a Secretaria Muni-
cipal de Educação.

OBJETO DO TERMO ADITIVO: Aditivar em 25% o valor 
do Contrato nº 142/2016

VALOR: R$ 4.799,30 (quatro mil, setecentos e noventa e 
nove reais e trinta centavos)

PROCESSO Nº: 5714/2017

Isabel Fernanda S. Rocha

Secretária de Educação

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 152/0216

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piúma/ES, CNPJ 
nº 27.165.695/0001/-18.

CONTRATADO: VALCI DIAS DA SILVA– CPF Nº 982.1 
......-15

OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de Gêneros Alimentí-
cios do tipo chamada pública do empreendedor rural para 
a alimentação escolar, visando atender a Secretaria Muni-
cipal de Educação.

OBJETO DO TERMO ADITIVO: Aditivar em 25% o valor 
do Contrato nº 152/2016

VALOR: R$ 4.999,10 (quatro mil, novecentos e noventa e 
nove reais e dez centavos)

PROCESSO Nº: 5717/2017

Isabel Fernanda S. Rocha

Secretária de Educação
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Santa Teresa

Prefeitura

EDITAL/SMAR/014/2017
Publicação Nº 97022

EDITAL/SMAR Nº 014/2017

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

OPERADOR DE MÁQUINA, OPERADOR DE MÁQUINA PESADA E OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA

A Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Santa Teresa faz saber o resultado da análise de 
currículo e classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado para os cargos de OPERADOR DE MÁ-
QUINA, OPERADOR DE MÁQUINA PESADA E OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA, após recontagem de pontos, 
Edital/SMAR/nº 011/2017.

CANDIDATOS APROVADOS: CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINA

CLASSIF NOME TEMPO DE 
SERVIÇO EXPERIÊNCIA PROVA PRÁ-

TICA TOTAL

1º Carlos Alberto Loretti Fernandes 10 70 8,8 88,8

2º João Luiz Binda 20 48 9,0 77,0

3º Neumar João Sperandio 20 12 9,3 41,3

4º Vagner Antônio Racanelli 0 24 7,0 31,0

5º Ronildo Valger 20 0 8,8 28,8

6º Idimar Pereira Carvalho 10 0 8,8 18,8

7º Ademir Forza 0 10 6,6 16,6

8º Manuzzio Lopes Rozado 0 0 8,8 8,8

CANDIDATOS APROVADOS: CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA

CLASSIF NOME TEMPO DE 
SERVIÇO EXPERIÊNCIA PROVA PRÁ-

TICA TOTAL

1º Carlos Alberto Furlani 30 94 9,8 133,8

2º Anderson Alberto Delbone 40 6 10,0 56

3º Anderson Veras Schiffler 0 30 8,8 38,8

4º André Rocha Malavasi 0 24 9,8 33,8

5º Cleber Felipp Uliana 20 0 7,8 27,8

6º Fabricio Pereira Carvalho 0 12 7,8 19,8

CANDIDATO APROVADO: CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA

CLASSIF NOME TEMPO DE 
SERVIÇO EXPERIÊNCIA PROVA PRÁ-

TICA TOTAL

1º André Rocha Malavasi 0 24 10 34
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CANDIDATOS ELIMINADOS: OPERADOR DE MÁQUINA PESADA

NOME JUSTIFICATIVA

José Totola Não atingiu a pontuação mínima na prova prática

Filemon Rodrigues Coelho Não compareceu na prova prática

Carlos Alberto Loretti Fernandes Desistiu da Prova Prática

CANDIDATOS ELIMINADOS: OPERADOR DE MÁQUINA

NOME JUSTIFICATIVA

Anderson Alberto Delbone Desistiu da Prova Prática

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos do Município de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 
21 de agosto de 2017.

KENEDY CORTELETTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E RECURSOS HUMANOS

PORTARIA/SMAR/031/2017
Publicação Nº 97004

PORTARIA/SMAR Nº 031/2017

CONVOCA CANDIDATO APROVADO NO PROCESSO SELE-
TIVO SIMPLIFICADO EDITAL/SMAR/002/2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR-
SOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a solicitação da Secretaria Municipal da As-
sistência Social, protocolo nº 10057/2017;

RESOLVE

Art. 1.° Convocar o candidato DIEGO NUNES DALCOL-
MO, classificado no Processo Seletivo Simplificado para 
o cargo de Auxiliar Administrativo em 11º lugar, Edital/

SMAR/nº 002/2017, a comparecer na Sala de Reuniões 
do Gabinete, localizada na Sede da Prefeitura Municipal, 
Rua Darly Nerty Vervloet, 446, 2º andar, centro, Santa 
Teresa, no dia de 24 de agosto de 2017, às 09 horas, 
munido dos documentos pessoais, objetivando a contrata-
ção em designação temporária.

Parágrafo Único. A convocação visa única e exclusiva-
mente estar suprindo 01 (uma) vaga para atuar na Se-
cretaria Municipal de Assistência Social.

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

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos do Município de Santa Teresa, Estado do Espírito San-
to, em 21 de agosto de 2017.

KENEDY CORTELETTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E RECURSOS HUMANOS

PORTARIA/SMSA N° 093-2017 - CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL SMSA 2017
Publicação Nº 97019

PORTARIA/SMSA N° 093/2017

DISPÕE SOBRE A PROMOÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e 
considerando o disposto na Lei Municipal n.º 1.651/2006, de 10.01.2006, e considerando as regulamentações dispostas 
no Decreto n.º 009/02, de 21 de janeiro de 2002,
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RESOLVE:

Art. 1º - Conceder promoção por desempenho profissional de que tratam os Artigos 23, 24 e 25 da Lei Municipal n.º 
1.651/2006, de 10.01.2006, e regulamentada pelo Decreto n.º 009/02, de 21 de janeiro de 2002, aos Servidores Públicos 
da Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES, constantes dos Anexos desta Portaria.

Art. 2º - Os efeitos financeiros decorrentes da promoção, ora concedida, retroagem a 1º de março de 2017, para os ser-
vidores relacionados no Anexo I e vigorará a partir de 1° de março de 2018 para os servidores relacionados no Anexo II, 
em conformidade com o disposto no Art. 24, § 2° da Lei Municipal n° 1.651/2006.

Parágrafo Único - Os valores apurados serão quitados em 02 (duas) parcelas nas folhas de pagamento dos meses de 
agosto e setembro de 2017.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa - ES, em 21 de agosto de 2017.

ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

Secretário Municipal de Saúde

ANEXO I – PORTARIA/SMSA Nº 093/2017, de 21 de agosto de 2017

NOME DO SERVIDOR CARGO SITUAÇÃO ANTE-
RIOR SITUAÇÃO NOVA

Almir Gomes da Silva Médico do Trabalho D – I – 03 D – I – 04

Elisangela Cristina Vago Técnica de Enfermagem B – III – 08 B – III – 09

Fabiele D. Colombo Wolkartt Aux. de Saúde Bucal A – IV – 11 A – IV – 12

Ingrid Morao Venturini Técnica de Enfermagem B – III – 08 B – III – 09

Ivanete Rodrigues Guedes Técnica de Enfermagem B – IV – 11 B – IV – 12

José Carlos da Silva Médico C – II – 11 C – II – 12

Leonardo Povegliano Médico Ginecologista/Obstetra D – I – 03 D – I – 04

Leonidia Antonia Rizzi Auxiliar de Enfermagem A – III – 10 A – III – 11

Milena Fiorotti Galazi Nutricionista C – I – 02 C – I – 03

Nara Lúcia Pereira da Cruz Porto Técnica de Enfermagem B – IV – 12 B – IV – 13

ANEXO II – PORTARIA/SMSA Nº 093/2017, de 21 de agosto de 2017

NOME DO SERVIDOR CARGO SITUAÇÃO ANTE-
RIOR SITUAÇÃO NOVA

Edilamar Apª. C. de Souza Berger Auxiliar de Enfermagem A – III – 09 A – III – 10

Magna Aparecida Rodrigues Técnica de Enfermagem B – III – 06 B – III – 07

Maria Idinir Rodrigues de Souza Técnica de Enfermagem B – III – 04 B – III – 05

Maria Luiza Bertti Técnica de Enfermagem B – III – 08 B – III – 09

Simone Vilarins Gomes Médica Pediatra D – I – 03 D – I – 04

Wagner Scherrer L. Goulart Cirurgião Dentista C – II – 05 C – II – 06
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PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 21-08-17
Publicação Nº 97136

RESUMO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CON-
TRATO DE LOCAÇÃO Nº 022/2014

LOCATÁRIO: Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa–
ES.

LOCADOR: Fernando José Perdigão Peneda.

DO OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual, ini-
cialmente pactuado entre as partes, para 01 de setembro 
de 2017 até 31 de agosto de 2018, podendo ser prorroga-
do a critério da administração.

DO VALOR: R$ 28.238,52 (vinte e oito mil, duzentos e 
trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

DOTAÇÃO: 014015.1012200012.001.33903600000 – 
Fonte: 1201.

PROCESSO: 9721/2017

Santa Teresa, 10 de agosto de 2017.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESULTADO PP 095/2017 - DESERTA
Publicação Nº 97038

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Santa Teresa – ES, através de sua Pregoeira 
Oficial, torna público o resultado da licitação:

Pregão Presencial nº. 095/2017

Resultado: LICITAÇÃO DESERTA

Santa Teresa, 21 de agosto de 2017.

Cristiane Souza da Cruz Oliveira

Pregoeira Oficial – PMST

fundo muniCiPal de saúde de santa tereza

PORTARIA SMSA/Nº 094/2017
Publicação Nº 96999

PORTARIA/SMSA/N°094/2017

CONVOCA CANDIDATO APROVADOS

NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL/SMSA/ 
Nº 004/2017, PARA O CARGO DE FARMACÊUTICO.

A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa, Esta-
do do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais 
e, considerando as informações contidas no Edital/SMSA/
N°004/2017.

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar o (a) profissional abaixo, aprovado 
(a) em todas as etapas do Processo Seletivo Simplifica-
do, Edital nº 004/2017, para o cargo de Farmacêutico, a 
comparecer na Secretaria Municipal de Saúde, na sala do 
Administrativo da Saúde, localizada na Rua Darly Nerty 
Vervloet, 446, 1º Andar, Santa Teresa/ES, nos dias 24 e 
25 agosto, no horário 08h às 11h e de 12h:30min às 
15h30min, munido dos documentos pessoais, com finali-
dade de assumir o cargo supramencionado.

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO

7º HALLANA BOLONHA MOURA BARTH

Art. 2º. A convocação de que trata o Artigo 1º desta Por-
taria, visa única e exclusivamente estar suprindo 01 (uma) 
vaga para Farmacêutico.

Parágrafo Único. A lista correrá até o preenchimento 
das vagas para o cargo Farmacêutico.

Art. 3°. Por oportuno, ressaltamos que o não 
comparecimento no prazo acima mencionado, implicará 
na automática eliminação do mesmo no processo Seleti-
vo Simplificado, conforme preceitua o item 8.3 do Edital/
SMSA/N° 004/2017.

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

Gabinete a Secretária Municipal de Saúde de Santa Teresa, 
Estado do Espírito Santo, em 21 de agosto de 2017

Andréia Passamani Barbosa Corteletti

Secretária Municipal de Saúde
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São Domingos do Norte

Prefeitura

PORTARIA 7310
Publicação Nº 97030

PORTARIA Nº 7.310, DE 21 DE AGOSTO DE 2017.

Nomeia Comissão de Avaliação, Reestruturação e Al-
teração das Leis nº 841, nº 842 e nº 843 de 11 de 
Novembro de 2016 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE no uso de suas atribuições e;

Considerando o Processo nº 4.552/2017/GP, protocoliza-
do no dia 16 de Agosto de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Comissão de Avaliação, Reestruturação 
e Alteração das Leis nº 841, nº 842 e nº 843 de 11 de 
Novembro de 2017,composta pelos servidores abaixo re-
lacionados para, sob a presidência do primeiro, planejar, 
coordenar e acompanhar as atividades pertinentes ao an-
damento dos trabalhos.

a) Representante da Procuradoria Municipal:

Tamires Negrelli Bruno - Presidente

b) Representante da Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura:

Leoneide Barbosa da Silva

c) Representante da Secretaria Municipal de Agri-
cultura:

Alexandra Torezani

d) Representante da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos:

José Antonio do Carmo

e) Representante da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Finanças:

Cláudio Heleno Comper

f) Representante de Secretaria Municipal do Traba-
lho, Assistência e Desenvolvimento Social:

Maria Goreth Barbosa Carneiro

g) Representante da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente:

Gilciléia Cárlita Marino Nicchio

h) Representante do Gabinete do Prefeito:

Marcia Tania Corbelari Vazzoler

i) Representante da Assessoria de Planejamento:

Roque Siqueira Gomes

j) Representante da Secretaria Municipal de Saúde:

Cheila Aparecida Salvador Covre

l) Representante do Setor de Recursos Humanos:

Luis Antônio Giovanelli

m) Representante do Serviço Autônomo de Agua e 
Esgoto – SAAE:

Ailton Jorge Trevizani

n) Representante da Câmara Municipal:

Adriano Tamanini

o) Representante da Associação dos Servidores 
Públicos Civís de São Domingos do Norte - ES:

Pedro Wellington Campostrini

§°1 As decisões da Comissão serão tomadas por maioria 
simples de votos, cabendo ao Presidente proceder com o 
voto de desempate se for necessário.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

São Domingos do Norte - ES, 21 de Agosto 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

PORTARIA 7311
Publicação Nº 97031

PORTARIA N° 7.311, DE 21 DE AGOSTO DE 2017.

Institui Comissão para Avaliação de Imóveis com 
Objetivos Fiscais.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais e considerando o art. 226, §2° da Lei Municipal 
64/1994,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Comissão de Avaliação de Imóveis para 
fins de incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens 
Imóveis – ITBI.

Art. 2° Ficam designados os seguintes servidores:

I - Fabricio Bezerra Carlos de Souza
II – Fernanda Ribon Rubim
III - Edézio Calegari
IV - Edson Gomes
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V – Paulo Cesar Bruni

Parágrafo único – A presidência da comissão será exercida 
pelo servidor mencionado no inciso I.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário, espe-
cialmente a portaria nº 6.416 de 25 de Outubro de 2013.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 21 de Agosto de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

PORTARIA 7312
Publicação Nº 97032

PORTARIA Nº 7.312 DE 21 DE AGOSTO DE 2017.

Localiza Servidora.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais,

RESOLVE:

Art. 1º Localizar a servidora abaixo relacionada para o 
exercício de suas atividades na Secretaria Municipal do 
Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social,como se-
gue:

Nome da Servidora: Cleudimara Bonifácio Adão

Matrícula: 133

Cargo: Atendente

Local de Trabalho: Secretaria Municipal do Trabalho, As-
sistência e Desenvolvimento Social.

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

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

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 21 de Agosto de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

PORTARIA 7313
Publicação Nº 97033

PORTARIA Nº 7.313 DE 21 DE AGOSTO DE 2017.

Localiza Servidora.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais,

RESOLVE:

Art. 1º Localizar a servidora abaixo relacionada para o 
exercício de suas atividades na Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças,como segue:

Nome da Servidora: Andressa Rezende de Carvalho

Matrícula: 3594

Cargo: Assistente Técnico

Local de Trabalho: Secretaria Municipal de Administra-
ção e Finanças

Setor: Recursos Humanos

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

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

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 21 de Agosto de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 97002

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo n° 4390/2017

Do Objeto: Contratação de empresa especializada no for-
necimento 01 pulverizador - de Dados Técnicos – Alcance 
do jato de pulverização 11,5m (vertical 12m (horizontal, 
capacidade do recipiente – 14 litros, capacidade do tan-
que de combustível 1,5 litros, cilindradas 56,5cm3, peso 
(vazio) 10,90 kg potência 2,6 kW (3,5 DIN-OS), tração 
da marca lenta 3.100 RPM, rotação máxima do motor 
7.500m3/h, sistema de arranque Elastostart, filtro e pré-
filtro, tanque separado do motor.
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Do Contratado: Agro Mercantil Ferreira Ltda ME

Endereço: Rua Guarapari 44 – Centro – Águia Branca – 
CEP: 29.795-000

CNPJ: 39.826.441/0001-82

Do Valor e do Pagamento: A presente contratação im-
porta em R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta 
reais) que serão pagos em parcela única sem reajuste.

Da Justificativa da contratação: A dispensa de licitação 
para aquisição do produto descrito justifica-se pela rea-
lização da necessidade de se manter a cidade limpa, so-
bretudo com a pintura dos meios-fios, e por ter a empre-
sa demonstrada notória especialização, no fornecimento 
desse tipo de produto além de ter apresentado o menor 
preço estando, portanto 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, 21 de agosto de 2017.

ROQUE SIQUEIRA GOMES

Presidente da CPL
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

DECISÃO-PROCESSO N.º 002633/2017
Publicação Nº 97023

PROCESSO N.º 002633/2017

ASSUNTO: HOMOLOGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE LANCHES 
E REFEIÇÕES PARA DIVERSOS CURSOS TREINAMENTOS 
EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA

DECISÃO

I. Trata-se de processo licitatório por meio de Pregão Pre-
sencial N° 32/2017 para aquisição lanches e refeições 
para diversos cursos, treinamentos eventos realizados 
pela Prefeitura, em conformidade com o Requerimento n° 
78/2017, cujo certame licitatório ocorreu na data de 11 de 
agosto de 2017.

II. Passada para fase de lances, as empresas SERGIO BE-
NINCÁ ME e RESTAURANTE FIANCO – ME foram declara-
das habilitadas e por fim, vencedoras do certame nos itens 
que ofertaram menor preço. Nenhum recurso foi interpos-
to em face dessa decisão.

III. A Procuradoria Geral do Município proferiu parecer 
jurídico n° 922/2017 de fls. 120, pugnando pela homolo-
gação do resultado da licitação. A Controladoria Geral do 
Município não evidenciou irregularidades em todo o certa-
me licitatório em seu parecer de fls. 121 dos autos, ambos 
opinando pela homologação do certame licitatório. Acolho 
integralmente os Pareceres.

IV. Diante do exposto, HOMOLOGO o certame licita-
tório, motivo pelo qual declaro as empresas SERGIO BE-
NINCÁ ME e RESTAURANTE FIANCO – ME vencedoras do 
certame.

V. À Secretaria Municipal de Administração para que seja 
publicada a presente homologação do resultado final.

VI. Após, encaminhem-se os autos ao Departamento de 
Compras e Contrato para continuidade dos trâmites legais.

São Gabriel da Palha, 16 agosto de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

DECISÃO-PROCESSO N.º 003738/2017
Publicação Nº 97026

PROCESSO N.º 003738/2017

OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
023/2017 – SEAG - AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHÕES 

– TOCO COM CAÇAMBA BASCULANTE, VEÍCULO NOVO, 
ANO E MODELO ATUAL, PARA ATENDER A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO, DESTE MUNICÍPIO.

I. A Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha - ES, 
no uso de suas atribuições e com fundamento nas Leis 
10.520/2001, 8.666/93 e Decreto Federal Nº 7.892/13, e 
manifestação positiva através de Parecer n° 926/2017 da 
Procuradoria Geral deste Município, resolve, HOMOLOGAR 
a Adesão a Ata de Registro de Preços n° 23/2017, da Se-
cretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicul-
tura e Pesca - SEAG, na condição de “CARONA” que con-
siste o registro de preço para AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) 
CAMINHÕES - TOCO COM CAÇAMBA BASCULANTE, 
VEÍCULO NOVO, ANO E MODELO ATUAL, PARA ATEN-
DER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, DESTE MUNI-
CÍPIO, tendo como vencedora a Empresa AUTOBAHN CA-
MINHÕES E ÔNIBUS – CNPJ Nº 01.266.272/0001-09.

II. À Secretaria Municipal de Administração para 
que seja publicada a presente homologação.

III. Após, encaminhem-se os autos ao Departamento de 
Compras e Contrato para continuidade dos trâmites legais.

São Gabriel da Palha, 16 agosto de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

DECISÃO-PROCESSO N.º 003738/2017
Publicação Nº 97025

PROCESSO N.º 003738/2017

OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
025/2017 – SEAG - AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHÕES 
- CARROCERIA DE MADEIRA, VEÍCULO NOVO, ANO E MO-
DELO ATUAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, 
DESTE MUNICÍPIO.

I. A Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha - ES, 
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no uso de suas atribuições e com fundamento nas Leis 
10.520/2001, 8.666/93 e Decreto Federal Nº 7.892/13, 
e manifestação positiva através de Parecer n° 926/2017 
da Procuradoria Geral deste Município, resolve, HOMO-
LOGAR Adesão a Ata de Registro de Preços n° 25/2017, 
da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca - SEAG, na condição de “CARONA” 
que consiste o registro de preço para AQUISIÇÃO DE 
02(DOIS) CAMINHÕES - CARROCERIA DE MADEIRA, 
VEÍCULO NOVO, ANO E MODELO ATUAL PARA ATEN-
DER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, DESTE MUNI-
CÍPIO, tendo como vencedora a Empresa AUTOBAHN CA-
MINHÕES E ÔNIBUS – CNPJ Nº 01.266.272/0001-09.

II. À Secretaria Municipal de Administração para 
que seja publicada a presente homologação.

III. Após, encaminhem-se os autos ao Departamento de 
Compras e Contrato para continuidade dos trâmites legais.

São Gabriel da Palha, 16 agosto de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

DECISÃO-PROCESSO N.º 2119/2017
Publicação Nº 97021

PROCESSO N.º 2119/2017

ASSUNTO: HOMOLOGAÇÃO – AQUISIÇÃO DE FILTRO SO-
LAR PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

DECISÃO

I. Trata-se de processo licitatório por meio de Pregão Pre-
sencial N° 22/2017 para aquisição de filtro solar para uso 
dos Agentes Comunitários de Saúde, cujo certame licitató-
rio ocorreu na data de 11 de agosto de 2017.

II. Passada para fase de lances, a empresa BAMBOLEO 
ENXOVAIS LTDA-ME, foi declarada habilitada e por fim, 
vencedora do certame nos seus respectivos itens. Nenhum 
recurso foi interposto em face dessa decisão.

III. A Procuradoria Geral do Município proferiu parecer 
jurídico n° 924/2017 de fls. 84, pugnando pela homolo-
gação do resultado da licitação. A Controladoria Geral do 
Município não evidenciou irregularidades em todo o certa-
me licitatório em seu parecer de fls. 85 dos autos, ambos 
opinando pela homologação do certame licitatório. Acolho 
integralmente os Pareceres.

IV. Diante do exposto, HOMOLOGO o certame licitató-
rio, motivo pelo qual declaro a empresa BAMBOLEO EN-
XOVAIS LTDA - ME vencedora do certame.

V. À Secretaria Municipal de Administração para que seja 
publicada a presente homologação do resultado final.

VI. Após, encaminhem-se os autos ao Departamento de 
Compras e Contrato para emissão de Autorização de For-
necimento.

VII. Por fim, ao Departamento de Contabilidade para os 
procedimentos de praxe.

São Gabriel da Palha, 17 agosto de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA 697/2017-DIVULGA 2ª AVAL-PROGRESSÃO 2015-2017-OBRAS E DESENVOLVI-
MENTO URBANO-ABRIL DE 2017

Publicação Nº 97151

PORTARIA Nº 697/2017

DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNI-
CIPAL.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando 
de suas atribuições legais. ...

CONSIDERANDO a Lei nº 2.571/2015, de 19/11/2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e Define 
o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel 
da Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas 
Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão;

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o re-
gulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;
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CONSIDERANDO que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 2.801 de 30 de maio de 2017.

R E S O L V E:

Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 2ª Avaliação para fins de Progressão do(a) Servidor(a) Público(a) Municipal “HÉLIO 
PEREIRA VIOLA, JOSÉ PARADELA, JOSÉ ROQUE DE OLIVEIRA, ORMIR AZEREDO e VALENTINO WOLKARTTI” da 
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao biênio 2015/2017, realizado em Abril/2017, 
conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o, relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior 
ao término da avaliação de cada Servidor.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha - ES, 15 de agosto 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

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 697 DE 15/08/2017.

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – ABRIL/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Nº Servidor Avaliado Cargo Período Avaliado Classe 
Atual

Percentual 
Obtido

01 HÉLIO PEREIRA VIOLA Trabalhador Braçal 03/04/2016 a 02/04/2017 H 92,85%

02 JOSÉ PARADELA Trabalhador Braçal 03/04/2016 a 02/04/2017 K 96,42%

03 JOSÉ ROQUE DE OLIVEIRA Agente Fiscal 10/04/2016 a 09/04/2017 K 100%

04 ORMIR AZEREDO Trabalhador Braçal 03/04/2016 a 02/04/2017 K 96,42%

05 VALENTINO WOLKARTTI Pedreiro 24/04/2016 a 23/04/2017 K 96,42%

REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA 698/2017-CONCEDE PROGRESSÃO 2015-2017-OBRAS E DESENVOLVIMENTO 
URBANO-ABRIL-2017

Publicação Nº 97152

PORTARIA Nº 698/2017

CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando 
de suas atribuições legais,
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CONSIDERANDO a Lei nº 2.571/2015, de 19/11/2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e Define 
o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel 
da Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas 
Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão;

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o re-
gulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação de Progressão, através da Portaria nº 595/2010, de 
15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 2.801 de 30 de maio de 2017.

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER progressão para Servidor(a) Público(a) “HÉLIO PEREIRA VIOLA, JOSÉ PARADELA, JOSÉ RO-
QUE DE OLIVEIRA, ORMIR AZEREDO e VALENTINO WOLKARTTI” da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvi-
mento Urbano, referente ao biênio 2015/2017, realizado em Abril/2017, conforme Anexo Único desta Portaria, em 
consonância com o, relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

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

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior 
ao término da avaliação de cada Servidor.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 15 de agosto 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

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 698 DE 15/08/2017.

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – ABRIL/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Nº Servidor Avaliado Cargo Biênio Média das 
Avaliações

Classe 
Anterior

Classe 
Atual

01 HÉLIO PEREIRA VIOLA Trabalhador Braçal 03/04/2016 a 
02/04/2017 94,64% H I

02 JOSÉ PARADELA Trabalhador Braçal 03/04/2016 a 
02/04/2017 94,64% K L

03 JOSÉ ROQUE DE OLIVEIRA Agente Fiscal 10/04/2016 a 
09/04/2017 100% K L
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04 ORMIR AZEREDO Trabalhador Braçal 03/04/2016 a 
02/04/2017 96,42% K L

05 VALENTINO WOLKARTTI Pedreiro 24/04/2016 a 
23/04/2017 94,64% K L

REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA 706/2017-CONCEDE PROGRESSÃO 2015-2017-OBRAS E DESENVOLVIMENTO 
URBANO-MARÇO-2017

Publicação Nº 97153

PORTARIA Nº 706/2017

CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando 
de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 2.571/2015, de 19/11/2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e Define 
o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel 
da Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas 
Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão;

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o re-
gulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação de Progressão, através da Portaria nº 595/2010, de 
15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 1.730 de 03 de abril de 2017.

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER progressão para Servidor(a) Público(a) “JOVINO DA SILVA MARTINS” da Secretaria Municipal de 
Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao biênio 2015/2017, realizado em Março/2017, conforme Anexo Único 
desta Portaria, em consonância com o, relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

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

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior 
ao término da avaliação de cada Servidor.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 16 de agosto 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
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ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 706 DE 16/08/2017.

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – MARÇO/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Nº Servidor Avaliado Cargo Biênio Média das 
Avaliações

Classe 
Anterior

Classe 
Atual

01 JOVINO DA SILVA MARTINS Pedreiro 31/03/2015 a 
30/03/2017 96,42% K L
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São José do Calçado

Prefeitura

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
018/2017

Publicação Nº 97001

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES, 
no uso de suas atribuições legais, em especial o inciso 
XXII, do art. 4°, da Lei Federal n° 10.520/2002, e conside-
rando a manifestação da Procuradoria Geral do Município,

R E S O L V E :

HOMOLOGAR a decisão do Pregoeiro Adriano da Silva Via-
na, referente ao Pregão Presencial –SRP 018/2017, que 
teve como objetivo a Prestação de serviços locação de 
veículos , em atendimento às Secretarias Municipais de 
Saúde, Agricultura e Meio Ambiente e Assistência Social 
da Prefeitura Municipal de São José do Calçado - ES vem 
HOMOLOGAR, em favor da empresa:

EMPRESA SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA EPP, ven-
cedora do lote 02 (PREFEITURA), perfazendo o valor total 
de R$ 16.020,00 (dezesseis mil e vinte reais).

EMPRESA V VALBUZI-ME, vencedora do lote 01, perfa-
zendo o valor total de R$ 28.880,00 (vinte oito mil, oito-
centos e oitenta reais).

EMPRESA SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA EPP, ven-
cedora do lote 01 (SAÚDE), perfazendo o valor total de 
R$ 16.020,00 (dezesseis mil e vinte reais).

São José do Calçado, ES, 18 de Agosto de 2017.

José Carlos de Almeida

Prefeito Municipal de São José do Calçado - ES

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO  PREGÃO 
ELETRÕNICO              005/2017

Publicação Nº 97123

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÕNICO

005/2017

O Município de São José do Calçado - ES, através de seu 
Pregoeiro, torna pública retificação referente ao aviso 
de Pregão Eletrônico, Edital 005/2017, publicado no dia 
17/08/2017, no objetivo de informar que o referido Pregão 

Eletrônico será Exclusivo para ME/EPP.

Esclarecimentos pelo telefone: (28) 3556-1120; 3556-
0203 ramal 220 ou através do E-mail pregão@pmsjc.es.
gov.br ou no Setor de Licitações, localizado à Praça Pedro 
Vieira, 58, Centro.

São José do Calçado - ES, 21/08/2017.

Adriano da Silva Viana

-Pregoeiro – PMSJC-

CONTRATO/PMSJC/Nº 250/2017
Publicação Nº 97103

CONTRATO/PMSJC/Nº 250/2017

Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Calça-
do-ES.

Contratada: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA 
EPP.

Objeto: Aquisição de Material de Expediente”, em atendi-
mento ao Gabinete do Prefeito e as Secretarias Municipais 
de Administração; Agricultura e Meio Ambiente; Educação; 
Esporte, Cultura, Turismo e Antidrogas; Planejamento e 
Finanças; Assistência Social; Transporte, Obras e Serviços 
Urbanos, da Prefeitura Municipal de São José do Calçado - 
ES, conforme Processo nº 1142/2017 e Pregão Presencial 
n° 020/2017.

Valor Global: R$ 14.875,52 (quatorze mil, oitocentos e se-
tenta e cinco reais e cinqüenta e dois centavos).

Período: 12 meses a partir da data de assinatura 
(15/07/2017).

Dotação Orçamentária: No Exercício de 2017, à conta do 
Elemento de Despesa n° 3390300000, fichas 18, 19, 67, 
68, 89, 90, 199, 205, 229, 274, 286, 329, 384, 385, 386, 
444, 475, 565, 568, 622 e 624.

São José do Calçado-ES, em 15/07/2017.

José Carlos de Almeida

Prefeito Municipal

CONTRATO/SMS/Nº 105/2017
Publicação Nº 97104

CONTRATO/SMS/Nº 105/2017

Contratante: Secretaria de Saúde/Prefeitura Municipal de 
São José do Calçado-ES.

Contratada: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA 
EPP.
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Objeto: Aquisição de Material de Expediente”, em atendi-
mento Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Calçado - ES, conforme Processo nº 
1143/2017 e Pregão Presencial n° 020/2017.

Valor Global: R$ 2.394,81 (dois mil, trezentos e noventa e 
quatro reais e oitenta e um centavos).

Período: 12 meses a partir da data de assinatura 
(15/07/2017).

Dotação Orçamentária: Unidade Secretaria Municipal de 
Saúde, à conta do Elemento de Despesa n° 339030000, 
fichas 39, 59, 60, 82, 138 e 139.

São José do Calçado-ES, em 15/07/2017.

José Carlos de Almeida

Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA  PROCESSO Nº 3.718/2017
Publicação Nº 97134

TERMO DE DISPENSA

PROCESSO Nº 3.718/2017

O Município de São José do Calçado, torna público que, o 
Prefeito Municipal, através deste e de acordo com o art. 
26, da Lei Federal nº.8.666/93, lavra o presente Termo de 
Dispensa para contratação dos serviços no objeto, diante 
das condições e do fundamento legal expressos no pre-
sente termo.

1.1. Os serviços objetos do presente termo serão reali-
zados para a Secretaria Municipal de Obra, Transportes e 
Serviços Urbanos.

Fundamentação Legal:

O presente termo de dispensa encontra fundamentação 
legal no artigo 24, inciso II, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações.

Objeto: Aquisição de material elétrico para atender a de-
manda referente à manutenção da Rede de Iluminação 
Pública da Sede e dos Distritos do Município de São José 
do Calçado-ES.

Prazo e datas:

Os serviços objeto do presente Termo de Dispensa serão 
realizados a partir da Ordem de Fornecimento.

Contratada: Lucinéia Barbosa - ME, pessoa jurídica, ins-
crita no CNPJ sob nº. 20.802.588/0001-04, estabelecida à 
Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 400, Cep: 29.390-
000, Tel. (28) 999682707, no município de Iúna-ES.

Valor Total do Contratado: R$ 7.979,00 (sete mil novecen-
tos e setenta e nove reais).

Dotação Orçamentária: Fonte de Recursos: 1604 Ficha 
177 e 178.

São José do Calçado-ES, 14 de agosto de 2017.

José Carlos de Almeida

Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA PROCESSO Nº 0718 E 3300/ 
2017

Publicação Nº 96990

TERMO DE DISPENSA

PROCESSO Nº 0718/2017

O Município de São José do Calçado, torna público que, o 
Prefeito Municipal, através deste e de acordo com o art. 
26, da Lei Federal nº.8.666/93, lavra o presente Termo de 
Dispensa para contratação dos serviços no objeto, diante 
das condições e do fundamento legal expressos no pre-
sente termo.

Os serviços objetos do presente termo serão realizados 
para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Fundamentação Legal:

O presente termo de dispensa encontra fundamentação 
legal no artigo 24, inciso II, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações.

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de um 
aparelho celular desbloqueado para atender o Conselho 
Tutelar de São José do Calçado, conforme solicitação e 
descrição da Secretária Municipal de Assistência Social.

Prazo e datas:

Os serviços objeto do presente Termo de Dispensa serão 
realizados a partir da ordem de fornecimento.

Contratada: NILVA DA SILVA PEIXOTO RAMOS - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob 
nº. 20.176.918/0001-01, estabelecida à R: Domingos 
Martins, nº 18, Loja 01, Bairro: Centro, Cep: 29.470-000, 
Tel. (28) 3556-1713, no município de São José do Calçado 
– ES.

Valor Total do Contratado: R$:130,00 (Cento e trinta 
reais).

Dotação Orçamentária: Fonte de Recursos 1000 - Fi-
cha 517

São José do Calçado-ES, 15 de Agosto de 2017.

José Carlos de Almeida

Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA

PROCESSO Nº 3300/2017

O Município de São José do Calçado, torna público que, o 
Prefeito Municipal, através deste e de acordo com o art. 
26, da Lei Federal nº.8.666/93, lavra o presente Termo de 
Dispensa para contratação dos serviços no objeto, diante 
das condições e do fundamento legal expressos no pre-
sente termo.

Os serviços objetos do presente termo serão realizados 
para a Secretaria Municipal de Administração.

Fundamentação Legal:

O presente termo de dispensa encontra fundamentação 
legal no artigo 24, inciso II, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações.

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças 
em atendimento às necessidades administrativas quanto 
a manutenção das impressoras dos setores da Prefeitura 
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Municipal, conforme solicitação e descrição do Secretário 
Municipal de Administração.

Prazo e datas:

Os serviços objeto do presente Termo de Dispensa serão 
realizados a partir da ordem de fornecimento.

Contratada: CRISTIANO DE SOUZA ELIAS CAMPOS, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob 
nº. 26.127.491/0001-20, estabelecida à Praça Antônio 
Corrêa Monteiro, nº 192, Fundos, Bairro: Triângulo, Cep: 
29.500-000, Tel. (28) 99963-8103, no município de Ale-
gre – ES.

Valor Total do Contratado: R$: 3.100,00 (Três mil e 
cem reais).

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Ad-
ministração – Fichas 67 e 68

Secretaria Municipal de Educação – Fichas 199, 205, 
274, 229, 286, 243 e 251

São José do Calçado-ES, 15 de Agosto de 2017.

José Carlos de Almeida

Prefeito Municipal



22/08/2017 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 830

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 89

São Roque do Canaã

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO TP 035-2017
Publicação Nº 97126

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO. N°04/2017

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES, através 
do Presidente da CPL e do decreto 3.489/2017, torna pú-
blico que realizará licitação de TOMADA DE PREÇO n° 
04/2017, cujo objeto é a contratação de empresa es-
pecializada para execução de obras e serviços de en-
genharia, com fornecimento de material, objetivan-
do a reforma do centro de referência de assistência 
social – CRAS, localizada na Rua Lourenço Roldi, São 
Roquinho, São Roque do Canaã–Es. O edital encon-
tra-se disponível no site www.saoroquedocanaa.es.gov.
br.Abertura: 13h00min do dia 06/09/2017. São Roque do 
Canaã, 21/08/2017.

Gerson de Freitas Junior 

Presidente da CPL

DECRETO N.º 3.603/2017
Publicação Nº 97139

DECRETO Nº 3.603/2017

ALTERA O DECRETO N° 2.905, DE 02 DE MAIO DE 
2016, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DE LICEN-
ÇA PARA A PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOWS, 
RODEIOS, ESPETÁCULOS E/OU MUSICAIS, FESTAS 
E EVENTOS CONGÊNERES COM FINS LUCRATIVOS, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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 Muni-
cipal,

DECRETA:

Art. 1º - O Artigo 2° do Decreto n° 2.905, de 02 de maio 
de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° - Compete à pessoa jurídica promotora do even-
to, a disponibilização de infraestrutura completa para 
atendimento pré-hospitalar, mediante a contratação de 
ambulâncias e de equipe médica especializada.

§1° - A equipe médica de que trata este artigo será com-
posta por no mínimo 01 socorrista, responsável pela am-
bulância, 01 enfermeiro e 01 médico, devidamente habili-
tados e inscritos nos órgãos profissionais competentes, na 
forma da legislação vigente.”

 .................... 

Art. 2° - O Artigo 4° do Decreto n° 2.905, de 02 de maio 
de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° - Compete à pessoa jurídica promotora do even-
to, a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de segurança privada.

 .................... 

§4° - A disponibilização dos materiais e equipamentos ne-
cessários para garantir a efetiva prestação do serviço é de 
responsabilidade empresa de segurança contratada.

§5° - A apresentação da documentação que comprova a 
regularidade da empresa de segurança contratada, junto 
aos órgãos competentes, é de responsabilidade do promo-
tor do evento.”

Art. 3º - O Artigo °8 do Decreto n° 2.905, de 02 de maio 
de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8° - ....................

 .................... 

§1° - .................... 

....................

§2° - ....................

 .................... 

III - ....................

 .................... 

l) Comprovação da contratação de empresa especializa-
da para prestação de serviços de segurança privada, bem 
como a apresentação da documentação que comprova a 
regularidade da mesma, junto aos órgãos competentes.”

Art. 4º - O Artigo 11 do Decreto n° 2.905, de 02 de maio 
de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11 – O Pedido de Licença para Localização e Fun-
cionamento para a realização de eventos de que trata 
este Decreto, deverá ser protocolado junto a Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças, até 45 (quarenta 
e cinco) dias antes da realização do evento pela pessoa 
jurídica promotora do evento, acompanhado de todos os 
documentos acima elencados.”

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 18 de agosto de 2017.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

http://www.saoroquedocanaa.es.gov.br.Abertura
http://www.saoroquedocanaa.es.gov.br.Abertura
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 048/2017
Publicação Nº 97029

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ torna público 
o EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Pregão 
Presencial nº. 048/2017, cujo objeto é a aquisição de 
uma Retroescavadeira e Implementos Agrícolas em aten-
dimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Eco-
nômico, do Município de São Roque do Canaã – ES. A em-
presa Vencedora foi: TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS 
BELO HORIZAONTE LTDA no lote 1 no valor total de R$ 
204.900,00.

São Roque Do Canaã-Es, 21/08/2017.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
020/2017

Publicação Nº 97119

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2017.

Processo n.º: 0431/2017.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Ca-
naã-ES.

Contratado: Posto Alternativo LTDA.

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto o de-
créscimo no valor unitário do litro da gasolina, passando 
de R$ 3,79 (três reais e setenta e nove centavos) para 
R$ 3,64 (três reais e sessenta e quatro centavos) visando 
manter o reequilíbrio econômico financeiro que fora soli-
citado pelo CONTRATANTE, perfazendo a quantia total de 
R$ 6.208,48 (seis mil e duzentos e oito reais e quarenta e 
oito centavos).

Valor Global: R$ 6.208,48 (seis mil e duzentos e oito 
reais e quarenta e oito centavos).

Vigência: O presente instrumento vigorará a partir da 
data de sua assinatura, dia 18 de julho de 2017.

São Roque do Canaã - ES, 21/08/2017.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
020/2017

Publicação Nº 97120

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2017.

Processo n.º: 0431/2017.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Ca-
naã-ES.

Contratado: Posto Alternativo LTDA.

Objeto: O presente termo aditivo tem com O presente 
termo aditivo tem como objeto o acréscimo no valor uni-
tário do litro da gasolina, passando de R$ 3,64 (três reais 
e sessenta e quatro centavos) para R$ 4,05 (quatro reais 
e cinco centavos) visando manter o reequilíbrio econômi-
co financeiro que fora solicitado pelo CONTRATANTE, per-
fazendo a quantia total de R$ 16.969,84 (dezesseis mil 
e novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro 
centavos).

Valor Global: R$ 16.969,84 (dezesseis mil e novecentos e 
sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Vigência: O presente instrumento vigorará a partir da 
data de sua assinatura, dia 24 de julho de 2017.

São Roque do Canaã - ES, 21/08/2017.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 0003604/2017
Publicação Nº 97150

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ         
ESPIRITO SANTO 
01.612.865/0001-71
DECRETO  Nº 0003604/2017
Data 18/08/2017 

Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

995,00
Capacitação e Qualificação dos Profissonais da Educação
MATERIAL DE CONSUMO

004001.1212800072.009
33903000000

0000040
1101000

731,67
Gestão Administrativa da Secretaria de Educação
MATERIAL DE CONSUMO

004001.1236800072.008
33903000000

0000047
1101000

62.000,00
Manutenção e Desenvolvimento da atividades do Ensino Fundamental
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

004002.1236100072.010
31900400000

0000058
1101000

3.299,70
Manutenção e Desenvolvimento da atividades do Ensino Fundamental
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

004002.1236100072.010
33903900000

0000063
1101000

1.353,65
Manutenção e Desenvolvimento da educação infantil creche
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

004003.1236500072.014
33903900000

0000087
1101000

7.273,20
Manutenção e Desenvolvimento da educação infantil creche
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

004003.1236500072.014
33903900000

0000087
1119000

14.026,10
Apoio ao Ensino Profissionalizante e Educação Superior
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

004005.1236400072.015
33903900000

0000094
1605000

41.000,00
Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

005001.1012200082.018
31901100000

0000101
1201000

1.100,00
Atenção á Saude Básica - Financ. próprio
MATERIAL DE CONSUMO

005001.1030100082.020
33903000000

0000123
1201000

1.800,00
Assistência à Saúde - Vigilância Epidemiológica e Ambiental
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

005001.1030500082.030
31900400000

0000175
1201000

8.500,00
Manutenção das Atividades da Sec.Tur., Cul, Esporte e Lazer
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

006001.2712200092.031
31901100000

0000190
1000000

524,41
Promoção e Apoio a  Eventos Esportivos e Festas no Municipio
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

006001.2781300092.032
33903900000

0000203
1000000

6.656,01
Manutenção dos Serviços Publicos
MATERIAL DE CONSUMO

007001.1545200102.034
33903000000

0000226
1602000

263,00
Manutenção de Atividades do CRAS 
MATERIAL DE CONSUMO

009004.0824400132.038
33903000000

0000266
1301000

TOTAL: 149.522,74
Art. 2º.Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 149.522,74 ( cento e quarenta e nove mil quinhentos e vinte e dois reais  e setenta e quatro centavos )

ANULAÇÕES
Ficha Código Descrição ValorFonte

504,67
Gestão Administrativa da Secretaria de Educação
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 110100033904600000

004001.1236800072.0080000050

227,00
Expansão e Modernização das Unidades de Ensino Municipal
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 110100044905200000

004002.1236100071.0060000057

62.000,00
Manutenção e Desenvolvimento da atividades do Ensino Fundamental
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110100031901100000

004002.1236100072.0100000059

4.294,70
Manutenção e Desenvolvimento da atividades do Ensino Fundamental
MATERIAL DE CONSUMO 110100033903000000

004002.1236100072.0100000061

7.273,20
Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Básica
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 111900033903900000

004002.1236100072.0120000068

14.026,10
Ampliação, Reforma e Construção de Escolas da Educação Básica
OBRAS E INSTALAÇÕES 160500044905100000

004003.1236500071.0050000071

1.353,65
Manutenção e Desenvolvimento da educação infantil creche
MATERIAL DE CONSUMO 110100033903000000

004003.1236500072.0140000085

41.000,00
Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 120100031900400000

005001.1012200082.0180000100

1.100,00
Atenção á Saude Básica - Financ. próprio
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120100033903900000

005001.1030100082.0200000125

O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAÃ, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei
Nº 0000783/2016.

DECRETA:

Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2017 a importância de R$ 149.522,74   ( cento e quarenta e nove mil quinhentos
e vinte e dois reais  e setenta e quatro centavos ), nas seguintes dotações:

 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: ADRIANA NILZA GIRELLI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ           
ESPIRITO SANTO 
01.612.865/0001-71
DECRETO  Nº 0003604/2017
Data 18/08/2017 

1.800,00
Assistência à Saúde - Vigilância Epidemiológica e Ambiental
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120100033903900000

005001.1030500082.0300000180

8.500,00
Manutenção das Atividades da Sec.Tur., Cul, Esporte e Lazer
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100000031900400000

006001.2712200092.0310000189

524,41
Promoção e Apoio a  Eventos Esportivos e Festas no Municipio
MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100000033903200000

006001.2781300092.0320000201

6.656,01
Manutenção dos Serviços Publicos
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 160200033903900000

007001.1545200102.0340000228

263,00
Manutenção de Atividades do CRAS 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 130100033903600000

009004.0824400132.0380000268

TOTAL: 149.522,74
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO ROQUE DO CANAÃ,  18 agosto de 2017

RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal 

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: ADRIANA NILZA GIRELLI
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Serra

Prefeitura

155/2013
Publicação Nº 97063

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
Nº 155/2013 PROCESSO n° 24309/2013

Partes: O Município da Serra e a Imprensa Nacional. 
Objeto: Prorrogação por 12 meses a partir de 19 de agos-
to de 2017.

Data de assinatura: 18 de agosto de 2017.

Alexandre Camilo Fernandes Viana

Secretário Municipal de Administração e Recursos 
Humanos

Jolhiomar Massariol Nascimento

Coordenador de Governo

246/2015
Publicação Nº 96994

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO Nº 246/2015 PROCESSO Nº 36511/2017. 
Partes: Município da Serra e Rodrigo Pereira Barcelos. 
Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses a partir de 
26/08/2017.

Data de assinatura: 21 de agosto de 2017.

Carlos Augusto Lorenzoni

Secretário Municipal de Serviços

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 97061

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, através da 
Secretaria Municipal de Saúde, TORNA PÚBLICO o in-
teresse em locação de aparelho de ultrassonografia, para 
diagnóstico por imagem e sonda endocavitário, sonda li-
near e sonda convexa para atender ao consultório de exa-
mes por imagem da Maternidade de Carapina, em caráter 
emergencial, por Dispensa de Licitação, Art. 24, Inciso 
IV, referente ao Processo nº 44535/2017. Os interessa-
dos deverão entrar em contato pelos Telefones (27) 3252-
7434/3252-6288.

SESA/CPL 22/08/2017

AVISO PRORROGAÇÃO MPE075/2017
Publicação Nº 97102

AVISO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 075/2017

O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio da Pre-
goeira, torna Público a prorrogação da data de disputa do 
PREGÃO ELETRÔNICO SOB Nº 075/2017, cujo obje-
to é a contratação de Empresa especializada para 
a prestação dos serviços de engenharia consultiva 
para execução do monitoramento/ recadastramento 
imobiliário georreferenciado e atualização da planta 
genérica de valores georreferenciada, e demais ativi-
dades necessárias à execução das atividades que se 
encontram descritas no Termo de Referência, anexo 
III deste Edital, para atender a Secretaria Municipal da 
Fazenda, conforme Processo n.º 20.322/2017/SEFA. A 
prorrogação se dá por motivos de indisponibilidade do site 
da Prefeitura da Serra. O Edital encontra-se à disposição 
no site: www.licitaçoes-e.com.br. Informamos ainda que 
o Edital e o material para a prova conceito encontra-se 
também no Portal Transparência, link licitações. Desta for-
ma, fica prorrogada a data para a realização da disputa, 
conforme segue: Abertura das propostas: às 13h30min 
do dia 30/08/2017. Início da sessão de disputa: às 14 
horas do dia 30/08/2017.

Serra, 21 de agosto de 2017.

Giovanna Demarchi Rosa

Pregoeira Oficial/SEAD

CP 006/2017 -  HABILITAÇÃO
Publicação Nº 97039

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017

A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da Co-
missão Permanente de Licitação/SEOB, torna público o 
resultado de habilitação da licitação em epígrafe.

EMPRESAS INABILITADAS:

Rocco Construtora e Incorporadora Ltda EPP e Vértice 
Construtora Eireli EPP.

EMPRESAS HABILITADAS:

Compacta Construções e Pavimentações Ltda e Telt Enge-
nharia Eireli.

Serra(ES), 21 de agosto de 2017.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEOB

http://www.serra.es.gov.br/
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DECRETO
Publicação Nº 97109

DECRETO Nº 1603, DE 16 DE AGOSTO DE 2017

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional, as atribui-
ções e organograma das Unidades Administrativas 
da Secretaria Municipal de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO que o artigo 40 da Lei Municipal nº 
4.009, de 28 de janeiro de 2013, autorizou a regulamen-
tação por decreto das atribuições dos órgãos internos que 
compõem a estrutura organizacional do Poder Executivo 
do Município;

CONSIDERANDO que a presente reestruturação não cria 
novos cargos em comissão, mas altera as denominações 
dos cargos em comissão e as atribuições das respectivas 
unidades administrativas, portanto não aumenta as des-
pesas de pessoal autorizada por meio da Lei Municipal nº 
2.356, de 29 de dezembro de 2000 e suas alterações;

CONSIDERANDO, ainda, que a presente alteração visa o 
aprimoramento da estrutura organizacional da Secretaria 
Municipal de Saúde, com fundamento no principio da efi-
ciência, previsto no artigo 37, caput, da Constituição da 
República,

D E C R E T A :

Art. 1º As atribuições e competências da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, instituídas pelo artigo 45 da Lei Munici-
pal nº 2.356/2000, passa a vigorar de acordo com as se-
guintes descrições:

I. prestar serviços de saúde pública, de atenção primária, 
de urgência e emergência, de atenção psicossocial, de 
atenção ambulatorial especializada e de vigilância em saú-
de no âmbito do Município, por meio de ações assistenciais 
e preventivas de promoção, proteção e recuperação da 
saúde, nos termos dos artigos 196 a 200 da Constituição 
Federal, bem como das legislações do Sistema Único de 
Saúde – SUS e do Município;

II. exercer a direção e gestão do SUS no âmbito do Mu-
nicípio, enquanto competência exclusiva da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, de acordo com as prerrogativas do inciso 
I do artigo 198 da Constituição Federal e do artigo 9º da 
Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Or-
gânica da Saúde);

III. formular, executar e monitorar as políticas públicas de 
saúde no âmbito do Município, de acordo com as prerrog-
ativas dos artigos 15 e 18 da Lei Federal nº 8.080/1990;

IV. formular, executar e monitorar as políticas públicas de 
saúde, que visem à redução de riscos de doenças e de 
outros agravos e no estabelecimento de condições que as-
segurem acesso universal e igualitário às ações e aos ser-
viços de saúde, bem como da integralidade de assistência;

V. realizar estudos, pesquisas e diagnósticos para subsi-
diar a formulação de políticas públicas em saúde, visando 
o aprimoramento do Sistema Municipal de Saúde;

VI. aprimorar e atualizar os sistemas de informações e in-
dicadores relativos às condições de saúde no Município, 
objetivando o atendimento às necessidades de informa-
ções, internas e das instâncias estadual e federal;

VII. formular, executar e monitorar o Plano Municipal de 
Saúde, segundo as diretrizes do Conselho Municipal de 
Saúde;

VIII. formular propostas para elaboração do Plano Plurian-
ual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da 
Lei de Orçamento Anual (LOA), relativas às competências 
da Secretaria Municipal de Saúde;

IX. elaborar relatório de gestão e prestação de contas, nos 
termos da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 
2012;

X. realizar a promoção dos serviços de vigilância em saúde 
(epidemiológica, sanitária, ambiental, alimentar e de 
doenças endêmicas) e realização de campanhas de escla-
recimento e de imunização, em articulação com os Gover-
nos Estadual e Federal;

XI. realizar a administração e execução dos serviços de as-
sistência básica, ambulatorial, de urgência e emergência, 
odontológica, farmacêutica, laboratorial e de vigilância em 
saúde, no âmbito de competência do Município, em arti-
culação com órgãos competentes do Estado e da União;

XII. realizar o controle e fiscalização dos procedimentos 
dos serviços privados de saúde, no âmbito municipal;

XIII. administrar os recursos orçamentários e financeiros 
destinados, em cada ano, à saúde;

XIV. expedir portarias e normas técnicas no âmbito da ad-
ministração da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
alínea b, parágrafo único do artigo 72 da Lei Orgânica do 
Município da Serra;

XV. realizar a formulação, administração e controle de con-
vênios, acordos e contratos com a União, com o Estado 
e outras entidades nacionais e internacionais, para o de-
senvolvimento de projetos e ações em saúde, na área de 
competência do Município;

XVI. realizar articulação com outras secretarias, para elab-
oração e execução de programas, projetos e ações con-
juntas;

XVII. realizar articulação com entidades da Sociedade Civ-
il para elaboração e execução de programas, projetos e 
ações conjuntas;

XVIII. realizar articulação com outras esferas de governo 
e outros municípios, para estabelecimento de convênios e 
consórcios, na busca de soluções para problemas munici-
pais e metropolitanos;

XIX. desenvolver políticas de valorização dos trabalhadores 
da Secretaria, visando à melhoria da prestação de serviços 
em saúde;

XX. desenvolver políticas de gestão do trabalho e da edu-
cação em saúde, visando garantir o quadro de pessoal, no 
quantitativo e competências necessárias ao cumprimento 
dos objetivos da Secretaria;

XXI. desenvolver políticas de gestão de estrutura, de pro-
cessos de trabalho e de resultados, visando a otimização 
de custos e melhoria da qualidade da prestação de servi-
ços em saúde;

XXII. desenvolver outras atribuições correlatas ou afins.

Art. 2º Ficam instituídas as atribuições e competências 
do Secretário Municipal de Saúde, conforme descrições a 
seguir:

I. exercer a direção e gestão do SUS no âmbito do Mu-
nicípio, enquanto competência exclusiva da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, de acordo com as prerrogativas do inciso 

http://legis.serra.es.gov.br/normas/images/leis/html/L23562000.html
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I do artigo 198 da Constituição Federal e do artigo 9º da 
Lei Federal nº 8.080/1990;

II. exercer a direção e gestão da Secretaria Municipal de 
Saúde, conforme prerrogativa do artigo 78 da Lei Orgânica 
e demais legislações do Município;

III. promover a integração e interação entre as unidades 
administrativas da Secretaria;

IV. contribuir e coordenar a formulação do Plano de Ação 
do Governo Municipal e de programas gerais e setoriais 
inerentes à Secretaria;

V. administrar os recursos orçamentários e financeiros 
destinados, em cada ano, à saúde;

VI. gerir o Fundo Municipal de Saúde, conforme Leis Mu-
nicipais nºs 3.479, de 20 de novembro de 2009 e 1.505, 
de 17 de junho de 1991 e Decreto nº 5.404, de 7 de janei-
ro de 2015, com as seguintes prerrogativas:

a) ordenar despesas;

b) autorizar as despesas procedentes de sua unidade 
gestora;

c) homologar, revogar ou anular as licitações, bem como 
ratificar as dispensas ou inexigibilidades;

d) assinar contratos, acordos, convênios e outros instru-
mentos congêneres, bem como designar formalmente ser-
vidor para acompanhar a execução e fiscalização e, ainda, 
emitir ordem de serviço, paralisação e reinício da execução 
do contrato;

e) autorizar empenhos e pagamentos;

f) determinar para que, no âmbito de sua competência, 
sejam observadas com rigor as normas da Lei Federal nº 
4.320/1964, especialmente as contidas no artigo 63, no 
que pertine à fase da liquidação da despesa e das Leis Fe-
derais nºs 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações, 
no que se refere a licitações e contratos;

g) autorizar adiantamento, estabelecido no artigo 68 da 
Lei Federal nº 4.320/1964, em casos excepcionais, quan-
do não for possível a realização da despesa pelo processo 
normal, nos precisos termos da legislação vigente;

h) delegar competência, por meio de portaria devida-
mente publicada, ao seu substituto legal, para exercer as 
atribuições mencionadas neste artigo, quando entender 
necessário.

VII. expedir portarias e normas técnicas no âmbito da ad-
ministração da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
alínea b, parágrafo único do artigo 72 da Lei Orgânica do 
Município da Serra;

VIII. exercer as prerrogativas de autoridade sanitária do 
Município, nos termos da Lei Municipal nº 2.915, de 23 de 
dezembro de 2005;

IX. homologar as decisões do Conselho Municipal de 
Saúde, nos termos do §2º do artigo 1º da Lei Federal nº 
8.142, de 28 de dezembro de 1990;

X. subsidiar o Prefeito Municipal, no planejamento e pro-
cesso decisório relativo a políticas, programas, projetos e 
atividades em saúde;

XI. promover a integração com órgãos e entidades da Ad-
ministração Municipal, objetivando o cumprimento de ativ-
idades setoriais;

XII. desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

Art. 3º A estrutura organizacional da Secretaria Munici-

pal de Saúde, instituída pelo artigo 43 da Lei Municipal nº 
2.356/2000, alterada pelo artigo 20 da Lei Municipal nº 
4009/2013 e pelo artigo 1º do Decreto nº 8.032/2016, 
passa a compor-se das seguintes unidades administrati-
vas:

§ 1º Unidades Administrativas vinculadas diretamente ao 
Gabinete do Secretário Municipal de Saúde:

I. Chefia de Gabinete.

II. Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde.

III. Assessoria Técnica.

IV. Assessoria de Planejamento Estratégico em Saúde.

V. Coordenação de Comunicação

VI. Gerência de Auditoria do SUS.

VII. Superintendência do Fundo Municipal de Saúde:

a) Supervisão de Receitas e Despesas.

b) Supervisão de Orçamento e Finanças.

§ 2º Unidades Administrativas vinculadas à Subsecretaria 
de Gestão em Saúde:

I. Superintendência de Atenção Primária à Saúde:

a) Gerência de Atenção Primária à Saúde:

1. Gerência de Unidade de Atenção Primária à Saúde.

2. Gerência de Unidade Regional de Saúde.

3. Coordenação do Serviço de Odontologia.

4. Supervisão dos Serviços de Promoção de Saúde.

II. Superintendência de Atenção Especializada à Saúde:

a) Gerência de Atenção Secundária:

1. Gerência do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e 
Drogas.

2. Gerência do Centro de Atenção Psicossocial – Transtor-
no.

3. Gerência do Centro de Testagem e Aconselhamento.

4. Gerência do Ambulatório Municipal de Especialidades.

5. Gerência do Laboratório Central.

b) Gerência de Urgência e Emergência:

1. Gerência Geral da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 
de Carapina:

1.1 Coordenação Técnica da UPA de Carapina.

1.2 Coordenação de Enfermagem da UPA de Carapina.

1.2.1 Supervisão de Enfermagem da UPA de Carapina.

1.3 Coordenação Administrativa da UPA de Carapina:

1.3.1 Supervisão Administrativa da UPA de Carapina;

2. Gerência Geral da UPA da Serra Sede:

2.1 Coordenação Técnica da UPA de Serra Sede.

2.2 Coordenação de Enfermagem da UPA de Serra Sede:

2.2.1 Supervisão de Enfermagem da UPA de Serra Sede.

2.3 Coordenação Administrativa da UPA de Serra Sede:

2.3.1 Supervisão Administrativa da UPA de Serra Sede.

3 Gerência Geral da Maternidade de Carapina:

3.1 Coordenação Técnica da Maternidade de Carapina.
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3.2 Coordenação de Enfermagem da Maternidade de Ca-
rapina.

3.3 Coordenação Administrativa da Maternidade de Cara-
pina:

3.3.1 Supervisão Administrativa da Maternidade de Cara-
pina.

c) Gerência de Controle e Avaliação:

1. Supervisão de Normalização e Contratualização.

2. Supervisão de Sistemas e Informações Gerenciais.

3. Supervisão de Planejamento, Controle e Avaliação.

d) Gerência de Regulação:

1. Supervisão de Regulação de Consultas e Exames.

2. Supervisão Administrativa em Regulação.

III. Superintendência de Vigilância em Saúde:

a) Gerência de Vigilância Epidemiológica:

1. Supervisão de Agravos Crônicos.

2. Supervisão de Agravos Não Crônicos.

3. Supervisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador.

b) Gerência de Vigilância Ambiental em Saúde:

1. Divisão de Educação em Saúde.

2. Divisão de Vigilância dos Fatores Ambientais Biológicos.

3. Divisão de Vigilância dos Fatores Ambientais Não Bio-
lógicos.

c) Gerência de Vigilância Sanitária:

1. Supervisão do Setor de Alimentos.

2. Supervisão do Setor de Medicamentos e Produtos de 
interesse à Saúde.

3. Supervisão do Setor de Engenharia e Arquitetura.

4.Supervisão dos Serviços de Saúde e de Interesse à Saú-
de.

5.Supervisão Técnica e Administrativa em Vigilância Sa-
nitária.

§ 3º Unidades vinculadas à Subsecretaria de Gestão Ad-
ministrativa, do Trabalho e da Educação em Saúde:

I. Superintendência de Gestão Administrativa:

a) Gerência de Administração, Serviços e Manutenção:

1. Divisão de Manutenção de Equipamentos.

2. Divisão de Manutenção Predial.

3. Divisão de Apoio Administrativo e Protocolo:

3.1 Supervisão de Protocolo.

4. Divisão de Serviços Gerais.

4.1 Supervisão de Transportes.

b) Gerência de Suprimentos:

1. Divisão de Compras.

2. Divisão de Contratos, Convênios e Registro de Preços.

c) Gerência de Assistência Farmacêutica

1. Divisão de Almoxarifado Central da Saúde:

1.1 Supervisão do Almoxarifado de Farmácia.

1.2 Supervisão do Almoxarifado de Material Médico Hos-

pitalar.

1.3 Supervisão do Almoxarifado de Material Odontológico.

d) Gerência de Licitação.

e) Gerência de Tecnologia da Informação;

1. Coordenação de Tecnologia da Informação.

II. Superintendência de Gestão do Trabalho e da Educação 
em Saúde:

a) Gerência de Gestão do Trabalho:

1. Supervisão de Controle de Freqüência e Movimentação 
de Pessoal.

b) Gerência de Gestão da Educação em Saúde.

Art. 4º Os cargos de provimento em comissão da Secre-
taria Municipal de Saúde, constantes do anexo I - Relação 
de Cargos de Provimento em Comissão, criados pelo arti-
go 50 da Lei Municipal nº 2.356/2000, passam a vigorar 
com nova denominação, de acordo com o anexo I deste 
Decreto.

Art. 5º Ficam instituídas as atribuições das unidades 
administrativas que compõem a Secretaria Municipal de 
Saúde, conforme anexo II deste Decreto.

Art. 6º Ficam instituídas as siglas identificadoras das uni-
dades administrativas que compõem a Secretaria Munici-
pal de Saúde, conforme anexo III deste Decreto.

Art. 7º Fica instituído o organograma da Estrutura Or-
ganizacional da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
anexo IV deste Decreto.

Art. 8º Ficam revogadas as disposições em contrário, es-
pecialmente o Decreto nº 8.032, de 15 de julho de 2016.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de 
setembro de 2017.

Palácio Municipal em Serra, aos 16 de agosto de 2017.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

ANEXO I

Relação de Cargos de Provimento em Comissão da Secre-
taria Municipal de Saúde, conforme artigo 4º deste Decre-
to.

Secretaria Municipal de Saúde Padrão 
Salarial Quantitativo

Secretário Municipal de Saúde CC-1 01
Chefe de Gabinete CC-5 01
Secretário Executivo do Conselho 
Municipal de Saúde CC-3 01

Assessor Técnico CC-3 03
Assessor de Planejamento 
Estratégico em Saúde CC-3 01

Coordenador de Comunicação CC-4 01
Gerente de Auditoria do SUS CC-3 01
Superintendente do Fundo 
Municipal de Saúde CCS-01 01

Supervisor de Receitas e Despesas CC-5 01
Supervisor de Orçamento e 
Finanças CC-5 01

Subsecretário de Gestão em Saúde CC-2 01
Superintendente de Atenção 
Primária à Saúde CCS-01 01

Gerente de Atenção Primária à 
Saúde CC-3 01

http://legis.serra.es.gov.br/normas/images/leis/html/L23562000.html#a50
http://legis.serra.es.gov.br/normas/images/leis/html/L23562000.html#a50
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Secretaria Municipal de Saúde Padrão 
Salarial Quantitativo

Gerente de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde CC-4 34

Gerente de Unidade Regional de 
Saúde CC-3 06

Coordenador do Serviço de 
Odontologia CC-4 01

Supervisor dos Serviços de 
Promoção de Saúde CC-5 01

Superintendente de Atenção 
Especializada à Saúde CCS-01 01

Gerente de Atenção Secundária CC-3 01
Gerente do Centro de Atenção 
Psicossocial – Álcool e Drogas CC-4 01

Gerente do Centro de Atenção 
Psicossocial – Transtorno CC-4 01

Gerente do Centro de Testagem e 
Aconselhamento CC-4 01

Gerente do Ambulatório Municipal 
de Especialidades CC-3 01

Gerente do Laboratório Central CC-4 01
Gerente de Urgência e Emergência CC-3 01
Gerente Geral da Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA de Carapina CC-3 01

Coordenador Técnico da UPA de 
Carapina; CC-4 01

Coordenador de Enfermagem da 
UPA de Carapina CC-4 01

Supervisor de Enfermagem da UPA 
de Carapina CC-5 01

Coordenador Administrativo da UPA 
de Carapina; CC-4 01

Supervisor Administrativo da UPA 
de Carapina CC-5 01

Gerente Geral da Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA da Serra Sede CC-3 01

Coordenador Técnico da UPA da 
Serra Sede CC-4 01

Coordenador de Enfermagem da 
UPA Serra Sede CC-4 01

Supervisor de Enfermagem da UPA 
da Serra Sede CC-5 01

Coordenador Administrativo da UPA 
Serra Sede CC-4 01

Supervisor Administrativo da UPA 
da Serra Sede CC-5 01

Gerente Geral da Maternidade de 
Carapina CC-3 01

Coordenador Técnico da 
Maternidade de Carapina CC-4 01

Coordenador de Enfermagem da 
Maternidade de Carapina CC-4 01

Coordenador Administrativo da 
Maternidade de Carapina CC-4 01

Supervisor Administrativo da 
Maternidade de Carapina CC-5 01

Gerente de Controle e Avaliação CC-3 01
Supervisor de Normalização e 
Contratualização CC-5 01

Supervisor de Sistemas e 
Informações Gerenciais CC-5 01

Supervisor de Planejamento, 
Controle e Avaliação CC-5 01

Gerente de Regulação CC-3 01
Supervisor de Regulação de 
Consultas e Exames CC-5 01

Supervisor Administrativo em 
Regulação CC-5 01

Secretaria Municipal de Saúde Padrão 
Salarial Quantitativo

Superintendente de Vigilância em 
Saúde CCS-01 01

Gerente de Vigilância 
Epidemiológica CC-3 01

Supervisor de Agravos Crônicos CC-5 01
Supervisor de Agravos Não 
Crônicos CC-5 01

Supervisor de Vigilância em Saúde 
do Trabalhador CC-5 01

Gerente de Vigilância Ambiental em 
Saúde CC-3 01

Chefe da Divisão de Educação em 
Saúde CC-4 01

Chefe da Divisão de Vigilância dos 
Fatores Ambientais Biológicos CC-4 01

Chefe da Divisão de Vigilância dos 
Fatores Ambientais Não Biológicos CC-4 01

Gerente de Vigilância Sanitária CC-3 01
Supervisor do Setor de Alimentos CC-5 01
Supervisor do Setor de 
Medicamentos e Produtos de 
interesse à Saúde

CC-5 01

Supervisor do Setor de Engenharia 
e Arquitetura CC-5 01

Supervisor dos Serviços de Saúde e 
de Interesse à Saúde CC-5 01

Supervisor Técnico e Administrativo 
em Vigilância Sanitária CC-5 01

Subsecretário de Gestão 
Administrativa, do Trabalho e da 
Educação em Saúde

CC-2 01

Superintendente de Gestão 
Administrativa CCS-01 01

Gerente de Administração, Serviços 
e Manutenção CC-3 01

Chefe de Divisão de Manutenção de 
Equipamentos CC-4 01

Chefe de Divisão de Manutenção 
Predial CC-4 01

Chefe de divisão de Apoio 
Administrativo e Protocolo CC-4 01

Supervisor de Protocolo CC-5 01
Chefe de Divisão de Serviços Gerais CC-4 01
Supervisor de Transportes CC-5 01
Gerente de Suprimentos CC-3 01
Chefe de Divisão de Compras CC-4 01
Chefe de Divisão de Contratos, 
Convênios e Registro de Preços CC-4 01

Gerente de Assistência 
Farmacêutica CC-3 01

Chefe de Divisão de Almoxarifado 
Central da Saúde CC-4 01

Supervisor do Almoxarifado de 
Farmácia CC-5 01

Supervisor do Almoxarifado de 
Material Médico Hospitalar CC-5 01

Supervisor do Almoxarifado de 
Material Odontológico CC-5 01

Gerente de Licitação CC-3 01
Gerente de Tecnologia da 
Informação CC-3 01

Coordenador de Tecnologia da 
Informação CC-4 01

Superintendente de Gestão do 
Trabalho e da Educação em Saúde CCS-01 01

Gerente de Gestão do Trabalho CC-3 01
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Secretaria Municipal de Saúde Padrão 
Salarial Quantitativo

Supervisor de Controle de 
Frequência e Movimentação de 
Pessoal

CC-5 01

Gerente de Gestão da Educação em 
Saúde CC-3 01

ANEXO II

Atribuições das Unidades Administrativas da Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme artigo 5º deste Decreto.

§ 1º Unidades Administrativas vinculadas diretamente ao 
Gabinete do Secretário Municipal de Saúde:

I. Chefia de Gabinete:

a) prestar assistência direta ao Secretário, coordenar, 
planejar e organizar os serviços do Gabinete;

b) realizar contatos telefônicos de caráter geral ou espe-
cífico do Gabinete;

c) recepcionar as pessoas que se dirigem ao Gabinete, 
tomar ciência dos assuntos a serem tratados e realizar ori-
entação relativa às informações solicitadas;

d) redigir correspondências e documentos em geral;

e) despachar e controlar a tramitação de documentos, 
efetuando os respectivos registros de recepção e expe-
dição;

f) promover o acompanhamento dos despachos e o trâmite 
de processos, expedientes e documentos de interesse do 
Gabinete;

g) assistir ao Secretário na organização e controle da 
agenda, dispondo horário de reuniões, entrevistas e sole-
nidades, especificando as anotações;

h) realizar organização do arquivo do Gabinete do 
Secretário e zelar pela ordem e conservação do material e 
local de trabalho;

i) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

II. Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde:

a) gerenciar e organizar as atividades do Conselho;

b) assessorar os conselheiros no desempenho de suas 
atividades junto às comissões, plenárias e conferências de 
saúde, quando necessário;

c) administrar o fluxo de informações e encaminhamentos 
de documentos;

d) assessorar as comissões especiais e permanentes;

e) encaminhar os documentos às entidades, seja quando 
da mudança de gestão ou substituição dos conselheiros 
(dar publicidade em ambos os casos);

f) agendar reunião da Mesa Diretora e do Pleno do Con-
selho;

g) divulgar amplamente a pauta deliberada pela Mesa Di-
retora e toda a documentação pertinente aos assuntos que 
serão abordados nas reuniões;

h) assessorar o presidente do Conselho nas reuniões e aux-
iliar na inscrição das falas dos conselheiros nas reuniões;

i) organizar a estrutura necessária para reunião do Pleno;

j) controlar as presenças/ausências dos conselheiros, 
visando garantir a realização das reuniões, conforme esta-
belecido pela legislação vigente;

k) fazer as atas das reuniões e levar ao Pleno para sua 
aprovação;

l) registrar os encaminhamentos que serão colocados em 
deliberação;

m) dar encaminhamento às deliberações do Pleno;

n) acompanhar as reuniões do pleno do Conselho Munic-
ipal de Saúde e, quando solicitado, as reuniões da Mesa 
Diretora e das comissões especiais e permanentes;

o) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

III. Assessoria Técnica:

a) prestar assessoria técnica ao Secretário, subsecretários 
e demais gestores

da Secretaria, em matérias e questões em geral relativas 
a aspectos técnico-científicos e jurídicos;

b) elaborar diagnósticos, estudos e projetos setoriais de 
interesse da Secretaria;

c) elaborar levantamentos, análises, consolidação e ma-
nutenção de fluxo de informações setoriais inerentes aos 
objetivos da Secretaria;

d) elaborar estudos, dando tratamento às informações re-
cebidas e analisando seus aspectos;

e) elaborar normas técnico-científicas de promoção, 
proteção e recuperação da saúde;

f) normatizar as ações e serviços de saúde para a rede 
pública e complementar;

g) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

h) realizar análise de processos referentes às demandas 
da Atenção Primária, Secundária, Vigilância em Saúde e 
demais unidades administrativas, que apresentem neces-
sidade de assessoramento administrativo ou jurídico;

i) realizar análise de contratos administrativos, relativos à 
fiscalização contratual, alteração e prorrogação dos con-
tratos, aplicação de penalidades, elaboração de documen-
tos para notificação nos casos de descumprimento contra-
tual, bem como resoluções acerca de irregularidades nos 
pagamentos;

j) assessorar o Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde 
nas diligências e contatos junto aos órgãos do Judiciário, 
Ministério Público, Tribunais de Contas, Defensorias Públi-
cas e outros correlatos;

k) revisar e organizar as respostas das unidades adminis-
trativas da Secretaria, em demandas oriundas dos órgãos 
citados no inciso anterior;

l) assessorar o Gabinete da Secreta ria Municipal de 
Saúde, cooperando com a Procuradoria Geral do Município, 
no sentido de dar agilidade e resolutividade às demandas 
judiciais;

m) elaborar projetos de leis, decretos e portarias;

n) recomendar procedimentos internos,com objetivos 
educativos e/ou preventivos;

o) analisar ações e resultados, emitindo pareceres em res-
paldo ao Secretário, subsecretários e gerentes, na execu-
ção de programas e projetos de âmbito estratégico para a 
gestão;

p) assessorar os diversos setores no exame e elaboração 
de resposta técnica e de minutas de atos legais, normati-
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vos e administrativos vinculados às atividades finalísticas 
da Secretaria;

q) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

IV. Assessoria de Planejamento Estratégico em Saúde:

a) desenvolver e coordenar o processo de planejamen-
to estratégico de ações e serviços de saúde em todos os 
níveis e setores da Secretaria Municipal de Saúde, de for-
ma ascendente e descentralizada, em articulação com áre-
as finalísticas e outras afins;

b) definir as prioridades e as propostas de gestão compo-
nentes do Plano Municipal de Saúde, observando as dire-
trizes emanadas do planejamento estratégico, do controle 
social e da gestão municipal;

c) coordenar a elaboração do Plano Municipal de Saúde, das 
Programações Anuais, dos Relatórios Anuais de Gestão, 
dos Relatórios Anuais de Saúde e de outros instrumentos 
de gestão, além de planos e projetos gerais de operaciona-
lização e/ou ajuste da Política Municipal de Saúde, obser-
vando o adequado cumprimento de prazos para entrega 
dos instrumentos de gestão, visando o encaminhamento 
ao controle social e às demais instâncias gestoras do SUS;

d) coordenar a elaboração do Plano Plurianual – PPA e das 
Propostas Orçamentárias Anuais da Secretaria Municipal 
de Saúde;

e) conduzir periodicamente as ações de pactuação, mon-
itoramento e avaliação dos indicadores, de acordo com o 
desenvolvimento das atividades pactuadas pelos progra-
mas /setores da rede de saúde do Município;

f) elaborar estudos que forneçam análises e propostas 
de alternativas para a formulação e revisão contínua das 
políticas setoriais no decorrer da sua implementação;

g) coordenar e orientar, em apoio ao Secretário e sub-
secretários, a realização de estudos, levantamento de da-
dos e elaboração de propostas de projetos que visem à 
melhoria do desenvolvimento das atividades da Secreta-
ria;

h) elaborar projetos para captação de recursos financeiros 
destinados ao investimento e custeio do Sistema Municipal 
de Saúde, encaminhando aos diversos organismos finan-
ciadores estaduais e nacionais;

i) planejar e acompanhar as obras civis de reforma, ampli-
ação e construção de unidades de saúde, que sejam oriun-
das de captação de recursos externos;

j) subsidiar as instâncias superiores, conforme lhe seja so-
licitado, no que concerne ao planejamento e ao processo 
decisório relativo a políticas, programas, projetos e ativi-
dades de sua área de competência;

k) articular-se com os diversos órgãos e entidades ex-
ternas, Comissão Intergestores Regionais, Comissão In-
tergestores Bipartite, Conselho Municipal de Saúde, entre 
outros, discutindo e representando a Secretaria Municipal 
de Saúde nos processos de articulação e gestão interinsti-
tucionais afins;

l) organizar o sistema de informações de saúde em todas 
as áreas da Secretaria;

m) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

V. Coordenação de Comunicação:

a) prestar assistência de comunicação ao Secretário, sub-
secretários e demais gestores em matérias relativas à co-
municação institucional, imprensa e mídia em geral;

b) realizar pesquisas, acompanhar, analisar e fazer o trata-
mento de matérias jornalísticas que envolvam a Secretar-
ia, bem como elaborar respostas quando necessário;

c) coordenar as ações estratégicas de divulgação das 
ações, campanhas e programas desenvolvidos pela Sec-
retaria;

d) promover diagnósticos, estudos e pesquisas para a Sec-
retaria;

e) fomentar a rede de comunicação interna da Secretaria, 
buscando a integração entre as áreas;

f) elaborar, executar e acompanhar o planejamento es-
tratégico de comunicação da Secretaria;

g) promover e acompanhar divulgações publicitárias;

h) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

VI. Gerência de Auditoria do SUS:

a) elaborar relatórios gerenciais e emitir pareceres conclu-
sivos para a instrução de processos e tomadas de decisões 
do Secretário;

b) elaborar e executar o Plano das Atividades de Auditoria 
anualmente;

c) auditar serviços municipais da Secretaria e entidades 
prestadoras de serviços de saúde próprias, conveniadas ou 
contratadas, cadastradas no Cadastro Nacional de Estabe-
lecimentos de Saúde – CNES, para verificar sua adequação 
e compatibilização aos requisitos preconizados pelas leis e 
normas vigentes, inerentes à organização e ao funciona-
mento do Sistema Único de Saúde, em consonância com 
o Sistema Nacional de Auditoria, visando à qualidade, efi-
ciência, eficácia e economicidade na utilização de recursos 
destinados às ações e aos serviços de saúde;

d) antecipar-se ao cometimento de falhas, desperdícios, 
abusos, práticas anti-econômicas e fraudes, interagindo 
proativamente com os auditados, propondo medidas pre-
ventivas e corretivas;

e) apurar denúncias e infrações de fatos ocorridos relacio-
nados à assistência à saúde do cidadão;

f) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

VII. Superintendência do Fundo Municipal de Saúde:

a) subsidiar a elaboração do orçamento anual da Secretar-
ia Municipal de Saúde;

b) gerenciar, supervisionar e controlar a execução orça-
mentária e financeira da Secretaria;

c) colaborar com o planejamento e elaboração integrada 
da política, planos e programação municipal de saúde, 
analisando a disponibilidade de recursos para execução 
das ações de saúde;

d) atuar de forma integrada com outras entidades da Ad-
ministração Pública Federal, Estadual e Municipal, em seu 
âmbito de competência;

e) apresentar, periodicamente, ao Secretário Municipal de 
Saúde relatórios demonstrativos da situação econômica e 
financeira da Secretaria;

f) propor medidas de contenção de despesas ao Secretário 
Municipal de Saúde;

g) elaborar demonstrativos da execução orçamentária e 
financeira da Secretaria Municipal de Saúde, para apresen-
tação em audiência pública;
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h) coordenar e controlar a liberação de adiantamento 
(despesas de pronto pagamento), bem como encaminhar 
as prestações de contas;

i) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

VIII. Supervisão de Receitas e Despesas:

a) controlar a origem das receitas e despesas do Fundo 
Municipal de Saúde;

b) realizar, mensalmente, a conciliação bancária dos re-
cursos;

c) controlar a aplicação dos recursos em ações e serviços 
de saúde, em consonância com a Lei Complementar nº 
141, de 13 de janeiro de 2012;

d) elaborar relatórios para prestação de contas mensal das 
receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde;

e) elaborar relatórios das receitas e despesas para 
prestação de contas bimestral, no Sistema de Informações 
sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS;

f) elaborar relatórios de receitas e despesas, para 
prestação de contas quadrimestral e apresentação em Au-
diência Pública - Conselho Municipal de Saúde e Legislativo 
Municipal;

g) manter o Sistema de Informações atualizado com os 
dados disponibilizados pelo Fundo Municipal de Saúde;

h) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

IX. Supervisão de Orçamento e Finanças:

a) analisar as prestações de contas de convênios e contra-
tos com recursos transferidos por meio do Fundo Municipal 
de Saúde;

b) elaborar os controles necessários nas prestações de 
contas sobre os convênios, contratos de bens e serviços 
para a Secretaria Municipal de Saúde;

c) orientar e acompanhar os responsáveis pela fiscalização 
e execução de contratos, convênios ou outros instrumen-
tos firmados pela Secretaria;

d) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias para efetiva liquidação e pagamento;

e) executar orçamento e controlar os empenhos, as liq-
uidações e os pagamentos das despesas da Secretaria;

f) elaborar os balancetes e balanços do Fundo Municipal 
de Saúde;

g) elaborar a prestação de contas contábil bimestral e an-
ual da Secretaria, junto ao Tribunal de Contas do Estado 
do ES;

h) disponibilizar as informações contábeis e financeiras 
para elaboração das prestações de contas exigidas em lei;

i) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

§ 2º Subsecretaria de Gestão em Saúde:

a) coordenar a atuação e promover a integração das su-
perintendências, gerências, coordenações e supervisões 
no âmbito da Subsecretaria;

b) elaborar e desenvolver política de saúde, de gestão da 
rede assistencial, da Vigilância em Saúde e da Regulação, 
Controle e Avaliação no âmbito municipal;

c) realizar estudos, pesquisas e diagnósticos para subsidi-
ar a formulação de políticas públicas em Saúde, visando o 
aprimoramento do Sistema Municipal de Saúde;

d) realizar articulação com os Sistemas Estadual e Federal 
de Saúde e com outras secretarias municipais para elabo-
ração e execução de programas, projetos e ações conjun-
tas em saúde;

e) avaliar desempenho e resultados dos programas, pro-
jetos e atividades empreendidos no âmbito da Subsecre-
taria;

f) acompanhar e avaliar a execução de planos, programas 
e projetos, de acordo com as políticas e diretrizes do 
Ministério da Saúde;

g) subsidiar o Secretário, no que concerne ao planejamen-
to e ao processo decisório relativo às políticas, programas, 
projetos e atividades desenvolvidas no âmbito da Subse-
cretaria;

h) substituir o Secretário Municipal nos seus afastamen-
tos, ausências e impedimentos;

i) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

j) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

I. Superintendência de Atenção Primária à Saúde:

a) planejar, acompanhar e avaliar as ações de atenção 
primária à saúde, sob a gestão municipal;

b) participar do planejamento e elaboração integrada da 
política, planos e programação municipal de saúde;

c) acompanhar o cumprimento das diretrizes e estratégias 
estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e nos Planos de 
Ação Anuais;

c) participar da elaboração da proposta orçamentária e dos 
relatórios de gestão;

d) promover a elaboração das diretrizes e metas a serem 
alcançadas no campo de promoção, prevenção e recuper-
ação de saúde;

e) gerenciar e acompanhar convênios e projetos relaciona-
dos à atenção primária a saúde;

f) dimensionar em sua área de atuação, os recursos 
necessários para as ações de saúde;

g) elaborar protocolos e outros instrumentos necessários 
à organização dos serviços de atenção primária à saúde;

h) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

i) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

j) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

II. Gerência de Atenção Primária à Saúde:

a) organizar, coordenar e supervisionar as atividades da 
atenção primária à saúde, bem como a execução de planos 
e programas, segundo orientação normativa técnica;

b) colaborar com o planejamento e elaboração integrada 
da política, planos e programação municipal de saúde;

c) acompanhar e avaliar os indicadores de saúde e metas 
estabelecidas no plano de ação;

d) coordenar a prestação de assistência à saúde em sua 
área de atuação, bem como acompanhar a expansão e/ou 
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implantação de novos serviços da Atenção Básica, garan-
tindo o acesso aos munícipes;

e) fornecer, periodicamente, elementos destinados à elab-
oração da proposta orçamentária relativa à sua área de 
atuação;

f) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

g) elaborar protocolos e outros instrumentos necessários à 
organização dos serviços;

h) promover a integração com outros níveis de atenção e 
com outras áreas, visando à atenção integral da saúde da 
população;

i) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

j) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

III. Gerência de Unidade de Atenção Primária à Saúde:

a) exercer a autoridade sanitária local, co-responsabilizan-
do-se pela atenção integral à saúde da população de seu 
território, conforme diretrizes e princípios do SUS;

b) realizar a assistência à saúde da população adscrita, 
conforme seu nível de complexidade;

c) promover e realizar ações com ênfase na promoção da 
saúde;

d) realizar a gestão da Unidade Básica de Saúde - UBS, 
visando o alcance de metas estabelecidas no Plano Munic-
ipal de Saúde e planejamento local;

e) organizar e estruturar a equipe técnica, os materiais e 
os equipamentos necessários para prestação de atenção à 
saúde, em sua esfera de competência;

f) gerenciar e controlar a frequência, lotação, concessão 
de férias, licença e afastamentos dos servidores sob sua 
responsabilidade e propor a abertura de inquéritos e sindi-
câncias, conforme a legislação em vigor;

g) coordenar e executar ações de referência e contrar-
referência na sua área de competência;

h) acompanhar e participar da execução das ações de vig-
ilância em saúde e do controle de doenças relacionadas 
com o meio ambiente;

i) executar campanhas, programas e outras ações de 
saúde atinentes à sua área de competência;

j) promover a participação da comunidade no exercício do 
controle social e incentivá-la em sua área de atuação;

k) promover ações intersetoriais e com outros órgãos for-
mais e informais para atuarem conjuntamente na solução 
de problemas de saúde;

l) prestar assistência em situações de emergência e 
calamidade;

m) promover espaços de co-gestão, a fim de organizar os 
processos de trabalho, qualificar a gestão e o atendimento 
ao cidadão;

n) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

o) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 

necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

p) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

IV. Gerência de Unidade Regional de Saúde:

a) exercer a autoridade sanitária local, co-responsabilizan-
do-se pela atenção integral à saúde da população de seu 
território, conforme diretrizes e princípios do SUS;

b) realizar a assistência à saúde da população adscrita, 
conforme seu nível de complexidade;

c) promover e realizar ações com ênfase na promoção da 
saúde;

d) programar a execução das ações para sua região de 
abrangência, de acordo com as políticas públicas e pro-
gramas prioritários;

e) planejar e elaborar, em conjunto com as unidades bási-
cas de sua região, o plano de trabalho;

f) realizar a gestão da Unidade Regional de Saúde - URS, 
visando o alcance de metas estabelecidas no Plano Munic-
ipal de Saúde e planejamento local;

g) organizar e estruturar a equipe técnica, os materiais e 
os equipamentos necessários para prestação de atenção à 
saúde, em sua esfera de competência;

h) gerenciar e controlar a frequência, lotação, concessão 
de férias, licença e afastamentos dos servidores sob sua 
responsabilidade e propor a abertura de inquéritos e sindi-
câncias, conforme a legislação em vigor;

i) coordenar e executar ações de referência e contrar-
referência na sua área de competência;

j) acompanhar e participar da execução das ações de vig-
ilância em saúde e do controle de doenças, relacionadas 
com o meio ambiente;

k) executar campanhas, programas e outras ações de 
saúde atinentes à sua área de competência;

l) promover a participação da comunidade no exercício do 
controle social e incentivá-la em sua área de atuação;

m) promover ações intersetoriais com outros órgãos for-
mais e informais, para atuarem conjuntamente na solução 
de problemas de saúde;

n) prestar assistência em situações de emergência e 
calamidade;

o) promover espaços de co-gestão, a fim de organizar os 
processos de trabalho, qualificar a gestão e o atendimento 
ao cidadão;

p) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

q) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

r) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

V. Coordenação do Serviço de Odontologia:

a) coordenar, planejar e normatizar a execução da as-
sistência odontológica segundo normas técnicas e boas 
práticas, conforme seu nível de complexidade, obedecen-
do aos princípios e diretrizes do SUS e a Política Municipal 
de Saúde;
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b) colaborar com o planejamento e elaboração integrada 
da política, planos e programação municipal de saúde;

c) fornecer periodicamente elementos destinados à elab-
oração da proposta orçamentária relativa à sua área de 
atuação;

d) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

e) promover e realizar ações de promoção da saúde;

f) pactuar e monitorar metas, conforme diretriz da Sesa, 
em consonância com a Política Municipal de Saúde;

g) desenvolver, acompanhar e executar os programas de 
educação em saúde em sua área de competência;

h) coordenar e executar ações de referência e contrar-
referência em sua área de competência;

i) organizar, supervisionar e controlar as atividades relati-
vas à manutenção e conservação das instalações e equi-
pamentos;

j) providenciar os recursos, equipamentos e insumos 
necessários às atividades da unidade sob sua competên-
cia;

k) praticar demais atos de administração necessários à ex-
ecução dos serviços sob sua responsabilidade;

l) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

m) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

VI. Supervisão dos Serviços de Promoção à Saúde:

a) padronizar as ações do serviço de promoção à saúde, 
conforme perfil epidemiológico da população;

b) desenvolver e acompanhar os programas de saúde jun-
to às demais áreas da Secretaria;

c) promover atividades de promoção e prevenção à saúde 
da população;

d) supervisionar os recursos e insumos necessários às 
atividades sob sua competência;

e) pactuar e monitorar metas, enfatizando a gestão por 
resultados, conforme diretriz da Sesa e em consonância 
com a Política Municipal de Saúde;

f) executar campanhas, programas e outras ações de 
saúde atinentes à sua área de competência;

g) participar das atividades envolvendo o controle social e 
incentivá-las em sua área de atuação;

h) implantar programas de promoção e prevenção previs-
tos por órgãos federais, estaduais e municipais, adaptados 
à realidade epidemiológica local;

i) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

j) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

k) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

VII. Superintendência de Atenção Especializada à Saúde:

a) planejar, acompanhar e avaliar as ações de atenção 

especializada em saúde, nos níveis de complexidade se-
cundária e terciária, sob a gestão municipal;

b) planejar, normatizar, coordenar, supervisionar e avaliar 
as atividades de regulação, controle e avaliação e infor-
mação do Sistema Municipal de Saúde;

c) participar do planejamento e elaboração integrada da 
política, planos e programação municipal de saúde;

d) acompanhar o cumprimento das diretrizes e estratégias 
estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e nos Planos de 
Ação Anuais;

e) participar da elaboração da proposta orçamentária e 
dos relatórios de gestão;

f) promover a elaboração das diretrizes e metas a serem 
alcançadas no campo de promoção, prevenção e recuper-
ação de saúde;

g) gerenciar e acompanhar convênios e projetos relaciona-
dos à atenção secundária e terciária à saúde;

h) dimensionar, em sua área de atuação, os recursos 
necessários para as ações de saúde;

i) elaborar protocolos e outros instrumentos necessários à 
organização dos serviços de atenção secundária, terciária, 
regulação, controle e avaliação;

j) analisar, instruir e proferir despachos interlocutórios em 
processos cuja decisão caiba as instâncias superiores e 
despachos decisórios em processos de sua competência, 
expondo motivos, pareceres e informações necessárias;

k) pactuar junto aos prestadores o fluxo de utilização das 
ofertas contratadas;

l) integrar as ações de regulação entre as centrais de reg-
ulação regional;

m) aplicar portarias, normas técnicas e operacionais do 
Sistema Único de Saúde;

n) acompanhar o processo de avaliação da qualidade dos 
serviços assistenciais integrantes do Sistema Único de 
Saúde – SUS/Serra, bem como os instrumentos de gestão 
do SUS;

o) propor programa de capacitação dos servidores que at-
uam na área de regulação, controle, avaliação em conjun-
to com a área técnica específica;

p) subsidiar o gestor de informações sobre insuficiência de 
ofertas em saúde, fila de espera e indicadores de aproveit-
amento das ofertas;

q) participar do processo de contratação dos diversos 
serviços em saúde, bem como das readequações contrat-
uais;

r) promover a interlocução entre o Sistema de Regulação e 
as diversas áreas técnicas de atenção à saúde;

s) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

t) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

VIII. Gerência de Atenção Secundária:

a) gerenciar, acompanhar e avaliar as ações de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde, no âmbito da Atenção 
Especializada;

b) coordenar e acompanhar a expansão e/ou implantação 
de novos serviços da Atenção Especializada, garantindo o 
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acesso dos munícipes;

c) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

d) acompanhar e avaliar os indicadores de saúde e metas 
estabelecidas no Plano de Ação;

e) promover a integração com outros níveis de atenção e 
com outras áreas, visando à atenção integral da saúde da 
população;

f) elaborar normas, rotinas e fluxos para organização do 
acesso aos serviços especializados;

g) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

h) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

IX. Gerência de Centro de Atenção Psicossocial:

a) colaborar com o planejamento e elaboração integrada 
da política, planos e programação municipal de saúde;

b) gerenciar, planejar, normatizar e executar a assistência 
da Atenção Secundária à Saúde, obedecendo aos princípios 
e diretrizes do SUS e a Política Municipal de Saúde, em sua 
área de competência;

c) identificar e propor ações de prevenção e promoção de 
saúde;

d) pactuar metas e acompanhar o desempenho, com a 
unidade que lhe é subordinada, em consonância com a 
Política Municipal de Saúde;

e) fornecer periodicamente elementos destinados à elab-
oração da proposta orçamentária relativa à sua área de 
atuação;

f) desenvolver, acompanhar e executar os programas de 
educação em saúde em sua área de competência;

g) organizar, supervisionar e controlar as atividades rela-
tivas à manutenção e conservação das instalações e equi-
pamentos.

h) providenciar os recursos e insumos necessários às ativ-
idades da unidade sob sua competência;

i) organizar os serviços rotineiros, no que se refere ao 
acesso, horário de funcionamento, registros, prontuários 
e outros aspectos que garantam o padrão de atendimento 
compatível com a programação e metas da Secretaria;

j) gerenciar e controlar a frequência, lotação, concessão 
de férias, licença e afastamentos dos servidores sob sua 
responsabilidade e propor a abertura de inquéritos e sindi-
câncias, conforme a legislação em vigor;

k) praticar demais atos de administração necessários à ex-
ecução dos serviços sob sua responsabilidade;

l) promover ações intersetoriais e com outros órgãos for-
mais e informais para atuarem conjuntamente na solução 
de problemas de saúde;

m) promover espaços de co-gestão, a fim de organizar os 
processos de trabalho, qualificar a gestão e o atendimento 
ao cidadão;

n) analisar e instruir processos relativos às ações sob 
sua gerência, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

o) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 

e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

p) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

X. Gerência do Centro de Testagem e Aconselhamento:

a) colaborar com o planejamento e elaboração integrada 
da política, planos e programação municipal de saúde;

b) gerenciar, planejar, normatizar e executar a assistência 
da Atenção Secundária à Saúde, obedecendo aos princípios 
e diretrizes do SUS e a Política Municipal de Saúde, em sua 
área de competência;

c) identificar e propor ações de prevenção e promoção de 
saúde as populações de risco;

d) pactuar metas e acompanhar o desempenho, com a 
unidade que lhe é subordinada, em consonância com a 
Política Municipal de Saúde;

e) fornecer periodicamente elementos destinados à elab-
oração da proposta orçamentária relativa à sua área de 
atuação;

f) desenvolver, acompanhar e executar os programas de 
educação em saúde em sua área de competência;

g) organizar, supervisionar e controlar as atividades rela-
tivas à manutenção e conservação das instalações e equi-
pamentos;

h) providenciar os recursos e insumos necessários às ativ-
idades da unidade sob sua competência;

i) organizar os serviços rotineiros, no que se refere ao 
acesso, horário de funcionamento, registros, prontuários 
e outros aspectos que garantam o padrão de atendimento 
compatível com a programação e metas da Secretaria;

j) gerenciar e controlar a frequência, lotação, concessão 
de férias, licença e afastamentos dos servidores sob sua 
responsabilidade e propor a abertura de inquéritos e sindi-
câncias, conforme a legislação em vigor;

k) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

l) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

m) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XI. Gerência do Ambulatório Municipal de Especialidades:

a) gerenciar, planejar e normatizar a assistência da 
Atenção Secundária à Saúde, obedecendo aos princípios e 
diretrizes do SUS e a Política Municipal de Saúde;

b) colaborar com o planejamento e elaboração integrada 
da política, planos e programação municipal de saúde;

c) articular-se com a Atenção Básica à Saúde e com outros 
serviços municipais de atenção à saúde, visando garantir 
a integralidade da atenção;

d) pactuar metas e acompanhar o desempenho, com a 
unidade que lhe é subordinada, em consonância com a 
Política Municipal de Saúde;

e) fornecer periodicamente elementos destinados à elab-
oração da proposta orçamentária relativa à sua área de 
atuação;

f) organizar, supervisionar e controlar as atividades rela-
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tivas à manutenção e conservação das instalações e equi-
pamentos;

g) providenciar os recursos e insumos necessários às ativ-
idades da unidade sob sua competência;

h) organizar os serviços rotineiros, no que se refere ao 
acesso, horário de funcionamento, registros, prontuários 
e outros aspectos que garantam o padrão de atendimento 
compatível com a programação e metas da Secretaria;

i) gerenciar e controlar a frequência, lotação, concessão 
de férias, licença e afastamentos dos servidores sob sua 
responsabilidade e propor a abertura de inquéritos e sindi-
câncias, conforme a legislação em vigor;

j) assegurar a execução das consultas, exames e terapias 
especializados agendados pela central de regulação;

k) contrarreferenciar para os demais serviços de atenção 
integrantes da rede municipal de saúde, proporcionando 
continuidade ao tratamento com impacto positivo no qua-
dro de saúde individual e coletivo;

l) programar a execução das ações para sua área de 
abrangência, de acordo com as políticas públicas em con-
formidade com as diretrizes da Secretaria Municipal de 
Saúde;

m) promover espaços de co-gestão a fim de organizar os 
processos de trabalho, qualificar a gestão e o atendimento 
ao cidadão;

n) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

o) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

p) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XII. Gerência do Laboratório Central:

a) gerenciar, planejar e normatizar a execução de exam-
es laboratoriais, segundo normas técnicas e boas práticas, 
obedecendo aos princípios e diretrizes do SUS e a Política 
Municipal de Saúde;

b) colaborar com o planejamento e elaboração integrada 
da política, planos e programação municipal de saúde;

c) fornecer periodicamente elementos destinados à elab-
oração da proposta orçamentária relativa à sua área de 
atuação;

d) articular-se com a Atenção Básica à Saúde e com outros 
serviços municipais de atenção à saúde;

e) gerenciar a padronização e programação dos exames 
laboratoriais, de acordo com perfil epidemiológico da pop-
ulação e critérios de racionalidade;

f) coordenar, monitorar e avaliar a qualidade dos exames 
laboratoriais sob sua competência;

g) promover e realizar ações de promoção da saúde;

h) pactuar e monitorar metas, conforme diretriz da Sesa, 
em consonância com a Política Municipal de Saúde;

i) planejar e programar compras de todos os reagentes e 
insumos relacionados às análises clínicas;

j) gerenciar as coletas;

k) trabalhar conforme normas e procedimentos técnicos 
de boas práticas, qualidade e biossegurança;

l) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

m) coordenar a integração e interface técnica dos diversos 
setores de análises;

n) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

o) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XIII. Gerência de Urgência e Emergência:

a) coordenar, organizar, acompanhar e avaliar as ativi-
dades de urgência e emergência, segundo orientação nor-
mativa técnica e operacional da Sesa;

b) colaborar com o planejamento e elaboração integrada 
da política, planos e programação municipal de saúde;

c) pactuar metas e acompanhar o desempenho, com as 
unidades que lhe são vinculadas, em consonância com a 
Política Municipal de Saúde;

d) elaborar normas, rotinas e fluxos para organização do 
acesso aos serviços;

e) fornecer periodicamente elementos destinados à elab-
oração da proposta orçamentária relativa à sua área de 
atuação;

f) coordenar e acompanhar a expansão e/ou implantação 
de novos serviços garantindo o acesso dos munícipes;

g) promover a integração com outros níveis de atenção e 
com outras áreas, visando à atenção integral da saúde da 
população;

h) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

i) participar da padronização das ações de serviço de diag-
nose e terapêutica;

j) praticar demais atos de administração necessários à ex-
ecução dos serviços sob sua responsabilidade;

k) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

l) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XIV. Gerência Geral de Unidade de Pronto Atendimento:

a) gerenciar a prestação de atendimento resolutivo e qual-
ificado em urgência e emergência à população, conforme 
seu nível de complexidade;

b) assegurar retaguarda às urgências atendidas pela Rede 
de Atenção Básica à Saúde;

c) articular-se com a Atenção Básica à Saúde, SAMU 192, 
unidades hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e 
terapêutico e com outros serviços de atenção à saúde;

d) organizar e estruturar a equipe técnica, os materiais e 
equipamentos necessários para prestação de assistência 
à saúde;

e) planejar e elaborar em conjunto com a equipe o plano 
de trabalho e acompanhar a execução das metas pactua-
das;

f) providenciar encaminhamento para internação em 
serviços hospitalares, por meio das centrais reguladoras;
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g) contrarreferenciar para os demais serviços de atenção 
integrantes da Rede de Atenção às Urgências, para con-
tinuidade ao tratamento com impacto positivo no quadro 
de saúde individual e coletivo;

h) promover espaços de co-gestão, a fim de organizar os 
processos de trabalho, qualificar a gestão e o atendimento 
ao cidadão, sem prejuízo ao atendimento do serviço;

i) desenvolver ações em parceria com outros setores afins;

j) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

k) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

l) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XV. Coordenação Técnica de UPA:

a) elaborar a escala de médicos plantonistas da UPA;

b) desenvolver, organizar, coordenar e monitorar as ativ-
idades de assistência em urgência e emergência segundo 
orientação normativa técnica e operacional da Sesa;

c) garantir o atendimento mais adequado para cada tipo 
de necessidade apresentada pelo público que procura o 
serviço;

d) elaborar e garantir o cumprimento de protocolos da as-
sistência;

e) colaborar nos programas de educação em saúde;

f) manter a qualidade do atendimento nos casos de urgên-
cia e emergência e que necessitam de internação ou aval-
iação hospitalar;

g) avaliar os casos de urgência e emergência dos casos 
atendidos no serviço e orientar o médico plantonista re-
sponsável pelo atendimento em relação às condutas diag-
nósticas e terapêuticas indicadas nos protocolos de urgên-
cia e emergência do Ministério da Saúde, quando neces-
sário;

h) conhecer os pacientes em atendimento e em seguimen-
to e acompanhar sua evolução enquanto estiverem sob a 
responsabilidade do serviço;

i) orientar a equipe médica a trabalhar em harmonia com a 
equipe de enfermagem, em relação à classificação de risco 
dos pacientes que solicitam os serviços da UPA;

j) zelar pelo cumprimento das escalas de trabalho, con-
forme o estabelecido pelos instrumentos administrativos e 
pelo Código de Ética Médica;

k) cumprir e fazer cumprir o Código de Ética Médica, Reg-
ulamento e Regimento da Unidade, as Ordens de Serviço, 
Instruções e Rotinas da Secretaria Municipal de Saúde;

l) intervir junto à Central de Regulação de Vagas pela res-
olução das solicitações de internação ou avaliação hospita-
lar de pacientes admitidos pelo serviço;

m) auxiliar o gerente da unidade a administrar os equipa-
mentos da UPA;

n) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

o) responder pela Direção Técnica de Medicina junto aos 
órgãos fiscalizadores;

p) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

q) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XVI. Coordenação de Enfermagem de UPA:

a) planejar e organizar o Serviço de Enfermagem no âm-
bito da UPA, de acordo com o regimento do Serviço de 
Enfermagem, Manual de Normas e Rotinas dos Procedi-
mentos de Enfermagem e das Políticas estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde;

b) coordenar a elaboração do regimento interno e zelar 
pelo cumprimento das normas, disposições e rotinas de 
enfermagem, no âmbito de sua coordenação, bem como 
aquelas referentes ao funcionamento da UPA;

c) realizar controle administrativo, técnico, operacional, 
ético e deontológico sobre as diversas atividades de enfer-
magem desenvolvidas na unidade;

d) realizar junto ao COREN –ES a atualização da relação de 
profissionais de enfermagem que atuam no serviço;

e) responder pela direção técnica de enfermagem junto 
aos órgãos fiscalizadores;

f) planejar e administrar o suprimento de materiais de 
consumo e permanentes necessários ao desempenho das 
atividades de enfermagem, bem como sua conservação;

g) providenciar o agendamento com os serviços pertinen-
tes na necessidade de encaminhamento do paciente para 
exames externos, nas transferências ou nas altas;

h) desenvolver ações que facilitem a integração entre os 
profissionais de enfermagem e demais servidores;

i) favorecer a integração entre o serviço, bem como a Sec-
retaria Municipal de Saúde e Conselho Regional de Enfer-
magem;

j) cooperar com a equipe no atendimento dos pacientes, 
no ensino e na pesquisa;

k) propiciar ambiente adequado para o desenvolvimento 
das atividades médico-cirúrgicas;

l) colaborar nos programas de educação em saúde;

m) incentivar e apoiar ações de humanização;

n) identificar as necessidades de enfermagem, realizando 
entrevistas, participando de reuniões e efetuando obser-
vações sistematizadas para preservação e recuperação da 
saúde da população em geral;

o) realizar ações de educação em saúde em serviço;

p) elaborar a escala de enfermeiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem que lhes são vinculados;

q) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

r) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

s) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XVII. Supervisão de Enfermagem de UPA:

a) executar a supervisão dos profissionais de enfermagem 
de serviço na UPA;
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b) substituir a Coordenação de Enfermagem, quando a 
mesma estiver ausente do serviço;

c) cumprir, juntamente com a equipe de enfermagem, os 
protocolos assistenciais da unidade;

d) supervisionar o controle de estoque e pedidos dos su-
primentos para a assistência de enfermagem;

e) solicitar manutenção de equipamentos com anuência da 
Coordenação de Enfermagem;

f) fazer a previsão de materiais/suprimentos de enferma-
gem a serem utilizados nos plantões, a fim de garantir a 
assistência sem interrupções;

g) zelar pelo material de consumo e permanente da uni-
dade;

h) cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas;

i) participar de reuniões e comissões de integração com 
equipes multidisciplinares;

j) realizar o controle de frequência dos funcionários no 
setor, conferindo faltas, atrasos e licenças;

k) realizar a orientação e direcionamento de condutas que 
assegurem a qualidade e segurança do paciente e família;

l) realizar a passagem de plantão administrativo;

m) contribuir com a elaboração de normas, rotinas e pro-
cedimentos dos setores;

n) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

o) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XVIII. Coordenação Administrativa de UPA:

a) organizar, supervisionar e controlar as atividades rela-
tivas à manutenção e conservação das instalações e equi-
pamentos;

b) providenciar os recursos e insumos necessários às ativ-
idades da unidade sob sua competência;

c) organizar os serviços rotineiros, no que se refere ao 
acesso, horário de funcionamento, registros, prontuários 
e outros aspectos que garantam o padrão de atendimento 
compatível com a programação e metas da Secretaria;

d) gerenciar a frequência, lotação, concessão de férias, 
licença e afastamentos dos servidores sob sua respons-
abilidade e propor a abertura de inquéritos e sindicâncias, 
conforme a legislação em vigor;

e) cumprir e fazer cumprir o regulamento e o regimento da 
unidade, instruções e ordens de serviços e rotinas emiti-
das pela Sesa;

f) pactuar e monitorar metas, conforme diretriz da Sesa e 
em consonância com a Política Municipal de Saúde;

g) coordenar os serviços de limpeza e a desinfecção do 
ambiente hospitalar;

h) acompanhar o desempenho dos serviços que lhes são 
subordinados;

i) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

j) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XIX. Supervisão Administrativa de UPA:

a) realizar a supervisão dos processos administrativos 
inerentes à unidade, relacionados a cadastros de paciente, 
rouparias, serviços administrativos em geral e aquisição e 
armazenamento de bens de consumo e permanentes;

b) identificar e propor melhorias nos processos adminis-
trativos;

c) elaborar relatórios administrativos;

d) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

e) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XX. Gerência Geral da Maternidade de Carapina:

a) gerenciar a prestação de atendimento resolutivo e com 
qualidade no âmbito da Maternidade;

b) coordenar ações de referência e contrarreferência na 
sua área de competência;

c) gerenciar os recursos e insumos necessários às ativi-
dades da unidade sob sua competência;

d) pactuar e monitorar metas, conforme diretriz da Sesa e 
em consonância com a Política Municipal de Saúde;

e) acompanhar o desempenho dos serviços que lhes são 
subordinados;

f) organizar e estruturar a equipe técnica, os materiais e 
equipamentos necessários para prestação de assistência 
à saúde;

g) planejar e elaborar em conjunto com a equipe o plano 
de trabalho e acompanhar a execução das metas pactua-
das;

h) promover espaços de co-gestão, a fim de organizar os 
processos de trabalho, qualificar a gestão e o atendimento 
ao cidadão, sem prejuízo ao atendimento do serviço;

i) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
gerência, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

j) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

k) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XXI. Coordenação Técnica da Maternidade de Carapina:

a) desenvolver, organizar, coordenar e monitorar as ativi-
dades de assistência ao pré-parto, parto, puerpério e neo-
natologia, segundo orientação normativa técnica e opera-
cional da Sesa;

b) cumprir e fazer cumprir os protocolos de assistência;

c) cooperar com a equipe no atendimento dos pacientes, 
no ensino e na pesquisa;

d) propiciar ambiente adequado para o desenvolvimento 
das atividades médico-cirúrgicas;

e) executar ações de referência e contrarreferência na sua 
área de competência;

f) realizar reuniões e encontros de caráter científico com 
a equipe para discussão de casos clínicos e procedimentos 
para promover constante aperfeiçoamento técnico;

g) colaborar nos programas de educação em saúde;

h) acompanhar o funcionamento das comissões de in-
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fecção hospitalar, de ética e outras;

i) coordenar a elaboração do prontuário do paciente em 
sua área de competência;

j) coordenar o preenchimento das Autorizações de Inter-
nações Hospitalares – AIH’s;

k) cumprir e fazer cumprir o regulamento e regimento da 
Unidade, as ordens de serviço, instruções e rotinas emiti-
das pela Secretaria Municipal de Saúde;

l) elaborar a escala de plantões dos médicos da Unidade;

m) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

n) responder pela Direção Técnica de Medicina, junto aos 
órgãos fiscalizadores;

o) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

p) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XXII. Coordenação de Enfermagem da Maternidade de 
Carapina:

a) executar as atribuições específicas do cuidado ao paci-
ente e coordenar as atividades dos técnicos e auxiliares de 
enfermagem;

b) cooperar com a equipe no atendimento dos pacientes, 
no ensino e na pesquisa;

c) propiciar ambiente adequado para o desenvolvimento 
das atividades médico-cirúrgicas;

d) coordenar os procedimentos técnicos do serviço de es-
terilização;

e) colaborar nos programas de educação em saúde;

f) coordenar na elaboração do prontuário do paciente em 
sua área de competência;

g) acompanhar o funcionamento das comissões de in-
fecção hospitalar, de ética e outras;

h) realizar ações de educação em saúde em serviço;

i) participar da elaboração, cumprir e fazer cumprir nor-
mas de enfermagem;

j) elaborar a escala de enfermeiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem que lhes são subordinados;

k) cumprir e fazer cumprir o Código de Ética em Enferma-
gem e a Lei do Exercício Profissional;

l) participar das reuniões do CCIH e avaliar os índices de 
infecção hospitalar mensalmente, propondo ações que fa-
voreçam o controle e/ou a redução dos casos na Materni-
dade;

m) solicitar reparos, sempre que for necessário, em relação 
a materiais hospitalares;

n) assinar e avaliar as folhas de freqüência de extras, le-
vantar o absenteísmo com o perfil dos motivos;

o) autorizar mudanças na escala de trabalho e assinar doc-
umento de alteração de horário;

p) avaliar e remanejar pessoal de acordo com as necessi-
dades da assistência;

q) elaborar o relatório mensal da produtividade do serviço;

r) acompanhar o coordenador administrativo no controle 

de patrimônio;

s) realizar o controle de frequência dos servidores no setor, 
conferindo faltas, atrasos e licenças;

t) fazer a previsão de materiais/suprimentos de enferma-
gem a serem utilizados nos plantões, a fim de garantir a 
assistência sem interrupções;

u) coordenar o controle de estoque e pedidos dos supri-
mentos para a assistência de enfermagem;

v) solicitar manutenção de equipamentos, com anuência 
da Coordenação de Enfermagem;

w) realizar a atualização junto ao COREN –ES da relação 
de profissionais de enfermagem que atuam no serviço;

x) responder pela direção técnica de enfermagem junto 
aos órgãos fiscalizadores;

y) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

z) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

aa) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XXIII. Coordenação Administrativa da Maternidade de Car-
apina:

a) organizar,coordenar e controlar as atividades relativas à 
manutenção e conservação das instalações e equipamen-
tos;

b) providenciar os recursos e insumos necessários às ativ-
idades da Unidade sob sua competência;

c) organizar os serviços rotineiros, no que se refere ao 
acesso, horário de funcionamento, registros, prontuários 
e outros aspectos que garantam o padrão de atendimento 
compatível com a programação e metas da Secretaria;

d) realizar o controle da frequência, lotação, concessão 
de férias, licença e afastamentos dos servidores sob sua 
responsabilidade e propor a abertura de inquéritos e sindi-
câncias, conforme a legislação em vigor;

e) cumprir e fazer cumprir o regulamento e o regimento da 
Unidade, instruções e ordens de serviços e rotinas emiti-
das pela Sesa;

f) pactuar e monitorar metas, conforme diretriz da Sesa e 
em consonância com a Política Municipal de Saúde;

g) coordenar os serviços de limpeza e a desinfecção do 
ambiente hospitalar;

h) acompanhar o desempenho dos serviços que lhes são 
vinculados;

i) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

j) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

k) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XXIV. Supervisão Administrativa da Maternidade de Car-
apina:
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a) realizar supervisão dos processos administrativos iner-
entes à Unidade, relacionados a cadastros de paciente, 
rouparias, serviços administrativos em geral e aquisição 
e armazenamento de bens de consumo e permanentes;

b) identificar e propor melhorias nos processos adminis-
trativos;

c) elaborar relatórios administrativos;

d) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

e) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XXV. Gerência de Controle e Avaliação:

a) gerenciar, planejar e normatizar a execução das ações 
de controle e avaliação dos serviços de saúde ofertados, 
obedecendo aos princípios e diretrizes do SUS e a Política 
Municipal de Saúde;

b) controlar e avaliar o cumprimento das normas das ativ-
idades de prestação dos serviços públicos e privados sob 
gestão municipal, por meio de avaliação dos resultados;

c) colaborar com o planejamento e elaboração da PPI-Pro-
gramação Pactuada e Integrada, planos e programação 
municipal de saúde;

d) atuar de forma integrada com outras entidades da Ad-
ministração Pública Federal, Estadual e Municipal em seu 
âmbito de competência;

e) cooperar com o cumprimento da legislação sanitária;

f) cadastrar todos os estabelecimentos e profissionais de 
saúde no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimen-
tos de Saúde – SCNES localizados no território municipal;

g) gerenciar o cadastramento de usuários do SUS no siste-
ma do Cartão Nacional de Saúde - CNS;

h) acompanhar e aplicar portarias, normas técnicas e op-
eracionais do Sistema Único de Saúde;

i) supervisionar, processar e avaliar a produção ambulato-
rial e hospitalar;

j) contratualizar, credenciar e habilitar os serviços de 
saúde, segundo as normas e políticas específicas do 
Ministério da Saúde;

k) avaliar o desempenho dos serviços e da gestão e de 
satisfação dos usuários sob gestão municipal;

l) avaliar os indicadores epidemiológicos e as ações e 
serviços de saúde nos estabelecimentos de saúde, utili-
zando os sistemas de informação que subsidiam os cadas-
tros, a produção e a regulação do acesso;

m) propor parâmetros e indicadores gerenciais para acom-
panhamento do processo de implantação da gestão da 
qualidade dos serviços assistenciais no âmbito do Muni-
cípio;

n) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

o) realizar ações de educação em saúde, de forma perma-
nente com as equipes do setor de controle e avaliação e 
das que atuam nas unidades de saúde;

p) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

q) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XXVI. Supervisão de Normalização e Contratualização:

a) desenvolver, supervisionar e executar as ações de nor-
malização e contratualização dos procedimentos técnicos 
e administrativos;

b) colaborar junto com o setor competente a regularização 
jurídica dos processos de compra e prestação de serviços 
de saúde, mediante a formalização de contratos;

c) subsidiar a pactuação de metas e acompanhar o desem-
penho, enfatizando a gestão por resultados, em consonân-
cia com a Política Municipal de Saúde;

d) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

e) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XXVII. Supervisão de Sistemas e Informações Gerenciais:

a) implementar e acompanhar os sistemas de informação 
em saúde no âmbito municipal;

b) subsidiar a pactuação de metas e acompanhar o de-
sempenho, enfatizando a gestão por resultados, em con-
sonância com a Política Municipal de Saúde;

c) elaborar relatórios de informações gerenciais e assis-
tenciais, de acordo com as necessidades do serviço;

d) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

e) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XXVIII. Supervisão de Planejamento, Controle e Avaliação:

a) desenvolver, supervisionar e executar as ações de pla-
nejamento, controle e avaliação dos serviços de saúde 
prestados;

b) programar as ações e serviços de saúde, consideran-
do os aspectos epidemiológicos, os recursos assistenciais 
disponíveis e as condições de acesso às unidades de refe-
rência;

c) cumprir e fazer cumprir as portarias e normas técnicas 
e operacionais do Sistema Único de Saúde;

d) subsidiar a pactuação de metas e acompanhar o de-
sempenho, enfatizando a gestão por resultados, em con-
sonância com a Política Municipal de Saúde;

e) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

f) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XXIX. Gerência de Regulação:

a) gerenciar, planejar e normatizar a execução da regu-
lação dos serviços de saúde ofertados obedecendo aos 
princípios e diretrizes do SUS e a Política Municipal de Saú-
de;

b) promover o acesso aos serviços de saúde de forma ad-
equada, com eqüidade e integralidade;

c) elaborar, disseminar e implantar protocolos de regu-
lação;

d) diagnosticar, adequar e orientar os fluxos da assistên-
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cia;

e) construir e viabilizar as grades de referência e con-
tra-referências;

f) realizar ações de educação em saúde, de forma perma-
nente com as equipes de regulação que atuarão na Central 
e nas Unidades de Saúde;

g) colaborar com o planejamento e elaboração integrada 
da política, planos e programação municipal de saúde;

h) proferir despachos interlocutórios em processos, cuja 
decisão caiba as instâncias superiores e despachos de-
cisórios em processos de sua competência;

i) pactuar e monitorar metas, enfatizando a gestão por re-
sultados, conforme diretriz da Sesa, em consonância com 
a Política Municipal de Saúde;

j) atuar de forma integrada com outras entidades da Ad-
ministração Pública Federal, Estadual e Municipal em seu 
âmbito de competência;

k) elaborar e manter atualizados Manuais de Rotinas e Pro-
cedimentos referentes à regulação de serviços de saúde;

l) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

m) controlar e disponibilizar consultas e exames especial-
izados eletivos, garantindo o quantitativo contratualizado 
com cada prestador de serviços de saúde;

n) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

o) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XXX. Supervisão de Regulação de Consultas e Exames:

a) desenvolver, supervisionar e executar as ações de reg-
ulação de consultas e exames especializados;

b) identificar a necessidade de contratação de serviços de 
saúde complementares;

c) subsidiar a pactuação de metas e acompanhar o desem-
penho, enfatizando a gestão por resultados, em consonân-
cia com a Política Municipal de Saúde;

d) acompanhar e apoiar os estabelecimentos e serviços de 
saúde na atuação relacionada ao sistema de regulação;

e) apoiar na elaboração e execução de capacitações das 
equipes de profissionais dos estabelecimentos solicitantes 
e executantes quanto à utilização dos procedimentos e flu-
xo de atendimento no sistema de regulação;

f) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

g) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XXXI. Supervisão Administrativa em Regulação:

a) desenvolver, supervisionar e executar ações administra-
tivas do Setor de Regulação;

b) realizar a supervisão administrativa de materiais, pat-
rimônio e logística;

c) realizar e registrar a entrada e saída, distribuição, con-
ferência e arquivo de documentos, de acordo com os pro-
tocolos da Regulação;

d) supervisionar e colaborar com o recebimento e expe-
dição de malotes;

e) atender usuários do sistema e fornecer informações;

f) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

g) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XXXII. Superintendência de Vigilância em Saúde:

a) planejar, acompanhar e avaliar as ações de Vigilân-
cia Epidemiológica, Vigilância Ambiental e Saúde do Tra-
balhador, bem como o Serviço de Vigilância Sanitária, sob 
a gestão municipal;

b) promover e participar de ações intersetoriais no âmbito 
da Administração Municipal e com instituições afins, com 
vistas ao fortalecimento de ações conjuntas de interesse 
à saúde;

c) gerenciar e acompanhar convênios e projetos relacio-
nados ao setor;

d) coordenar a elaboração de protocolos e outros instru-
mentos necessários à organização dos serviços;

e) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

f) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

g) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XXXIII. Gerência de Vigilância Epidemiológica:

a) promover atividades que proporcionem o conhecimen-
to, detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fa-
tores determinantes e condicionantes da saúde individual 
e coletiva, com a finalidade de adotar ou recomendar me-
didas de prevenção e controle das doenças e agravos à 
saúde pública;

b) monitorar metas, enfatizando a gestão por resultados, 
conforme diretriz da Sesa, em consonância com a Política 
Municipal de Saúde;

c) desenvolver e acompanhar os programas de educação 
em saúde em sua área de competência;

d) planejar, normatizar a execução das ações de vigilância 
epidemiológica, obedecendo aos princípios e diretrizes do 
SUS e à Política Municipal de Saúde;

e) atuar de forma que as ações de vigilância epidemiológi-
ca sejam tema transversal na programação da educação 
em saúde;

f) digitar, monitorar e analisar os dados de importância 
epidemiológica, relacionados com os sistemas de infor-
mações em saúde vinculados ao repasse de recursos do 
bloco de vigilância em saúde como: Sistema de Informa-
ções de Mortalidade (SIM), Sistema de Informações sobre 
Nascidos Vivos (SINASC), Sistema de Informação de Agra-
vos de Notificação Compulsória (SINAN), dentre outros;

g) promover o acompanhamento das fontes de notificação 
e demais medidas de controle de riscos de doenças imu-
nopreveníveis e infecciosas e agravos não transmissíveis 
como a violência interpessoal;

h) realizar investigação da causa básica e codificação dos 



22/08/2017 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 830

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 110

óbitos processados no Município;

i) implementar as ações do Comitê de Estudo da Mortali-
dade Materno- Infantil e acompanhar as atividades desen-
volvidas;

j) coordenar as atividades e planejamento de ações da 
Central de Rede Frio Municipal (CRM), dentre elas a dis-
tribuição de imunobiológicos na rede municipal;

k) participar na elaboração e desenvolvimento de estraté-
gias para as ações de vacinação de rotina e campanhas, 
visando à segurança da população, a qualidade dos imuno-
biológicos e insumos e as coberturas populacionais;

l) articular integração da vigilância epidemiológica com de-
mais áreas da Secretaria Municipal de Saúde, bem como 
demais secretarias da Prefeitura Municipal de Serra;

m) planejar, viabilizar e executar capacitação técnica dos 
profissionais de saúde, conforme necessidade, em temas 
relacionados a imunização e vigilância das doenças trans-
missíveis e das doenças e agravos não transmissíveis;

n) acompanhar e avaliar os indicadores de saúde e metas 
estabelecidas;

o) incentivar estudos e pesquisas aplicadas na área de vig-
ilância em saúde ambiental;

p) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

q) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XXXIV. Supervisão de Agravos Crônicos:

a) desenvolver, supervisionar e executar as ações de vigilância 
epidemiológica para os agravos crônicos;

b) investigar, estudar, monitorar e propor medidas de controle dos 
agravos crônicos;

c) subsidiar construção de metas e acompanhar o desempenho, 
enfatizando a gestão por resultados, com a unidade que lhe é 
subordinada, em consonância com a Política Municipal de Saúde;

d) coordenar e executar investigações, inquéritos e levantamentos 
epidemiológicos, junto a indivíduos e grupos populacionais 
determinados, sempre que julgar oportuno, visando a proteção 
à saúde;

e) promover e realizar ações de promoção da saúde;

f) promover o tema de agravos crônicos de forma transversal na 
Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos afins;

g) consolidar, estudar e analisar dados e informações dos 
principais sistemas de informação a saúde em uso no Município 
e/ou no SUS;

h) desempenhar atividades no âmbito de sua formação e 
competência profissional em ações de saúde, quando necessário 
ao funcionamento e resolutividade do serviço de saúde municipal;

i) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XXXV. Supervisão de Agravos Não Crônicos:

a) desenvolver, supervisionar e executar as ações de vig-
ilância epidemiológica para os agravos não crônicos;

b) investigar, estudar, monitorar e analisar a situação ep-
idemiológica dos agravos não crônicos e propor medidas 
de controle;

c) planejar, viabilizar e executar medidas de controle como 
bloqueio vacinal e quimiprofilaxia, conforme normas técni-

cas;

d) coordenar e executar investigações, inquéritos e le-
vantamentos epidemiológicos, junto a indivíduos e grupos 
populacionais determinados, sempre que julgar oportuno, 
visando a proteção à saúde;

e) promover e realizar ações de promoção da saúde em 
sua área de competência;

f) promover o tema de agravos não crônicos de forma 
transversal na Secretaria Municipal de Saúde e demais 
órgãos afins;

g) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

h) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XXXVI. Supervisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador:

a) planejar, gerenciar e normatizar a execução da Vigilân-
cia em Saúde do Trabalhador obedecendo os princípios e 
diretrizes do SUS, as portarias estabelecidas pelo Ministé-
rio da Saúde e a Política Municipal de Saúde;

b) colaborar com o planejamento e elaboração integrada 
da política, planos e programação municipal de saúde;

c) proferir despachos interlocutórios em processos, cuja 
decisão caiba as instâncias superiores e despachos de-
cisórios em processos de sua competência;

d) executar as ações do Plano Diretor da Atenção Primária 
à Saúde em sua área de abrangência;

e) pactuar e monitorar metas, enfatizando a gestão por re-
sultados, conforme diretriz da Sesa, em consonância com 
a Política Municipal de Saúde;

f) desenvolver, acompanhar e executar os programas de 
educação em saúde em sua área de competência;

g) participar da construção e desenvolvimento da Políti-
ca de Saúde do Trabalhador, em parceria com o Conselho 
Municipal de Saúde da Serra (Comissão Intersetorial de 
Saúde do Trabalhador);

h) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

i) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XXXVII. Gerência de Vigilância Ambiental em Saúde:

a) gerenciar, planejar, normatizar a execução das ações de 
Vigilância Ambiental, obedecendo aos princípios e diretriz-
es do SUS e a Política Municipal de Saúde;

b) colaborar com o planejamento e elaboração integrada 
da política, planos e programação municipal de saúde;

c) proferir despachos interlocutórios em processos, cuja 
decisão caiba as instâncias superiores e despachos de-
cisórios em processos de sua competência;

d) pactuar e monitorar metas, enfatizando a gestão por re-
sultados, conforme diretriz da Sesa, em consonância com 
a Política Municipal de Saúde;

e) desenvolver, acompanhar e executar os programas de 
educação em saúde em sua área de competência;

f) elaborar protocolos e outros instrumentos necessários à 
organização dos serviços;

g) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
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e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

h) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XXXVIII. Divisão de Educação em Saúde:

a) coordenar as atividades de educação em saúde junto à 
comunidade, voltadas para higiene ambiental e controle 
de vetores e animais peçonhentos;

b) propor e implantar normas e instrumentos para racio-
nalização do processo administrativo ou técnico sob sua 
responsabilidade;

c) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

d) planejar e operacionalizar os projetos de sua área de 
atuação sob sua supervisão;

e) integrar-se aos espaços coletivos instituídos;

f) acompanhar e avaliar os indicadores de saúde e metas 
estabelecidas;

g) incentivar estudos e pesquisas aplicadas na área de vig-
ilância em saúde ambiental;

h) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

i) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XXXIX. Divisão de Vigilância dos Fatores Ambientais Bi-
ológicos:

a) coordenar a análise técnica dos fatores biológicos deter-
minantes e condicionantes do meio ambiente que interfer-
em na saúde humana, garantindo a integração dos diver-
sos setores da VAS, para atendimento às políticas públicas 
na área de abrangência da Vigilância em Saúde Ambiental;

b) acompanhar diretamente os serviços, supervisionan-
do-os e responsabilizando-se pelo pleno cumprimento dos 
prazos e pela exatidão das ações;

c) propor e implantar normas e instrumentos para racio-
nalização do processo administrativo ou técnico sob sua 
responsabilidade;

d) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

e) planejar e operacionalizar os projetos de sua área de 
atuação sob sua supervisão;

f) integrar-se aos espaços coletivos instituídos;

g) acompanhar e avaliar os indicadores de saúde e metas 
estabelecidas;

h) incentivar estudos e pesquisas aplicadas na área de vig-
ilância em saúde ambiental;

i) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

j) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XL. Divisão de Vigilância dos Fatores Ambientais Não Bi-
ológicos:

a) coordenar a análise técnica dos fatores não biológicos 

determinantes e condicionantes do meio ambiente que in-
terferem na saúde humana, garantindo a integração dos 
diversos setores da VAS, para atendimento às políticas pú-
blicas na área de abrangência da Vigilância em Saúde Am-
biental relacionados às doenças e outros agravos à saúde, 
sejam eles na atmosfera, coleção hídrica ou solo;

b) coordenar a investigação de acidentes ambientais en-
volvendo a água e o solo que sejam provocados por desas-
tres naturais ou de origem antropogênica;

c) acompanhar diretamente os serviços, supervisionan-
do-os e responsabilizando-se pelo pleno cumprimento dos 
prazos e pela exatidão das ações;

d) propor e implantar normas e instrumentos para racio-
nalização do processo administrativo ou técnico sob sua 
responsabilidade;

e) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

f) planejar e operacionalizar os projetos de sua área de 
atuação sob sua supervisão;

g) integrar-se aos espaços coletivos instituídos;

h) acompanhar e avaliar os indicadores de saúde e metas 
estabelecidas;

i) incentivar estudos e pesquisas aplicadas na área de vig-
ilância em saúde ambiental;

j) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

k) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XLI. Gerência de Vigilância Sanitária:

a) gerenciar, planejar e normatizar a execução das ações 
de Vigilância Sanitária, obedecendo aos princípios e dire-
trizes do SUS, em consonância com as diretrizes propostas 
pelos órgãos federal e estadual e com a política de saúde 
do Município;

b) promover a organização do serviço, por meio de norma-
tização de condutas e procedimentos, estabelecendo par-
cerias, quando couber, com vistas a garantir a execução de 
ações e atividades que permitam atualização da legislação 
e da fiscalização;

c) pactuar e monitorar metas, enfatizando a gestão por re-
sultados, conforme diretriz da Sesa, em consonância com 
a Política Municipal de Saúde;

d) desenvolver, acompanhar e executar os programas de 
educação em saúde em sua área de competência;

e) propor Política de Gestão do Trabalho para o setor de 
forma a manter a equipe em quantitativo e qualificação 
adequada ao pleno exercício das ações de vigilância sani-
tária;

f) promover espaços de co-gestão, a fim de organizar os 
processos de trabalho, qualificar a gestão e o atendimento 
ao cidadão;

g) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias, avaliar, bem como conceder alvarás sanitá-
rios;

h) proferir despachos interlocutórios em processos cuja 
decisão caiba às instâncias superiores e despachos de-
cisórios em processos de sua competência;
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i) notificar irregularidades e impor sanções, no caso de 
infrações das leis ou regulamentos sanitários em vigor;

j) instaurar e julgar processos administrativos sanitários 
no âmbito de sua competência;

k) implantar e manter atualizado banco de dados referente 
a estabelecimentos, produtos, bens e serviços sujeitos a 
regulação sanitária e das ações desenvolvidas;

l) propor e efetuar medidas de controle sanitário para es-
tabelecimentos, bens, produtos e serviços de interesse à 
saúde, bem como dos resíduos gerados pelos mesmos de 
acordo com a legislação sanitária vigente, com vistas à 
proteção da saúde pública;

m) monitorar e avaliar a execução da produtividade fiscal, 
propondo normatização que vise o interesse público;

n) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

o) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XLII. Supervisão do Setor de Alimentos:

a) colaborar no planejamento, normatização e execução 
das ações de vigilância sanitária obedecendo aos princípios 
e diretrizes do SUS, em consonância com as diretrizes pro-
postas pelos órgãos federal e estadual e com a política de 
saúde do Município;

b) desenvolver, supervisionar e executar as ações de vig-
ilância alimentar;

c) investigar, estudar, monitorar e propor medidas de con-
trole sanitário dos alimentos em seu âmbito de competên-
cia;

d) subsidiar a pactuação de metas e acompanhar o de-
sempenho da equipe, tendo como base o planejamento do 
serviço, enfatizando a gestão por resultados, em conso-
nância com a Política Municipal de Saúde;

e) fiscalizar o cumprimento da legislação sanitária, em 
coordenação ou cooperação com outras entidades da Ad-
ministração Pública Federal, Estadual e Municipal em seu 
âmbito de competência;

f) supervisionar as ações do Plano de Ação da Vigilância 
Sanitária dentro da sua área de competência;

g) promover e realizar ações de promoção da saúde em 
sua área de competência, com ênfase na educação em 
saúde;

h) distribuir processos e demandas aos servidores da equi-
pe e articular-se com as demais áreas técnicas para a real-
ização de ações conjuntas;

i) cooperar no monitoramento e avaliação da execução da 
produtividade fiscal, propondo normatização que vise o in-
teresse público;

j) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

k) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XLIII. Supervisão do Setor de Medicamentos e Produtos de 
interesse à Saúde:

a) colaborar no planejamento, normatização e execução 
das ações de vigilância sanitária obedecendo aos princípios 
e diretrizes do SUS, em consonância com as diretrizes pro-

postas pelos órgãos federal e estadual e com a Política de 
Saúde do Município;

b) desenvolver, supervisionar e executar as ações de vig-
ilância de medicamentos e produtos para a saúde;

c) investigar, estudar, monitorar e propor medidas de con-
trole de medicamentos e produtos de saúde em seu âmbi-
to de competência;

d) subsidiar a pactuação de metas e acompanhar o de-
sempenho, enfatizando a gestão por resultados, em con-
sonância com a Política Municipal de Saúde;

e) fiscalizar o cumprimento da legislação sanitária, em 
coordenação ou cooperação com outras entidades da Ad-
ministração Pública Federal, Estadual e Municipal em seu 
âmbito de competência;

f) supervisionar as ações do Plano Diretor da Atenção 
Primária à Saúde em sua área de competência;

g) promover e realizar ações de promoção da saúde em 
sua área de competência;

h) distribuir processos e demandas aos servidores da equi-
pe e articular-se com as demais áreas técnicas para a real-
ização de ações conjuntas;

i) cooperar no monitoramento e avaliação da execução da 
produtividade fiscal, propondo normatização que vise o in-
teresse público;

j) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

k) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XLIV. Supervisão do Setor de Engenharia e Arquitetura:

a) colaborar no planejamento, normatização e execução 
das ações de vigilância sanitária, obedecendo aos princípios 
e diretrizes do SUS, em consonância com as diretrizes pro-
postas pelos órgãos federal e estadual e com a política de 
saúde do Município;

b) desenvolver, supervisionar e executar as ações de 
análise, aprovação e execução de projetos físico e hidros-
sanitários no âmbito da Vigilância Sanitária;

c) investigar, estudar, monitorar e propor medidas de con-
trole de medicamentos e produtos de saúde em seu âmbi-
to de competência;

d) subsidiar a pactuação de metas e acompanhar o de-
sempenho, enfatizando a gestão por resultados, em con-
sonância com a Política Municipal de Saúde;

e) fiscalizar o cumprimento da legislação sanitária, em 
coordenação ou cooperação com outras entidades da Ad-
ministração Pública Federal, Estadual e Municipal em seu 
âmbito de competência;

f) supervisionar as ações do Plano Diretor da Atenção 
Primária à Saúde em sua área de competência;

g) promover e realizar ações de promoção da saúde em 
sua área de competência;

h) praticar demais atos de administração necessários à ex-
ecução dos serviços sob sua responsabilidade;

i) distribuir processos e demandas aos servidores da equi-
pe e articular-se com as demais áreas técnicas para a re-
alização de ações conjuntas;

j) cooperar no monitoramento e avaliação da execução da 
produtividade fiscal, propondo normatização que vise o in-
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teresse público;

k) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

l) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XLV. Supervisão dos Serviços de Saúde e de Interesse à 
Saúde:

a) colaborar no planejamento, normatização e execução 
das ações de Vigilância Sanitária, obedecendo aos 
princípios e diretrizes do SUS, em consonância com as di-
retrizes propostas pelos órgãos federal e estadual e com a 
política de saúde do Município;

b) desenvolver, supervisionar e executar as ações de 
análise, aprovação e execução de projetos físico e hidros-
sanitários no âmbito da Vigilância Sanitária;

c) investigar, estudar, monitorar e propor medidas de con-
trole medicamentos e produtos de saúde em seu âmbito 
de competência;

d) subsidiar a pactuação de metas e acompanhar o de-
sempenho, enfatizando a gestão por resultados, em con-
sonância com a política municipal de saúde;

e) fiscalizar o cumprimento da legislação sanitária, em 
coordenação ou cooperação com outras entidades da ad-
ministração pública federal, estadual e municipal em seu 
âmbito de competência;

f) supervisionar as ações do Plano Diretor da Atenção 
Primária à Saúde em sua área de competência;

g) promover e realizar ações de promoção da saúde em 
sua área de competência;

h) distribuir processos e demandas aos servidores da equi-
pe e articular-se com as demais áreas técnicas para a real-
ização de ações conjuntas;

i) cooperar no monitoramento e avaliação da execução da 
produtividade fiscal, propondo normatização que vise o in-
teresse público;

j) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

k) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XLVI. Supervisão Técnica e Administrativa em Vigilância 
Sanitária:

a) prestar assistência técnica as ações da Vigilância Sani-
tária em matérias e questões em geral relativos a aspectos 
técnico-científicos e jurídicos;

b) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

c) analisar os autos de infração sanitária lavrados e as 
defesas interpostas pelo setor regulado;

d) analisar, relatar, proferir pareceres fundamentados e 
despachos interlocutórios e/ou conclusivos em processos 
de recursos de autos de infração sanitária cuja decisão 
caiba às instâncias superiores e/ou decisória;

e) cientificar à Gerência de Vigilância Sanitária de intercor-
rências observadas nas autuações e apontados em recur-
sos e que se repitam sistematicamente;

f) encaminhar, para ciência ou publicação, as decisões de 

apuração dos autos de infração apreciados pelas juntas 
recursais;

g) elaborar de nota técnica;

h) elaborar ofícios-resposta ao Poder Judiciário, Ministério 
Público, órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vig-
ilância Sanitária e órgãos afins;

i) realizar ações de capacitação com os servidores da Vig-
ilância Sanitária em processo administrativo sanitário, 
objetivando a realização das inspeções sanitárias e seus 
desdobramentos legais;

j) desenvolver, supervisionar e executar as atividades ad-
ministrativas, de acordo com as normas e diretrizes da 
gerência;

k) colaborar no planejamento, normatização e execução 
das ações de vigilância sanitária, de acordo com os 
princípios e diretrizes do SUS;

l) subsidiar a pactuação de metas e acompanhar o desem-
penho e resultados, em consonância com a Política Munic-
ipal de Saúde;

m) acompanhar e supervisionar a equipe quanto à entrada 
e saída, distribuição, conferência e arquivo de documentos 
e processos, de acordo com os protocolos da Vigilância 
Sanitária;

n) realizar a consolidação da produção do serviço, de acor-
do com as diretrizes do SUS;

o) realizar e supervisionar os registros de frequência dos 
servidores;

p) cooperar no monitoramento e avaliação da execução 
da produtividade fiscal, propondo normatização que vise o 
interesse público

q) supervisionar e executar a consolidação mensal da pro-
dutividade fiscal;

r) apoiar e supervisionar o desenvolvimento das atividades 
no balcão de atendimento do serviço;

s) supervisionar a instauração, bem como o cadastramen-
to dos processos administrativos sanitários no Sistema de 
Informação;

t) supervisionar e executar o cadastramento de taxas e 
multas no Sistema de Informação;

u) realizar a supervisão administrativa de materiais, pat-
rimônio e logística;

v) realizar e atualizar o cadastro de bens do serviço;

w) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

x) realizar outras atribuições corretas ou afins.

§ 3º Subsecretaria de Gestão Administrativa, do Trabalho 
e da Educação em Saúde:

a) promover a integração e interação entre as diversas 
unidades administrativas da Subsecretaria;

b) coordenar a atuação das superintendências, gerências, 
coordenações e supervisões vinculadas à Subsecretaria;

c) realizar estudos, diagnósticos, planejar, elaborar planos 
de ação, objetivos e metas de melhoria para as áreas de 
gestão administrativa, do trabalho e da educação em saú-
de;

d) desenvolver políticas de gestão de estrutura, de proces-
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sos de trabalho e de resultados, visando à otimização de 
custos e melhoria da qualidade da prestação de serviços 
em saúde;

e) desenvolver políticas de gestão do trabalho e da edu-
cação em saúde, visando garantir o quadro de pessoal, no 
quantitativo e competências necessárias ao cumprimento 
dos objetivos da Secretaria;

f) desenvolver políticas de valorização dos trabalhadores 
da Secretaria, visando à melhoria da prestação de serviços 
em saúde;

g) promover políticas de educação em saúde com os tra-
balhadores da Secretaria;

h) avaliar desempenho e resultados dos programas, proje-
tos e atividades empreendidos sob sua responsabilidade;

i) apresentar, periodicamente, relatório circunstanciado e 
crítico sobre as ações empreendidas, seu monitoramento, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento;

j) realizar intercâmbio permanente de informações e de 
estatísticas, com a finalidade de facilitar os processos de 
decisão e de coordenação das atividades da Secretaria;

k) subsidiar o secretário e demais gestores da Secretária, 
no planejamento e processo decisório relativo a políticas, 
programas, projetos e atividades de sua área de compe-
tência;

l) substituir o Secretário Municipal de Saúde nos seus af-
astamentos, ausências ou impedimentos;

m) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

n) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

I. Superintendência de Gestão Administrativa:

a) planejar as atividades desenvolvidas pelas gerências de 
sua área de atuação;

b) supervisionar as atividades das Gerências de Suprimen-
tos, Licitações, Contratos e Convênios, Manutenção e Tec-
nologia da Informação;

c) participar da coordenação da elaboração dos orçamen-
tos anuais e plurianuais da Secretaria Municipal de Saúde;

d) elaborar relatórios para acompanhamento das ações 
realizadas pelas Gerências de Suprimentos, Licitações, 
Contratos e Convênios, Manutenção e Tecnologia de In-
formação;

e) acompanhar e avaliar as ações de organização e norma-
tização administrativa da Secretaria Municipal de saúde;

f) articular com o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal 
de Contas da União, Controladoria Geral da União e Con-
troladoria Geral do Município, visando centralizar as infor-
mações necessárias que facilitem os serviços de auditoria 
estabelecidos em lei e repassá-los ás demais superinten-
dências da Secretaria Municipal de Saúde;

g) acompanhar e avaliar os projetos elaborados de in-
fra-estrutura física e tecnológica das unidades da Secre-
taria Municipal de Saúde;

h) articular com os órgãos centrais dos sistemas de plane-
jamento e orçamento;

i) coordenar, acompanhar e avaliar a gestão de materiais, 
patrimônio e manutenção de equipamentos;

j) coordenar e emitir a relação dos documentos que com-

põem a prestação de contas anual do ordenador de despe-
sa da Secretaria Municipal

k) de Saúde;

l) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

m) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

II. Gerência de Administração, Serviços e Manutenção:

a) coordenar as rotinas e atividades de manutenção, asses-
sorando em atividades como planejamento, contratações 
e negociações da área, atuando como facilitador junto aos 
fornecedores de engenharia e manutenção, prestadores 
de serviços ou fornecedores de matéria prima, produtos e 
equipamentos entre outros;

b) propor e acompanhar o planejamento das manutenções 
preventivas das máquinas e equipamentos hidráulicos e 
elétricos;

c) organizar e acompanhar a equipe técnica nas ma-
nutenções externas;

d) acompanhar os serviços de terceiros, prestar suporte 
técnico;

e) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

f) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

III. Divisão de Manutenção de Equipamentos:

a) elaborar termos de referência com requisitos técnicos 
necessários, subsidiando a contratação de serviços de ma-
nutenção;

b) acompanhar a execução dos contratos de manutenção 
da Secretaria Municipal de Saúde, fazendo conferência dos 
serviços executados, verificar irregularidades na execução 
do serviço e realizar as anotações necessárias, inclusive 
notificações;

c) analisar a necessidade de manutenção dos equipamen-
tos;

d) avaliar os equipamentos públicos de saúde regular-
mente identificando as necessidades de manutenções nos 
serviços para propor as adequações necessárias;

e) analisar os custos das manutenções, acompanhando os 
documentos internos e externos, apoiando a gerência na 
programação de projetos e processos internos;

f) acompanhar as legislações, bem como as obrigatorie-
dades técnicas exigidas pelos órgãos de fiscalização para 
correta manutenção dos equipamentos de saúde;

g) acompanhar e avaliar os laudos de condenação de eq-
uipamentos de saúde e sua entrega ao almoxarifado de 
inservíveis;

h) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

i) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

IV. Divisão de Manutenção Predial:

a) elaborar termos de referência com requisitos técnicos 
necessários, subsidiando a contratação de serviços de ma-
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nutenção de sua área correlata;

b) acompanhar a execução dos contratos de manutenção 
da Secretaria Municipal de Saúde, fazendo conferência dos 
serviços executados, verificar irregularidades na execução 
do serviço e realizar as anotações necessárias, inclusive 
notificações;

c) analisar a necessidade de manutenção dos prédios da 
Secretaria Municipal de Saúde;

d) avaliar os equipamentos públicos de saúde regular-
mente identificando as necessidades de manutenções nos 
serviços, para propor as adequações necessárias;

e) analisar os custos das manutenções, acompanhando os 
documentos internos e externos, apoiando a gerência na 
programação de projetos e processos internos;

f) acompanhar as legislações, bem como as obrigatorie-
dades técnicas exigidas pelos órgãos de fiscalização para 
correta manutenção dos prédios da Secretaria Municipal 
de Saúde;

g) acompanhar os serviços de terceiros, prestando suporte 
técnico quando necessário;

h) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

i) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

V. Divisão de Apoio Administrativo e Protocolo:

a) coordenar as atividades de recepção e expedição de 
documentos e processos no âmbito da Sesa;

b) coordenar e fiscalizar o contrato com a empresa de 
transporte de malote;

c) realizar cotação de valores e encaminhar para o FMS 
solicitação de passagens aéreas e diárias para servidores 
da Sesa até a prestação de contas;

d) coordenar as atividades do serviço de reprografia da 
Sesa;

e) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

f) organizar e orientar o serviço de malote, para entrega 
de documentos aos serviços de saúde;

g) coordenar a abertura e fechamento do sistema de pro-
tocolo no início e final de exercício;

h) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

i) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

VI. Supervisão de Protocolo:

a) enviar ao arquivo geral processos da Sesa e requisitar 
aqueles de interesse;

b) realizar o recebimento e expedição dos documentos re-
cebidos pelas Unidades de Saúde e Regional, por meio de 
malote;

c) receber e abrir processo;

d) encaminhar documentação e processos do Gabinete do 
Secretário;

e) encaminhar correspondências através do sistema de 

postagem dos correios;

f) organizar e orientar o serviço de malote para entrega de 
documentos aos serviços de saúde;

g) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

h) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

VII. Divisão de Serviços Gerais:

a) coordenar e supervisionar as atividades de conservação 
e limpeza, vigilância, lavandeira, veículos e patrimônio;

b) coordenar e executar o transporte de materiais diver-
sos;

c) elaborar os termos de referência para possibilitar ab-
ertura de processo de compras de mobiliário, material de 
escritório e serviços gerais;

d) acompanhar e fiscalizar os contratos referentes a sua 
área de atuação;

e) instruir os processos de pagamento com ateste e pare-
cer quando necessário, da sua área de atuação;

f) coordenar e orientar a supervisão de transporte em suas 
atividades;

g) organizar a distribuição de material de expediente na 
Secretaria;

h) acompanhar, orientar e fiscalizar as atividades dos ser-
vidores e terceirizados lotados na Divisão;

i) controlar e encaminhar as contas de energia, água e os 
alugueis os imóveis locados que atendem a Sesa;

j) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

k) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

VIII. Supervisão de Transportes:

a) controlar a entrada e saída de motoristas e veículos da 
frota oficial do Município;

b) analisar as solicitações de veículos, inclusive para uni-
dades 24 horas e elaborar planilha diária de distribuição 
destes;

c) supervisionar as saídas dos carros institucionais, inclu-
sive em feriados, pontos facultativos, finais de semana;

d) controlar o abastecimento de combustíveis da frota da 
Sesa;

e) supervisionar e fiscalizar a escala dos motoristas;

f) acompanhar o cumprimento da jornada de trabalho dos 
motoristas;

g) exercer controle conjunto sobre o combustível, produ-
tos e peças utilizadas nos veículos;

h) encaminhar para outros órgãos as multas referentes a 
veículos cedidos pelo Município;

i) dar ciência da multa ao infrator, para que o mesmo pos-
sa providenciar defesa no prazo legal;

j) encaminhar os veículos danificados para serem repara-
dos em oficina mecânica autorizada;

k) encaminhar os veículos não passíveis de conserto para 
a Diretoria de Patrimônio;
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l) analisar os relatórios mensais e diários de bordo emiti-
dos pelos motoristas;

m) relatar formalmente à Superintendência, caso haja uso 
inadequado do carro institucional;

n) acompanhar a gestão dos contratos de locação, ma-
nutenção de veículos, fornecimento de combustível e se-
guros, bem como diligenciar para o pagamento das taxas 
cabíveis;

o) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

p) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

IX. Gerência de Suprimentos:

a) realizar o planejamento da compra de materiais e con-
struir o plano de compras anual, divulgando a informação 
entre os setores;

b) elaborar estudos de disponibilidade de materiais, iden-
tificando antecipadamente itens, materiais e produtos em 
falta no mercado;

c) realizar pesquisa de preço de mercado;

d) construir mapas comparativos dos preços dos materi-
ais/produtos a serem adquiridos;

e) subsidiar a elaboração da média de preço de serviços/
produtos/materiais, quando necessário;

f) realizar pesquisa junto ao mercado, constantemente, 
subsidiando à Administração quanto à oferta de novos 
serviços/produtos, objetivando garantia e manutenção da 
vantajosidade da contratação;

g) realizar o gerenciamento do estoque do almoxarifado 
da Secretaria, juntamente com a equipe do almoxarifado;

h) realizar o registro de desempenho de fornecedores at-
ualizado;

i) coordenar o cumprimento quanto à garantia da qualidade 
dos materiais e equipamentos, com auxílio da referência 
técnica contratante do serviço/produto;

j) controlar, Juntamente com a equipe do almoxarifado, 
os níveis de estoque, quantidade, qualidade, emitindo 
relatórios de acompanhamento para os níveis hierárquicos 
superiores;

k) realizar articulação com outras secretarias, objetivando 
unificar a aquisição de itens/ serviços comuns às secretar-
ias, objetivando vantajosidade;

l) prestar informações para construção dos termos de 
referência, sinalizando quantidade em estoque, qualidade 
com base em outras compras, itens em falta no mercado, 
quando houver;

m) acompanhar as alterações necessárias no sistema de 
materiais, solicitando, quando necessário, treinamentos, 
customizações, alterações, atualizações no sistema e aos 
usuários no âmbito da Secretaria Municipal de saúde;

n) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

o) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

X. Divisão de Compras:

a) realizar pesquisa de preço de mercado;

b) elaborar mapa comparativo de preços para instrução de 
processos;

c) emitir requisição de compras e/ou serviços;

d) emitir boletim de recebimento de serviço;

e) emitir e encaminhar autorização de fornecimento e or-
dem de serviço para os fornecedores;

f) Subsidiar à Gerência de Suprimentos e aos níveis hi-
erárquicos superiores, quando solicitado;

g) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

h) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XI. Divisão de Contratos, Convênios e Registro de Preços:

a) elaborar as minutas de contrato, com base no termo de 
referência ou processo administrativo, sugerindo modifi-
cações, inclusões ou exclusões de informações;

b) formalizar os contratos, os termos aditivos e os termos 
de rescisão celebrados pela Secretaria Municipal de Saúde;

c) coordenar as informações referentes à vigência de con-
tratos, pendências, e/ou restrições de fornecedores, ex-
ecução contratual, pareceres jurídicos, pareceres de con-
trole interno, notificações, etc.;

d) propor alterações nos contratos, para melhor adequação 
às finalidades de interesse público, respeitados os direitos 
do contratado;

e) controlar os prazos de vigências e execução dos contra-
tos, notificando os responsáveis técnicos da área correla-
ta, sobre a instrução de novo processo licitatório, quando 
houver, com antecedência de 4 meses do seu termo final;

f) manter atualizada e conferida a documentação de for-
necedores no ato da assinatura dos contratos;

g) acompanhar, através de registros específicos, todas as 
etapas pertinentes às atividades executadas dos contra-
tos, convênio e instrumentos congêneres;

h) assessorar os fiscais e gestores de contratos e convê-
nios da Secretaria Municipal de Saúde;

i) assessorar o gestor/fiscal do contrato/convênio na in-
strução dos processos de sanções, exceto obras, advindos 
do descumprimento de cláusulas contratuais;

j) notificar os contratados dos processos de sanções, ga-
rantindo o devido processo legal;

k) analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-finan-
ceiro, reajustes de preços ou repactuações;

l) promover a transparência das informações do setor, de 
interesse público, no portal de transparência por meio do 
sistema de contratos (contratos web);

m) assessorar a Comissão Permanente de Licitação na 
elaboração e na análise de planilhas de custos;

n) emitir relatórios gerenciais mensais;

o) realizar a publicação de contratos, convênios e termos 
aditivos;

p) emitir ordem de serviços/autorização de fornecimento 
e efetuar distribuição de cópias dos contratos e anexos;

q) divulgar ao público interno e externo as atas de registro 
de preços em vigência;

r) proceder a gestão das atas de registro de preços, con-



22/08/2017 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 830

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 117

trolando o fluxo de pedidos e de consumo do sistema de 
registro de preços, monitorando o seu uso;

s) providenciar a autorização para emissão do empenho;

t) controlar os prazos de vigência das atas, notificando a 
Gerência de Gestão de Licitações para instrução de novo 
processo licitatório e propondo melhorias, com antecedên-
cia de 4 meses do seu termo final;

u) propor adequações nas atas, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público;

v) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

w) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XII. Gerência de Assistência Farmacêutica:

a) gerenciar, normatizar e promover a assistência far-
macêutica, obedecendo aos princípios e diretrizes do SUS, 
em consonância com a Política Nacional de Medicamentos 
e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica;

b) articular, interna e externamente, as parcerias e coop-
erações necessárias;

c) coordenar a execução das ações do ciclo da Assistência 
Farmacêutica (seleção, aquisição, armazenamento e dis-
tribuição de medicamentos);

d) identificar e demandar as necessidades de quantificação 
e qualificação profissional na área de gestão da Assistência 
Farmacêutica;

e) coordenar a padronização e programação de medica-
mentos e materiais médicos hospitalares de acordo com 
perfil epidemiológico da população e critérios de racionali-
dade, com a efetivação das comissões de padronização de 
materiais e medicamentos;

f) coordenar, monitorar e avaliar a aquisição de medica-
mentos oriundos de demandas judiciais, bem como re-
alizar a elaboração de pareceres técnicos;

g) promover o uso racional de medicamentos;

h) promover e realizar ações de promoção da saúde;

i) pactuar e monitorar metas, conforme diretriz da Sesa, 
em consonância com a Política Municipal de Saúde;

j) desenvolver, acompanhar e executar os programas de 
educação em saúde em sua área de competência;

k) avaliar e monitorar as diversas atividades desenvolvi-
das, inclusive as farmácias da rede de saúde;

l) estruturar e atualizar permanentemente o sistema de 
informações voltado para a assistência farmacêutica, sub-
sidiando o gerenciamento e a tomada de decisões;

m) gerenciar e acompanhar a execução do incentivo à As-
sistência Farmacêutica;

n) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

o) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XIII. Divisão de Almoxarifado Central da Saúde:

a) gerenciar administrativamente o almoxarifado da Sec-
retaria;

b) coordenar, fiscalizar e orientar a rota de dispensação de 

medicamento nos serviços de saúde da Secretaria Munic-
ipal de Saúde;

c) Supervisionar e acompanhar o controle de validade dos 
itens em estoque no almoxarifado;

d) acompanhar o estoque dos itens do almoxarifado, 
emitindo relatórios periódicos de índice de abastecimento 
e situação de alerta;

e) acompanhar e fazer a conferência dos produtos entreg-
ues no almoxarifado, registrando a conferência com o que 
estava previsto no edital;

f) acompanhar, junto aos fornecedores, a previsão de en-
trega dos itens, conforme autorização de fornecimento;

g) fornecer informação sobre o estoque disponível às áreas 
técnicas responsáveis pelos pedidos de compras de itens 
do almoxarifado;

h) realizar o inventário anual do almoxarifado;

i) realizar o balancete sintético e analítico no sistema e 
enviar à Contabilidade para compor a prestação de contas 
final;

j) subsidiar à Gerência de Suprimentos e aos níveis hi-
erárquicos superiores, quando solicitado;

k) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

l) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XIV. Supervisão do Almoxarifado de Farmácia:

a) supervisionar e acompanhar o controle do estoque no 
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde;

b) supervisionar e acompanhar a conferência dos produtos 
separado;

c) supervisionar e acompanhar os produtos entregues no 
Almoxarifado da Secretaria, conferindo com as especifi-
cações do edital;

d) supervisionar e acompanhar o controle de validade dos 
itens do Almoxarifado da Secretaria Municipal de saúde;

e) supervisionar e acompanhar o envio da autorização de 
fornecimento aos fornecedores, bem como prazo previsto 
de entrega;

f) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

g) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XV. Supervisão do Almoxarifado de Material Médico Hos-
pitalar:

a) analisar e emitir parecer técnico referente aos produtos 
ofertados em pregão eletrônico;

b) atestar e posterior encaminhamento das notas fiscais 
destes materiais para pagamento;

c) realizar inventário anual dos materiais que adquire;

d) verificar in loco os equipamentos e mobílias médico- 
hospitalares;

e) acompanhar as aquisições de curativos especiais;

f) acompanhar liberação dos curativos especiais para toda 
rede;
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g) compor a Comissão Municipal de Curativos/PMS;

h) compor a Comissão Municipal de Padronização de Mate-
riais Médicos/PMS;

i) Compor a Comissão Municipal de Recebimento de Ma-
teriais;

j) programar; adquirir e supervisionar o recebimento, 
conferência, armazenamento, controle de estoque e dis-
tribuição de artigos, equipamentos, mobília médico-hospi-
talar e material têxtil, para Rede Municipal de Assistência 
à Saúde da Serra/ES;

k) gerenciar contrato de locação de central de produção 
de ar comprimido medicinal para as UPA’s e Maternidade 
do Município;

l) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

m) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XVI. Supervisão do Almoxarifado de Material Odontológi-
co:

a) analisar e emitir parecer técnico referente aos produtos 
ofertados em pregão eletrônico;

b) atestar e posterior encaminhamento das notas fiscais 
destes materiais para pagamento;

c) realizar inventário anual dos materiais que adquire;

d) supervisionar e organizar o estoque da Odontologia no 
Almoxarifado da Secretaria;

e) fazer doações, trocas, empréstimos da Odontologia, 
quando necessário;

f) controlar validades dos materiais da Odontologia;

g) enviar relatório de falta, consumo, controle de estoque 
para coordenação, quando solicitado;

h) elaborar termo de referência para aquisição de material 
odontológico;

i) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

j) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XVII. Gerência de Licitação:

a) coordenar e planejar as licitações da Sesa, em confor-
midade com a legislação vigente;

b) assessorar à direção superior e às diversas Unidades da 
Sesa relativo às licitações;

c) analisar e emitir parecer ou informação em processos 
licitatórios instituídos, no que lhe couber, inclusive quanto 
aos recursos e as impugnações, garantindo os instrumen-
tos necessários para o julgamento pela autoridade com-
petente;

d) articular com outros órgãos envolvidos nos processos 
licitatórios, garantindo a celeridade do processo;

e) atualizar os sistemas de informações inerentes às suas 
atividades no âmbito da Sesa;

f) instruir no processo licitatório quanto aos documentos 
exigidos e obrigatórios (portarias, editais, pareceres jurídi-
cos, pareceres de controle interno, entre outros);

g) realizar atualização dos sistemas de informática utiliza-

dos para realização de licitações;

h) promover a transparência da licitação, publicando nos 
veículos de comunicação obrigatórios e de grande circu-
lação (conforme diretriz do Município), possibilitando a 
abrangência do certame;

i) receber pedidos de esclarecimento e impugnações, 
analisando-os, respondendo-os e encaminhando-os para 
análise do setor técnico e da Procuradoria Geral do Muni-
cípio , no que couber;

j) realizar pregão eletrônico/presencial e quando pregão 
presencial elaborar ata de sessão e todos os documentos 
pertinentes;

k) solicitar análise econômico-financeira, análise contábil e 
análise técnica (setor solicitante);

l) proceder com a desclassificação/convocação, quando for 
o caso;

m) avaliar os preços junto à tabela CMED (Câmara de Reg-
ulação do Mercado de Medicamentos);

n) declarar o vencedor do certame subsidiado de todas as 
documentações obrigatórias e legais, conforme legislação 
vigente;

o) conceder vistas e cópias aos interessados disponibili-
zando funcionário para acompanhar garantindo a lisura 
processual;

p) receber recursos, analisando-os, respondendo-os 
e encaminhando-os para análises do setor técnico e da 
Procuradoria Geral, no que couber;

q) realizar à adjudicação da licitação;

r) elaborar as verificações (checklist) das informações rel-
evantes de todo o procedimento licitatório, a fim de in-
struir o processo e facilitar o acesso às informações nele 
contidas;

s) elaborar mapa comparativo de preços no sistema de 
informática;

t) Fazer solicitação de empenho no sistema de informática;

u) encaminhar os autos para homologação do Secretário 
Municipal de Saúde;

v) homologar a licitação no sistema de informática e no 
site do Município;

w) publicar resultado de licitação e encaminhar ao Depar-
tamento de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fa-
zenda (Sefa/DC), para emissão de empenhos;

x) prestar esclarecimentos ao Tribunal de Contas, quando 
necessário;

y) promover grupos de estudo entre as Comissões Perma-
nentes de Licitações, com objetivo de atualizar à equipe 
das atualizações legais referente aos processos licitatórios, 
possibilitando à Secretaria adotar novas práticas;

z) emitir relatórios aos níveis hierárquicos superiores sobre 
as licitações realizadas, fracassadas, impugnadas, entre 
outras, possibilitando o conhecimento dos atos praticados;

aa) propor melhoria nos fluxos, sempre que necessário, 
objetivando a celeridade do certame;

bb) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

cc) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.
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XVIII. Gerência de Tecnologia da Informação:

a) contratar serviços de infraestrutura de Tecnologia da In-
formação (TI) no âmbito da instituição e gerenciar a qual-
idade desses serviços;

b) efetuar o planejamento e a gestão de capacidade dos 
elementos de infraestrutura necessários ao funcionamento 
dos serviços e soluções de TI;

c) identificar, implementar e administrar soluções de in-
fraestrutura de TI para o desenvolvimento da Secretaria;

d) instalar, configurar e manter atualizados os equipamen-
tos de rede e segurança, sistemas operacionais e outros 
softwares básicos necessários ao funcionamento de ser-
viços e soluções de TI no âmbito da Secretaria Municipal 
de saúde;

e) realizar atualizações das versões de todos os softwares 
e de componentes dos serviços e soluções de TI, bem, 
como gerenciar as respectivas licenças de uso e outros 
mecanismos que assegurem a recuperação da instalação 
dos equipamentos centrais da rede e dos respectivos ser-
viços;

f) promover o suporte e o atendimento adequados aos 
usuários de TI;

g) promover, orientar e acompanhar, no que se refere à TI, 
a implementação da Política Coorporativa de Segurança da 
Informação;

h) prover ambiente computacional adequado para desen-
volvimento, teste, homologação, capacitação e uso de 
serviços e soluções de TI;

i) assegurar o correto funcionamento e a aderência dos 
sistemas às regras da instituição e aos requisitos especifi-
cados;

j) contratar sistemas e serviços de desenvolvimento de 
sistemas no âmbito da Secretaria e gerenciar a qualidade 
dos serviços;

k) realizar a manutenção dos sistemas de acordo com as 
regras da instituição e os requisitos especificados, man-
tendo atualizada a documentação pertinente;

l) elaborar ou garantir a atualização das rotinas e da docu-
mentação relativa aos sistemas desenvolvidos;

m) identificar necessidades e implementar os sistemas 
computacionais necessários à operação e ao desenvolvi-
mento da Secretaria;

n) implantar os Sistemas de Informação, prestar suporte e 
capacitar os usuários no uso dos sistemas;

o) levantar, documentar e gerenciar regras de negócio e 
requisitos de sistemas;

p) realizar manifestação quanto aos aspectos técnicos e 
custos envolvidos no atendimento às solicitações;

q) prover a integração dos Sistemas de Informação;

r) prover sistemas de acordo com as regras da instituição 
e os requisitos especificados;

s) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

t) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XIX. Coordenação de Tecnologia da Informação:

a) coordenar e supervisionar atividades da área de in-

formática, envolvendo a elaboração de projetos de im-
plantação, incluindo desenvolvimento e integração de sis-
temas, com utilização de alta tecnologia;

b) elaborar plano de implantação e executar planos de 
melhoria para aumentar a utilização do sistema, reportar 
andamento das atividades para seus superiores;

c) coordenar as atividades da área de informática, envol-
vendo a elaboração de projetos de implantação, raciona-
lização e redesenho de processos, incluindo o desenvol-
vimento e integração de sistemas, com utilização de alta 
tecnologia;

d) coordenar os trabalhos de suas equipes, cuidando da 
avaliação e identificação de soluções tecnológicas;

e) elaborar estratégias e procedimentos de contingências, 
visando a segurança aos níveis de dados, acessos, audito-
rias e a continuidade dos serviços dos sistemas de infor-
mação;

f) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

g) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XX. Superintendência de Gestão do Trabalho e da Edu-
cação em Saúde:

a) coordenar e apoiar as atividades relacionadas à gestão 
do trabalho e à educação em saúde;

b) promover o processo de planejamento, diagnóstico e 
implementação de políticas de melhorias e desenvolvi-
mento da gestão do trabalho e da educação em saúde;

c) subsidiar as Gerências de Gestão do Trabalho e da Ed-
ucação em Saúde na pactuação de metas e acompanhar 
o desempenho, enfatizando a gestão por resultados, em 
consonância com a Política Municipal de Saúde;

d) estabelecer diretrizes, orientar e acompanhar as ativi-
dades de admissão, movimentação, alteração, ampliação, 
redução e transferência de cargos e funções;

e) promover estudos sobre dimensionamento do quadro 
de pessoal na área da saúde, em consonância com as di-
retrizes do SUS e áreas afins;

f) estabelecer diretrizes para a recomposição da força de 
trabalho, bem como a movimentação de pessoal na área 
da saúde;

g) elaborar e propor Políticas de Educação em Saúde e 
acompanhar a sua execução;

h) articular um sistema permanente de negociação das 
relações de trabalho, envolvendo a Administração Munici-
pal e representação de trabalhadores de saúde;

i) promover a articulação com os órgãos educacionais, 
com as entidades sindicais e de fiscalização do exercício 
profissional, com os movimentos sociais e com as entida-
des representativas da educação dos profissionais, tendo 
em vista a formação, o desenvolvimento profissional e o 
trabalho no setor da saúde;

j) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

k) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XXI. Gerência de Gestão do Trabalho:
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a) executar as políticas relativas à gestão do trabalho em 
saúde, estabelecendo normas para os setores e unidades 
da Secretaria Municipal de Saúde;

b) acompanhar e executar processos referentes à folha de 
pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipal 
de Saúde;

c) desenvolver política de valorização dos trabalhadores 
de saúde em consonância com as diretrizes do SUS e da 
Administração Municipal;

d) elaborar e avaliar periodicamente as normas pertinen-
tes a servidores ativos da Secretaria, em consonância com 
a Secretaria Municipal de Administração e demais Institui-
ções do SUS;

e) operacionalizar os processos de admissão, provimen-
to, movimentação, ampliação, redução e transferências, 
planejados em conjunto com as áreas afins;

f) orientar os servidores sobre seus direitos e deveres, em 
consonância com as normas oriundas da Secretaria Munic-
ipal de Administração e demais instituições participantes 
do SUS;

g) gerir sistemas informatizados relativos a servidores 
lotados na Secretaria Municipal de Saúde;

h) desenvolver instrumentos para auxiliar a tomada de de-
cisão e formulação de políticas para a gestão do trabalho 
em saúde;

i) executar as ações de recrutamento, seleção e controle 
do quadro de pessoal;

j) solicitar compra e controlar a distribuição de vales-trans-
porte da Sesa;

k) analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 
necessárias;

l) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

l) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XXII. Supervisão de Controle de Frequência e Movimen-
tação de Pessoal:

a) acompanhar o controle de ponto e elaborar mensal-
mente a informação de frequência e outros pagamentos 
dos servidores da Secretaria municipal de Saúde;

b) promover processos de remoção e acompanhar permu-
tas e movimentação de pessoal;

c) informar a área específica sobre a inclusão, exclusão e 
movimentação de pessoal na área da saúde;

d) elaborar e acompanhar escala de férias, bem como suas 
alterações;

e) realizar os processos de movimentação de pessoal da 
Secretaria;

f) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

g) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

XXIII. Gerência de Gestão da Educação em Saúde:

a) planejar, elaborar estudos, pesquisas e projetos, propor, 
coordenar e avaliar a política de educação em saúde no 

âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, em consonância 
com a Política de Educação Permanente em Saúde – EPS/
MS;

b) coordenar, co-gestar, articular e realizar as ações de 
educação na saúde com os trabalhadores da Sesa, com-
preendendo: reflexão e aprendizagem no/para o trabalho, 
cursos presenciais e à distância, aprendizagem em servi-
ço, grupos formais de estudos, intercâmbios ou estágios, 
oficinas, seminários, congressos e outros, que contribuam 
para a pactuação dos processos de trabalho, atualização e 
qualificação profissional, em consonância com as diretrizes 
da Política de Educação Permanente em Saúde/MS;

c) implementar a Política de Educação Permanente em 
Saúd, preconizada pelo Ministério da Saúde, promovendo 
a adoção de seus pressupostos nos processos de trabalho 
e ações educativas da Sesa;

d) co-gestar, incentivar, conduzir e facilitar projetos e dis-
positivos de Educação Permanente em Saúde, promoven-
do a lógica metodológica e capilarização de EPS;

e) subsidiar os espaços colegiados da Secretaria, quanto à 
lógica metodológica e práticas de EPS;

f) subsidiar as instâncias gerenciais na definição e planeja-
mento das ações de educação em saúde da Sesa;

g) coordenar a realização do planejamento anual de edu-
cação em saúde da Secretaria;

h) coordenar a elaboração do Plano Municipal de Educação 
em Saúde;

i) coordenar a elaboração de diagnóstico de formação dos 
trabalhadores em saúde da Secretaria, para subsidiar o 
planejamento e estratégias de educação em saúde;

j) realizar ações de formação de facilitadores de educação 
em saúde, como dispositivo/estratégia de potencialização 
dos processos formativos da Secretaria e implementação 
da lógica de EPS;

k) coordenar os processos de solicitação de participação 
dos servidores da Sesa em atividades de Educação em 
Saúde, realizadas por outras instituições;

l) promover a integração ensino-serviço, pesquisa e ex-
tensão, propiciando a cooperação para a formação de 
profissionais de saúde orientados para princípios e diretri-
zes do Sistema Único de Saúde - SUS;

m) realizar convênios, termos de estágio e outros instru-
mentos com instituições de ensino, para cooperação em 
ações de educação em saúde;

n) coordenar e planejar a instituição de campos de estágio 
curricular e residência e acompanhar, monitorar e avaliar 
as ações nos referidos campos de prática da Secretaria;

o) coordenar, identificar e realizar processos formativos 
com supervisores/preceptores de estágio curricular e 
residência na Secretaria;

p) promover eventos e oportunizar espaços de formação 
institucional, divulgação de pesquisas, de projetos de in-
tervenção e experiências de trabalho realizadas pelos tra-
balhadores em saúde e de outros pesquisadores no Muni-
cípio;

q) coordenar os processos de autorização de pesquisa re-
alizados por terceiros na Secretaria, analisar a solicitação 
e instruir processo de autorização de pesquisa em confor-
midade com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde – 
CNS e documento orientador da Sesa, relativo à pesquisa;

r) articular e participar dos espaços interinstitucionais e 
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intrainstitucionais de integração ensino-serviço e de edu-
cação e saúde em âmbito público;

s) emitir certificados das formações realizadas pela Sec-
retaria;

t) elaborar relatório quadrimestral e anual de gestão das 
ações de educação em saúde da Secretaria;

u) desempenhar atividades no âmbito de sua formação 
e competência profissional em ações de saúde, quando 
necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço 
de saúde municipal;

v) desempenhar outras atribuições correlatas ou afins.

Anexo III

Siglas identificadoras da Secretaria Municipal de 
Saúde, conforme artigo 6º deste Decreto.

Sigla Identificadora Unidade Administrativa
SESA/SEC Secretário Municipal de Saúde
SESA/CH Chefia de Gabinete

SESA/SECMSS Secretaria Executiva do Conselho 
Municipal de Saúde da Serra

SESA/AT Assessoria Técnica

SESA/APES Assessoria de Planejamento 
Estratégico em Saúde

SESA/CC Coordenação de Comunicação
SESA/GAUDSUS Gerência de Auditoria do SUS

SESA/SFMS Superintendência do Fundo Municipal 
de Saúde

SESA/SRD Supervisão de Receitas e Despesas
SESA/SOF Supervisão de Orçamento e Finanças
SESA/SGS Subsecretaria de Gestão em Saúde

SESA/SAPS Superintendência de Atenção 
Primária à Saúde

SESA/GAPS Gerência de Atenção Primária à 
Saúde

SESA/GUAPS-AC Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde André Carlone

SESA/GAPS/GUAPS-BF Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Bairro de fátima-

SESA/GUAPS-B Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Barcelona

SESA/GUAPS-BB Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Barro Branco

SESA/GUAPS-BV Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Boa Vista

SESA/GUAPS-CS Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Campinho da Serra

SESA/GUAPS-C Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Carapebus

SESA/GUAPS-CG Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Carapina Grande

SESA/GUAPS-CC Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Central Carapina

SESA/GUAPS-CP Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Chácara Parreiral

SESA/GUAPS-CC Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Cidade Continental

SESA/GUAPS-E Eldorado

SESA/GUAPS-JC Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Jardim Carapina

SESA/GUAPS-JT Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Jardim Tropical

SESA/GUAPS-JA Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde José de Anchieta

SESA/GUAPS-LV Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Laranjeiras Velha

SESA/GUAPS-M Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Manguinhos

SESA/GUAPS-MP Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Manoel Plaza

SESA/GUAPS-NA Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Nova Almeida

SESA/GUAPS-NC-I Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Nova Carapina I

SESA/GUAPS-NC-II Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Nova Carapina II

SESA/GUAPS-O Oceania

SESA/GUAPS-PRL
Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Parque Residencial 
Laranjeiras

SESA/GUAPS-P
Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Pitanga

SESA/GUAPS-PSA Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Planalto Serrano- A

SESA/GUAPS-PSB Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Planalto serrano-  B

SESA/GUAPS-PC
Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Porto Canoa

SESA/GUAPS-SD Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde São Diogo

SESA/GUAPS-SM Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde São Marcos

SESA/GUAPS-T-I Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Taquara I

SESA/GUAPS-T-II Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Taquara II

SESA/GUAPS-VNC
Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Vila Nova de 
Colares

SESA/GUAPS-VS Gerência de Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Vista da serra

SESA/GURS-BV Gerência de Unidade Regional de 
Saúde de Boa Vista

SESA/GURS-FR Gerência de Unidade Regional de 
Saúde - Feu Rosa

SESA/GURS-J Gerência de Unidade Regional de 
Saúde - Jacaraipe

SESA/GURS-NH Gerência de Unidade Regional de 
Saúde - Novo Horizonte

SESA/GURS-SD Gerência de Unidade Regional de 
Saúde - Serra Dourada

SESA/GURS-SS Gerência de Unidade Regional de 
Saúde - Serra Sede

SESA/CSO Coordenação do Serviço de 
Odontologia

SESA/SSPS Supervisão dos Serviços de Promoção 
à Saúde

SESA/SAES Superintendência de Atenção 
Especializada à Saúde

SESA/GAS Gerência de Atenção Secundária

SESA/GCAPS-AD Gerência do Centro de Atenção 
Psicossocial – Álcool e Drogas

SESA/GCAPS-T Gerência do Centro de Atenção 
Psicossocial - Transtorno

SESA/GCTA Gerência do Centro de Testagem e 
Aconselhamento

SESA/GAMES Gerência do Ambulatório Municipal de 
Especialidades

SESA/GLC Gerência do Laboratório Central
SESA/GUE Gerência de Urgência e Emergência
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SESA/GG-UPAC Gerência Geral de Unidade de Pronto 
Atendimento de Carapina

SESA/CT-UPAC Coordenação Técnica da UPA de 
Carapina

SESA/CE-UPAC Coordenação de Enfermagem da UPA 
de Carapina de Carapina

SESA/SE-UPAC Supervisão de Enfermagem da UPA 
de Carapina

SESA/CA-UPAC Coordenação Administrativa da UPA 
de Carapina

SESA/SA-UPAC Supervisão Administrativa da UPA de 
Carapina

SESA/GG-UPAS
Gerência Geral de Unidade da 
Unidade de Pronto Atendimento da 
Serra

SESA/CT-UPAS Coordenação Técnica de UPA da Serra

SESA/CE-UPAS Coordenação de Enfermagem da UPA 
da Serra

SESA/SE-UPAS Supervisão de Enfermagem da UPA 
da Serra

SESA/CA-UPAS Coordenação Administrativa da UPA 
da Serra

SESA/SA-UPAS Supervisão Administrativa da UPA da 
Serra

SESA/GG-MC Gerência Geral da Maternidade de 
Carapina

SESA/CA-MC Coordenação Administrativa da 
Maternidade de Carapina

SESA/SA-MC Supervisão Administrativa da 
Maternidade de Carapina

SESA/CT-MC Coordenação Técnica da Maternidade 
de Carapina

SESA/CE-MC Coordenação de Enfermagem da 
Maternidade de Carapina

SESA/GCA Gerência de Controle e Avaliação

SESA/SNC Supervisão de Normalização e 
Contratualização

SESA/SSIG Supervisão de Sistemas e 
Informações Gerenciais

SESA/SPCA Supervisão de Planejamento, 
Controle e Avaliação

SESA/GR Gerência de Regulação

SESA/SRCE Supervisão de Regulação de 
Consultas e Exames

SESA/SAR Supervisão Administrativa em 
Regulação

SESA/SVS Superintendência de Vigilância em 
Saúde

SESA/GVE Gerência de Vigilância Epidemiológica
SESA/SAC Supervisão de Agravos Crônicos
SESA/SANC Supervisão de Agravos Não Crônicos

SESA/SVST Supervisão de Vigilância em Saúde 
do Trabalhador

SESA/GVAS Gerência de Vigilância Ambiental em 
Saúde

SESA/DES Divisão de Educação em Saúde

SESA/DVFAB Divisão de Vigilância dos Fatores 
Ambientais Biológicos

SESA/DVFANB Divisão de Vigilância dos Fatores 
Ambientais Não Biológicos

SESA/GVS Gerência de Vigilância Sanitária
SESA/SSA Supervisão do Setor de Alimentos

SESA/SSMPIS
Supervisão do Setor de 
Medicamentos e Produtos de 
interesse à Saúde

SESA/SSEA Supervisão do Setor de Engenharia e 
Arquitetura

SESA/SSSIS Supervisão dos Serviços de Saúde e 
de Interesse à Saúde

SESA/SAVA Supervisão de Administrativa em 
Vigilância Sanitária

SESA/SUBGATES
Subsecretaria de Gestão 
Administrativa, do Trabalho e da 
Educação em Saúde

SESA/SGA Superintendência de Gestão 
Administrativa

SESA/GASM Gerência de Administração, Serviços 
e Manutenção

SESA/DAP Divisão de Apoio Administrativo e 
Protocolo

SESA/SP Supervisão de Protocolo

SESA/DME Divisão de Manutenção de 
Equipamentos

SESA/DMP Divisão de Manutenção Predial
SESA/DSG Divisão de Serviços Gerais
SESA/SP Supervisão de Transportes
SESA/GS Gerência de Suprimentos
SESA/DC Divisão de Compras

SESA/DCRP Divisão de Contratos, Convênios e 
Registro de Preços

SESA/GAF Gerência de Assistência Farmacêutica

SESA/DACS Divisão de Almoxarifado Central da 
Saúde

SESA/SAF Supervisão do Almoxarifado de 
Farmácia

SESA/SAMH Supervisão do Almoxarifado de 
Material Médico Hospitalar

SESA/SAMO Supervisão do Almoxarifado de 
Material Odontológico

SESA/GL Gerência de Licitação

SESA/GTI Gerência de Tecnologia da 
Informação

SESA/CTI Coordenação de Tecnologia da 
Informação.

SESA/SGTES Superintendência de Gestão do 
Trabalho e da Educação em Saúde.

SESA/ GGT Gerência de Gestão do Trabalho.
SESA/SCFMP Supervisão de Controle de Frequência 

e Movimentação de Pessoal.

SESA/GGES Gerência de Gestão da Educação em 
Saúde.

ERRATA DE RESOLUÇÃO
Publicação Nº 97141

ERRATA Resolução Nº 05/2016

Na página 74, 75 e 78 do Diário Oficial dos Municípios do 
Espírito Santo – DOM/ES, de 07 de março de 2016, da 
Resolução Comasse Nº 05/2016 de 02 de março de 2016.

Onde se lê:

Art.19. A secretaria executiva será ocupada por funcio-
nários da Secretaria Municipal de Promoção Social e/ou 
quem vier substituí-la, designados pelo (a) senhor (a) Se-
cretário (a) Municipal da pasta, devidamente referendados 
pelo Conselho Municipal de Assistência Social da Serra, 
conforme art. 11 § 1º, 2º e 3º da Lei 3779/2011, e deve-
rá funcionar nas dependências da Secretaria Municipal de 
Promoção Social.

Leia-se:

Art.19. A secretaria executiva será ocupada por funcio-
nários da Secretaria Municipal de Assistência Social e/ou 
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quem vier substituí-la, designados pelo (a) senhor (a) Se-
cretário (a) Municipal da pasta, devidamente referendados 
pelo Conselho Municipal de Assistência Social da Serra, 
conforme art. 20 § 1º, 2º da Lei 4388/2015, e deverá 
funcionar nas dependências da Secretaria Municipal de As-
sistência Social.

Onde se lê:

Art.21. O COMASSE, para o desenvolvimento de suas ati-
vidades, contará com o apoio de um técnico de nível su-
perior denominada Secretária Executiva conforme art.11 
§2º da Lei 3779/2011, subordinado administrativamente 
à Diretoria Executiva do COMASSE, o qual coordenará a 
Secretaria Executiva, possuindo as seguintes atribuições:

Leia-se:

Art.21. O COMASSE, para o desenvolvimento de suas ati-
vidades, contará com o apoio de um técnico de nível su-
perior denominada Secretária Executiva conforme art. 20 
§2º da Lei 4388/2015, subordinado administrativamente 
à Diretoria Executiva do COMASSE, o qual coordenará a 
Secretaria Executiva, possuindo as seguintes atribuições:

Onde se lê:

Art.25. As Comissões de Trabalho dividem-se em perma-
nentes e temporárias.

Parágrafo único. As atividades das Comissões de Traba-
lho deverão ser pautadas pela LOAS, pela Política Nacional 
de Assistência Social - PNAS, pelo SUAS-SERRA, pela Nor-
ma Operacional Básica – NOB/SUAS, pela regulamentação 
do artigo 3º da LOAS, pela Lei nº 3779/2011 e pelo pre-
sente Regimento e deverão apresentar anualmente relató-
rios de atividades.

Leia-se:

Art.25. As Comissões de Trabalho dividem-se em perma-
nentes e temporárias.

Parágrafo único. As atividades das Comissões de Traba-
lho deverão ser pautadas pela LOAS, pela Política Nacional 
de Assistência Social - PNAS, pelo SUAS-SERRA, pela Nor-
ma Operacional Básica – NOB/SUAS, pela regulamentação 
do artigo 3º da LOAS, pela Lei nº 4388/2015 e pelo pre-
sente Regimento e deverão apresentar anualmente relató-
rios de atividades.

Onde se lê:

Art.55. A deliberação sobre a Política Municipal de Assis-
tência Social terá por diretriz o estabelecido na legislação 
federal, na Lei Municipal 3779/2011, e nas normas gerais 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência So-
cial.

Leia-se:

Art.55. A deliberação sobre a Política Municipal de Assis-
tência Social terá por diretriz o estabelecido na legislação 
federal, na Lei Municipal 4388/2015, e nas normas gerais 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência So-
cial.

Serra 18 de agosto de 2017

Samael Salim Geremias

Presidente Comasse

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
152/2016 PMS SESA

Publicação Nº 96973

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
152/2016. PROCESSO Nº 80255/2014 – SESA.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA e a 
Empresa CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO 
SANTOS LTDA. Objeto: Prorrogação do contra-
to nº 278/2014 por mais 12 (doze) meses a par-
tir 08/08/2017, com fulcro no Art. 57, Inciso II da 
Lei 8.666/93. Valor do presente Aditivo R$ 540.000,00 
(Quinhentos e quarenta mil reais). Dotação Orçamentária: 
10.302.0190.2.107- 3.3.90.39.00 FR 1.203.000

SESA/CPL 22/08/2017

PORTARIA 020 -SESA - 2017
Publicação Nº 97127

PORTARIA Nº 020/SESAS/2017

Prorroga prazo de Comissão de Sindicância

O Secretário Municipal de Saúde da Prefeitura Muni-
cipal de Serra – ES, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias

CONSIDERANDO conteúdo da Portaria n.º 025/SE-
SAS/2016, referente a instauração de sindicância para 
apuração de possíveis irregularidades no cumprimento de 
carga horária por servidores cujo pagamento foi realizado 
utilizando recursos federais do Bloco de Atenção Básica à 
Saúde;

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido na r. Portaria 
mostrou-se insuficiente para a conclusão dos trabalhos de 
apuração;

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a prorrogação do prazo para entrega 
do Relatório Final pela Comissão, concedendo 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data de publicação da presente.

Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos retroativos à data 
de 22.07.2017.

Serra, 21 de agosto de 2017

BENICIO FARLEY SANTOS

Secretário Municipal de Saúde da Serra

PORTARIA 022 -SESA - 2017
Publicação Nº 97129

PORTARIA Nº 022/SESAS/2017

Prorroga prazo de Comissão de Sindicância

O Secretário Municipal de Saúde da Prefeitura Muni-
cipal de Serra – ES, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias

CONSIDERANDO conteúdo da Portaria n.º 025/SE-
SAS/2016, referente a instauração de sindicância para 
apuração de possíveis irregularidades no cumprimento de 
carga horária por servidores cujo pagamento foi realizado 
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utilizando recursos federais do Bloco de Atenção Básica à 
Saúde;

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido na r. Portaria 
mostrou-se insuficiente para a conclusão dos trabalhos de 
apuração;

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a prorrogação do prazo para entrega 
do Relatório Final pela Comissão, concedendo 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data de publicação da presente.

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

Serra, 21 de agosto de 2017

BENICIO FARLEY SANTOS

Secretário Municipal de Saúde da Serra

PORTARIA 023 -SESA - 2017
Publicação Nº 97131

PORTARIA Nº 023/SESA/2017

Altera Portaria que designa servidores da Secretaria 
Municipal de Saúde para atuar em equipe de Audi-
toria

O Secretário Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal da 
Serra, no uso de suas atribuições legais

CONSIDERANDO o texto da Portaria n.º 021/SESA/2017 
de 11 de agosto de 2017, que Designa servidores para 
atuar em equipe de Auditoria que tem por objeto a análise 
dos contratos de prestação de serviços de análises clínicas 
laboratoriais atualmente em vigor no âmbito desta Secre-
taria

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar a indicação da presidência da equipe de 
auditoria, que passa a ser exercida pela servidora KELLY 
ROSE AREAL, e não pela servidora Katia Regina de Castro 
Santos Silva, conforme previa o artigo 2º da Portaria n.º 
021/SESA/2017.

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

Serra, 21 de agosto de 2017.

BENICIO FARLEY SANTOS

Secretário de Saúde do Município de Serra

PORTARIA SEDES
Publicação Nº 97143

PORTARIA Nº 03, DE 21 DE AGOSTO DE 2017.

INSTITUI ABERTURA DE SINDICÂNCIA, NO ÂMBITO 
DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL – SEDES, PARA 
APURAÇÃO DE POSSIVEIS DESVIOS DE CONDUTA 
ENVOLVENDO INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MU-
NICIPAL NO EXERCICIO DE SUAS FUNÇÕES NAS DE-
PENDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DA 
SERRA, ESTADO ESPIRITO SANTO, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista 
o que dispõe a alínea “b”, do § 4º, art. 184 da Lei munici-
pal nº 2360/2001.

Resolve:

Art. 1º. Fica instaurada a sindicância para apurar possí-
veis desvios de conduta cometidos por membros Guarda 
Civil Municipal da Serra, servidores municipais no exercício 
da função, conforme relatado pelo Subsecretário Adjunto 
da Guarda Civil Municipal através da CI SEDES/GCM/SUB-
SEC nº 001/2017.

§ 1º A sindicância fica composta pelos servidores abaixo 
relacionados:

I- Brenis Sérgio Gomes – Presidente

II- Anderson Lírio Vieira Carvalho – Membro

III- Mayck Gasparini Cordeiro – Membro

Art. 2º. Os trabalhos de Sindicância deverão ser concluí-
dos no prazo de 30 (trinta) dias a contar do dia 24 (vinte 
e quatro) de Agosto de 2017, podendo ser prorrogado por 
igual período, conforme disposto no art. 184, § 1º da Lei 
Municipal 2.360/2001.

Serra/ES, 21 de Agosto de 2017.

JAILSON MIRANDA

Secretário de Defesa Social – SEDES.

PORTARIA SETUR
Publicação Nº 97144

PORTARIA Nº 001/2017/SETUR

A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e La-
zer no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º – Constituir a comissão da Unidade Gestora Local 
do Centro de Indicação ao Esporte composta por servido-
res representantes das secretarias afins, em atendimento 
ao Decreto 1238 de 10 de Maio de 2017.

Art. 2º – A referida comissão será composta por:

I – Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e 
Lazer

Coordenador Geral - Márcio Paulo Barros da Silva

Coordenador de Esportes – Márcio Greick da Silva Tei-
xeira

II – Secretaria Municipal de Obras

Coordenador de Engenharia – Juliana Resende Moreira 
Campos Coordenador de Projetos – Aline Stein Cordei-
ro

Coordenador de Comissão de Licitação – Jefferson Zan-
donadi

III – Assessoria Especial – Captação de Recursos

Coordenador Administrativo – Dourine Pereira Aroeira 
Suce

Art. 3º – Esta portaria entre em vigor nesta data, revoga-
das as disposições em contrário.
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Serra - ES, 16 de Agosto de 2017

SANDRA REGINA BEZERRA GOMES

Secretária Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

RESOLUÇÃO SEMAS
Publicação Nº 97142

Resolução nº 015/2017

Conselho Municipal de Assistência Social da Serra – 
COMASSE, atendendo ao estabelecido no artigo 22 da Lei 
n.º 4388 de 13 de agosto de 2015, no uso de suas atribui-
ções legais, em reunião ordinária do dia 16 de agosto de 
2017, Ata nº 238/2017.

Considerando o Regimento Interno, Resolução nº 
005/2016, Art. 32, parágrafo I, que dispõe sobre as com-
petências da Comissão de Política de Assistência Social /
Comasse.

Considerando a Resolução CNAS nº 04, de 13 de março de 
2013, Institui a Política Nacional de Educação Permanente 
do Sistema Único da Assistência Social – PNEP/SUAS.

Resolve:

Art.1º. Aprovar o Plano de Municipal de Educação 
Permanente do Sistema Único de Assistência Social, 
do Município de Serra.

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

Serra 18/08/2017

SAMAEL SALIM GEREMIAS

Presidente do COMASSE
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ANEXO IV DO DECRETO Nº 1603/2017
Publicação Nº 97112
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VIGÉSIMA TERCEIRA CONVOCAÇÃO - EDITAL 005.2016
Publicação Nº 97155

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 
VIGÉSIMA TERCEIRA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 005/2016 

 
 
A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que 
autoriza a contratação temporária, convoca o profissional abaixo relacionado, para 
manifestar interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado e para comprovar os 
documentos declarados no ato de inscrição, cuja vaga será preenchida, conforme 
Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 005/2016, devendo se apresentar na 
Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de 23 de agosto a 28 de 
agosto de 2017, de 09h às 15h, localizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – Nº. 
5.416, Portal de Jacaraípe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).  
 
Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentação 
comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição (certificados, declarações e 
tempo de serviço), inclusive a ficha de inscrição e todos os documentos (cópias e 
originais) relacionados no Anexo I.  
 
ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato 
oferecido. 
 
Cargo: 2.1 TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
 
Class. Candidato 
359º MARIA APARECIDA DA SILVA 
360º MARILENE CELIRIA GERHARDT 
361º SHEILA MARTA GOMES 
362º KENNEDA MORAES FREITAS DE OLIVEIRA 
363º ELIENE TRINDADE DA SILVA 
364º PAULO SERGIO CRAVO FERNANDES 
365º DENISE APARECIDA SCHINEIDER PEREIRA 
366º JEFFERSON DA SILVA SALES 
367º MÁRCIA CRISTINA SILVA COUTINHO 
368º LAURA ALICE DIAS MOTTA 
369º LUCIANA DIAS TEIXEIRA 
370º LUANA DOS SANTOS CARVALHO 
371º PATRICIA DE SOUZA BARCELLOS NASCIMENTO 
372º SOLANGE CREUSA FERREIRA GOMES 
373º NUBIA DOS SANTOS OLIVEIRA 

 
Serra/ES, 21 de agosto de 2017. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 
 

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOS  
Prefeito Municipal  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA  
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PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 
 

ANEXO I 
 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais 
 

1. Cadastro de Pessoa Física - CPF 
2. Registro Geral - RG 
3. PIS/PASEP 
4. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 
5. Título Eleitoral 
6. Registro do Conselho Regional - ES 
7. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.   
8. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no site www.tse.gov.br 
9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado) 
10. Certidão de Nascimento dos Filhos 
11. Comprovante de Residência (se aluguel ou residência em nome de outro, que 

não seja pai, mãe ou esposa, declaração do proprietário do imóvel) 
12. Diploma conforme exigido para o cargo/função. 
13. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B) 
14. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido por Médico do Trabalho. 
15. Atestado de que não possui antecedentes criminais. 
16. Uma Foto ¾ 
17.  Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou Caixa 

Econômica Federal 
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Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

  RESUMO DO CONTRATO Nº000097/2017
Publicação Nº 97090

RESUMO DO CONTRATO Nº000097/2017

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES.

CONTRATADO: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA

OBJETO: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE INFORMATI-
ZADO PARA ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA (AUDATEX), PARA CONTROLE E GESTÃO DE RECURSOS QUANTO À MANUTEN-
ÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL,.

VALOR TOTAL: R$ 10.389,60 (dez mil trezentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos).

VIGÊNCIA: 08 de agosto de 2017 à 08 de agosto de 2018

DATA DE ASSINATURA: 08 de agosto de 2017

Venda Nova do Imigrante, 08 de agosto de 2017

BRAZ DELPUPO

PREFEITO MUNICIPAL
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Viana

Prefeitura

 PORTARIA Nº 0741/2017
Publicação Nº 97060

PORTARIA Nº 0741/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de 
Viana,

RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei 
nº 1596/2001, NOEL PEREIRA MENDES para exercer o 
cargo em comissão de Gerente de Almoxarifado, Patrimô-
nio e Alimentação Escolar - PC – T2, na Secretaria Munici-
pal de Educação, Esportes e Lazer.

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

Viana - ES, 21 de agosto de 2017.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

 RESUMO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 
120/2017 PROCESSO N° 9864/2017

Publicação Nº 97066

RESUMO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 
120/2017

Processo n° 9864/2017

Pregão presencial para registro de preços n°002/2017
Contratante: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA

Contratada: MUNCIPIO DE VIANA POR MEIO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: Aquisição de medicamentos essenciais de urgên-
cia e emergência para atender as necessidades da secre-
taria municipal de saúde da prefeitura municipal de Viana, 
ES, conforme condições, quantidades e exigências estabe-
lecidas no edital e seus anexos, bem como, no termo de 
referência.

Valor Global: R$ 22.283,60 (vinte e dois mil, duzentos e 
oitenta e três reais e setenta centavos).

Vigência: A partir do ato de assinatura pelo prazo de 12 
(doze) meses.

Viana, 20 de Julho de 2017.

LUIZ CARLOS REBLIN

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO  PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 036/2017

Publicação Nº 97068

AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 036/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/ES, através de sua 
Pregoeira, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, 
que a licitação supramencionada, tendo como objeto é a 
AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE NÍVEL DE PRESSÃO SONO-
RA, CALIBRADOR ACÚSTICO E SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO 
PARA CADA APARELHO (MEDIDOR, MICROFONE E CA-
LIBRADOR), PARA SEREM UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO 
DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA PELA SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MU-
NICÍPIO DE VIANA/ES, com data de abertura para o dia 
21/08/2017 às 10h, foi considerada FRACASSADA, face 
a ausência de empresas habilitadas. RESULTADO: FRA-
CASSADA

Informações pelo telefone (27) 2124-6731 de 09h às 
18h, no endereço: Avenida Florentino Avidos, nº 01, Cen-
tro, Viana, ES, ou pelo e-mail: licitacao@viana.es.gov.br. 
Edital no site: www.viana.es.gov.br.

Viana/ES, 21 de agosto de 2017.

Georgea de Jesus Passos

Pregoeira da 1ª CPL

DECRETO Nº 180/2017
Publicação Nº 96992

Prefeitura Municipal de Viana

Secretaria Municipal de Governo

DECRETO Nº 180/2017

Concede o benefício previdenciário de aposentado-
ria especial de professor, com proventos integrais, à 
servidora Cenira Braga da Rocha.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere 
o artigo 60, inciso IV, da Lei Orgânica, em conjunto com 
a DIRETORA PRESIDENTE E A GERENTE DE BENEFÍ-
CIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA 

http://www.conceicaodocastelo.es.gov.br
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- IPREVI, no uso da atribuição que lhes confere o artigo 
53, inciso V, da Lei Municipal nº 1.595/2001, e de acordo 
com o que dispõe o artigo 160, inciso I, alínea “e”, da Lei 
Municipal nº 1.596/2001, o artigo 6º, incisos I, II, III e IV, 
e artigo 7º, ambos da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
c/c o artigo 19 da Lei nº 1.595, de 28/12/2001, e ainda 
conforme Processo IPREVI nº 3/2017.

DECRETA:

Art. 1º. Fica concedida à servidora CENIRA BRAGA DA 
ROCHA, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR, ma-
trícula funcional nº 065650-01, aposentadoria especial de 
professor, com proventos integrais.

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

Viana - ES, 15 de Agosto de 2017.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

ADINALVA MARIA DA SILVA PRATES

Diretora Presidente do IPREVI

ADELEIA RUFINO

Gerente de Benefícios do IPREVI

DECRETO Nº 185/2017
Publicação Nº 97010

DECRETO Nº 185/2017

Concede o benefício previdenciário de aposentadoria vo-
luntária por tempo de contribuição, com proventos inte-
grais, à servidora Amelia dos Santos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere 
o artigo 60, inciso IV, da Lei Orgânica, em conjunto com 
a DIRETORA PRESIDENTE E A GERENTE DE BENEFÍ-
CIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA 
– IPREVI, no uso da atribuição que lhes confere o artigo 
53, inciso V, da Lei Municipal nº 1.595/2001, e de acor-
do com o que dispõe o artigo 160, inciso I, alínea “c”, da 
Lei Municipal nº 1.596/2001, o art. 6º, I, II, III e IV, da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o art. 15 da Lei 
nº 1.595/2001, e ainda conforme Processo Administrativo 
IPREVI nº 384/2017.

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida à servidora AMELIA DOS SAN-

TOS, ocupante do cargo efetivo de auxiliar de serviços 
gerais, matrícula funcional nº 066460-01, aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proventos in-
tegrais.

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

Viana - ES, 16 de Agosto de 2017.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

ADINALVA MARIA DA SILVA PRATES

Diretora Presidente do IPREVI

ADELEIA RUFINO

Gerente de Benefícios do IPREVI

DECRETO Nº 186/2017
Publicação Nº 97007

DECRETO Nº 186/2017

Concede o benefício previdenciário de aposentadoria es-
pecial de professor, com proventos integrais, à servidora 
Zilma Cunha Murari.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere 
o artigo 60, inciso IV, da Lei Orgânica, em conjunto com 
a DIRETORA PRESIDENTE E A GERENTE DE BENEFÍ-
CIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA 
- IPREVI, no uso da atribuição que lhes confere o artigo 
53, inciso V, da Lei Municipal nº 1.595/2001, e de acordo 
com o que dispõe o artigo 160, inciso I, alínea “e”, da Lei 
Municipal nº 1.596/2001, o artigo 6º, incisos I, II, III e IV, 
e artigo 7º, ambos da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
c/c o artigo 19 da Lei nº 1.595, de 28/12/2001, e ainda 
conforme Processo IPREVI nº 52/2017.

DECRETA:

Art. 1º. Fica concedida à servidora ZILMA CUNHA MU-
RARI, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR, matrí-
cula funcional nº 060682-01, aposentadoria especial de 
professor, com proventos integrais.

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

Viana - ES, 16 de Agosto de 2017.
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GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

ADINALVA MARIA DA SILVA PRATES

Diretora Presidente do IPREVI

ADELEIA RUFINO

Gerente de Benefícios do IPREVI

DECRETO Nº 187/2017
Publicação Nº 96995

DECRETO Nº 187/2017

Concede o benefício previdenciário de aposentado-
ria voluntária por tempo de contribuição, com pro-
ventos integrais, à servidora Elizabeth da Conceição 
Pereira.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere 
o artigo 60, inciso IV, da Lei Orgânica, em conjunto com 
a DIRETORA PRESIDENTE E A GERENTE DE BENEFÍ-
CIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA 
– IPREVI, no uso da atribuição que lhes confere o artigo 
53, inciso V, da Lei Municipal nº 1.595/2001, e de acor-
do com o que dispõe o artigo 160, inciso I, alínea “c”, da 
Lei Municipal nº 1.596/2001, o art. 6º, I, II, III e IV, da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o art. 15 da Lei 
nº 1.595/2001, e ainda conforme Processo Administrativo 
IPREVI nº 184/2017.

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida à servidora ELIZABETH DA 
CONCEIÇÃO PEREIRA, ocupante do cargo efetivo de au-
xiliar de serviços gerais, matrícula funcional nº 021741-
01, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, 
com proventos integrais.

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

Viana - ES, 16 de Agosto de 2017.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

ADINALVA MARIA DA SILVA PRATES

Diretora Presidente do IPREVI

ADELEIA RUFINO

Gerente de Benefícios do IPREVI

DECRETO Nº 188/2017
Publicação Nº 97000

DECRETO Nº 188/2017

Concede o benefício previdenciário de aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proven-
tos integrais, à servidora Dilma Pautz Sunderhus.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere 
o artigo 60, inciso IV, da Lei Orgânica, em conjunto com 
a DIRETORA PRESIDENTE E A GERENTE DE BENEFÍ-
CIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA – 
IPREVI, no uso da atribuição que lhes confere o artigo 53, 
inciso V, da Lei Municipal nº 1.595/2001, e de acordo com 
o que dispõe o artigo 160, inciso I, alínea “c”, da Lei Muni-
cipal nº 1.596/2001, o artigo 3º da Emenda Constitucional 
nº 47/2005, c/c o artigo 15 da Lei nº 1.595/2001, e ainda 
conforme Processo IPREVI nº 266/2017.

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida à servidora DILMA PAUTZ SUN-
DERHUS, ocupante do cargo efetivo de professor, matrí-
cula funcional nº 065676-01, aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição, com proventos integrais.

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

Viana - ES, 16 de Agosto de 2017.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

ADINALVA MARIA DA SILVA PRATES

Diretora Presidente do IPREVI

ADELEIA RUFINO

Gerente de Benefícios do IPREVI

DECRETO Nº 189/2017
Publicação Nº 97003

DECRETO Nº 189/2017

Concede o benefício previdenciário de aposentado-
ria voluntária por tempo de contribuição, com pro-
ventos integrais, à servidora Lindamar de Sousa Fe-
lippe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere 
o artigo 60, inciso IV, da Lei Orgânica, em conjunto com 
a DIRETORA PRESIDENTE E A GERENTE DE BENEFÍ-
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CIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA – 
IPREVI, no uso da atribuição que lhes confere o artigo 53, 
inciso V, da Lei Municipal nº 1.595/2001, e de acordo com 
o que dispõe o artigo 160, inciso I, alínea “c”, da Lei Muni-
cipal nº 1.596/2001, o artigo 3º da Emenda Constitucional 
nº 47/2005, c/c o artigo 15 da Lei nº 1.595/2001, e ainda 
conforme Processo IPREVI nº 173/2017.

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida à servidora LINDAMAR DE SOU-
SA FELIPPE, ocupante do cargo efetivo de assistente 
social, matrícula funcional nº 017000-01, aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proventos in-
tegrais.

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

Viana - ES, 16 de Agosto de 2017.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

ADINALVA MARIA DA SILVA PRATES

Diretora Presidente do IPREVI

ADELEIA RUFINO

Gerente de Benefícios do IPREVI

DECRETO Nº 190/2017
Publicação Nº 96991

DECRETO Nº 190/2017

NOMEAR CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE BIENIO 
2017-2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pela 
Lei Orgânica do Município de Viana,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica constituído o Conselho Municipal de Saúde 
de Viana, para o biênio 2017/2019, composto pelos se-
guintes membros:

Representantes do Governo e Prestadores de Servi-
ços

Titulares:

Luiz Carlos Reblin – Governo – Secretário Saúde;

Maria Angélica Callegario – Governo;

Jorge Luiz Joaquim Terrão – Prestador – Laboratório Ouro 
Verde.

Suplentes:

Camila Valder – Governo;

Aline Lane Monteiro Fioresi – Governo;

Eduardo Rodrigues da Matta Baptista – Prestador – Labo-
ratório Baptista.

Representantes dos Profissionais de Saúde

Titulares:

Edilon Andrade Miranda – SINDIENFERMEIROS;

Leise Helena Bastos Ottoni – SINDSAÚDE;

Ana Paula da Penha Ferreira – SINDPUV.

Suplentes:

Iara Oliveira dos Santos – SINDIENFERMEIROS;

Shirlei Aparecida Freire – SINDSAÚDE;

Ricardo Souza Firme – SINDPUV.

Representantes dos Usuários

Titulares:

José Boa bettim – ACADS;

Márcia Margareth de Souza Gomes – ACEERAN VANKATE;

Edna Batista Lyra de Oliveira – ASSAPV;

Célio Barbosa - FEMOPOVI – Igreja Católica;

Rogério dos Santos Lopes – FEMOPOVI;

Valdeir Honório Dias – FEMOPOVI – Movimento Comuni-
tário Eldorado.

Suplentes:

Elson Alves Rocha – ACADS;

Antonio Francisco Pacheco Gonçalves - ACEERAN VANKA-
TE;

Nair Rosa Cardoso da Silva – ASSAPV;

Antonio Raimundo da Silva – FEMOPOVI;

Deuzeni Moraes Passos – FEMOPOVI – Movimento Comu-
nitário Arlindo Villach;

Elias Roberto Pereira – FEMOPOVI.
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Art. 2º - O Presidente do CMS será eleito entre os mem-
bros do Conselho, em Reunião Plenária, conforme deter-
mina a Resolução nº 453/2013 do Conselho Nacional de 
Saúde e Lei Municipal nº 2.269/2010, que alterou o art. 4º 
da Lei nº 1.419/1998, de Criação do Conselho Municipal 
de Saúde.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assi-
natura, revogadas as disposições em contrario.

Viana - ES, 19 de Agosto de 2017.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0742/2017
Publicação Nº 97062

PORTARIA Nº 0742/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de 
Viana,

RESOLVE:

Art. 1° - MIGRAR o cargo em comissão ocupado pela ser-
vidora MILENA MOLINO SANTANA DA SILVA nomeada pela 
portaria n° 0358/2017, para o cargo de Gerente Adminis-
trativo, Financeiro e Orçamentário - PC – T2, na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social.

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

Viana - ES, 21 de agosto de 2017.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0743/2017
Publicação Nº 97064

PORTARIA Nº 0743/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 

Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de 
Viana,

RESOLVE:

Art. 1° - MIGRAR o cargo em comissão ocupado pela 
servidora MARIANA MARTINS MAGALHÃES nomeada pela 
portaria n° 0664/2017, para o cargo de Gerente de Gestão 
do SUAS - PC – T2, na Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Social.

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

Viana - ES, 21 de agosto de 2017.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS N° 139/2017

Publicação Nº 97065

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS N° 139/2017

Processo nº. 8724/2017

Dispensa de Licitação, com fulcro no artigo 24, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93.

Contratante: MUNICIPIO DE VIANA

Contratada: CAPTAR CONSULTORIA PÚBLICA LTDA ME

Objeto: Contratação de empresa especializada para auxí-
lio na elaboração, desenvolvimento e aprovação do Projeto 
PMAT – Programa de Modernização da Administração 
Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos, com 
vistas à modernização da administração e eficiência nos 
recursos municipais, com a finalidade de concessão de 
financiamento em atendimento a Secretaria Municipal 
de Administração, Gestão de pessoas e de Finanças, do 
Município de Viana/ES.

Valor: R$ 7.750,00 (sete mil e setecentos e cinquenta re-
ais).

Vigência: inicio na data de assinatura do termo contratual 
e terá duração de 04 (quatro) meses.

Viana, 21 de agosto de 2017.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
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RESUMOS
Publicação Nº 97051

RESUMO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
120/2014

Processo nº. 3242/2014

Pregão Presencial nº. 033/2014

Contratante: MUNICIPIO DE VIANA

Contratada: DINÂMICA TELECOMUMICAÇÃO LTDA

Objeto: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Contrato 
de prestação de serviços nº. 120/2014, celebrado entre as 
partes, nos termos previstos na Cláusula Terceira e con-
forme Artigo 57 da Lei nº 8.666/1.993 e suas alterações.

Valor: R$ 45.999,96 (quarenta e cinco mil novecentos e 
noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

Vigência: por mais 12 (doze) meses, a partir de 
09.08.2017.

Viana, 08 de agosto de 2017.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS N° 143/2014

Processo nº. 2759/2017

Tomada de Preços nº. 008/2017

Contratante: MUNICIPIO DE VIANA

Contratada: AL ENGENHARIA LTDA - ME

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS 
REFERENTES À REPROGRAMAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PAC 
II, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DE SENEAMENTO 
INTEGRADO DE URBANIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE VIANA.

Valor: R$ 97.700,00 (noventa e sete mil e setecentos re-
ais).

Vigência: do ato de assinatura e se estenderá pelo prazo 
de 120 (cento e vinte) dias.

Viana, 14 de agosto de 2017.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA



22/08/2017 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 830

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 139

EDITAL Nº 003/2016 - CONVOCAÇÃO
Publicação Nº 97012

 

 
EDITAL Nº 003/2016 

PROCESSO SELETIVO E CADASTRO DE RESERVA SIMPLIFICADO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, AUXILIAR DE CRECHE E NUTRIÇÃO. 
 

CONVOCAÇÃO 
 

A Comissão do Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e 

Lazer da Prefeitura de Viana, em referência ao Edital nº 003/2016, convoca para, 8ª Chamadas os Candidatos habilitados, 

segundo classificado e modalidades abaixo relacionadas: 

 

Local: Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer” – SEMEEL. 

Endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, S/N – Centro – Viana/ES – CEP: 29130-013 
Ponto de Referência: Estação Ferroviária / Próximo ao Cartório Eleitoral. 

 

 

8ª CHAMADA 
 

DATA DA CHAMADA: 23/08/2017 

MODALIDADE:  MAPB – HISTÓRIA. 
 

DATA HORÁRIO CARGO CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO DE 
HABILITADOS 

23/08/2017 16h00min MAPB - HISTÓRIA 
 

Nº - 131º ao 160º. 

 

 

Classificação Inscrição Nome Completo Pontuação 
131º 6510 ALYNE EMANUELLA CERQUEIRA GONÇALVES 16.70 
132º 5741 ANDREA GORETE DE ANDRADE CORSINI 16.60 
133º 154 LUANA OLIMPIO ALMEIDA 16.60 
134º 13154 TIAGO MARTINS DOS SANTOS 16.40 
135º 5595 JAIRO DE PAULA RIBEIRO 16.40 
136º 7512 DANIEL FRANCIS NASCIMENTO DE MORAES 16.40 
137º 704 ADRIANA ROCHA FURTUNATO DO ESPIRITO SANTO 16.30 
138º 12576 MARILETE GROYNER 16.30 
139º 7047 RODOLFO VISINTINI 16.20 
140º 9700 THAIARA MODESTO DE CARVALHO 16.20 
141º 3378 MAURO PEREIRA DA SILVA 16.20 
142º 4722 RUI BARBOSA DE MAGALHAES 16.10 
143º 6196 CRISLEY DO VALE SILVA 16.10 
144º 7960 JULIO CESAR DA COSTA SILVA 16.00 
145º 330 JACYLEIDA CORREA DA CRUZ 16.00 
146º 2525 GRACINEIDE MARIA DE SOUZA 16.00 
147º 7439 BENEDITO DE CASTRO SANTOS 16.00 
148º 1927 JULIANA MARA VAREJÃO GOBBI MATEUS 16.00 
149º 11076 DIEGO RODRIGUES BATISTA 16.00 
150º 6045 ADEMILSON MARQUES DE OLIVEIRA 16.00 
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151º 13378 LOZIANE DA SILVA BERNABÉ 16.00 
152º 8446 JAQUELINE PACHECO DE SOUZA OLIVEIRA 16.00 
153º 5852 LETíCIA SILVA BARROSO 16.00 
154º 3327 JANAINA SILVA FERREIRA DE ARAUJO 16.00 
155º 7112 KELVEN ARAUJO SARMENTO 16.00 
156º 7975 BERNAUANA DA SILVA NIEIRO LEMOS 16.00 
157º 130 WEVERTON ROSA DE ALMEIDA 16.00 
158º 840 CLAUDIO SERGIO DALTOé SIQUEIRA 16.00 
159º 11610 ERICA SILVA CAMPOS 16.00 
160º 13635 JESSICA RIBEIRO SPADETO 16.00 

 

 

 
 

Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer 
Portaria nº 1039/2016. 
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EDITAL Nº 003/2016 - CONVOCAÇÃO
Publicação Nº 97011

 

 
EDITAL Nº 003/2016 

PROCESSO SELETIVO E CADASTRO DE RESERVA SIMPLIFICADO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, AUXILIAR DE CRECHE E NUTRIÇÃO. 
 

CONVOCAÇÃO 
 

A Comissão do Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e 

Lazer da Prefeitura de Viana, em referência ao Edital nº 003/2016, convoca para, 2ª e 18ª Chamadas os Candidatos 

habilitados, segundo classificado / reclassificação e modalidades abaixo relacionadas: 

 

Local: Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer” – SEMEEL. 

Endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, S/N – Centro – Viana/ES – CEP: 29130-013 
Ponto de Referência: Estação Ferroviária / Próximo ao Cartório Eleitoral. 

 

 

 

2ª CHAMADA 
 

DATA DA CHAMADA: 23/08/2017 

MODALIDADE:  MAPA – Ensino Fundamental e Educação Infantil da Educação do Campo. 
 

DATA HORÁRIO CARGO CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO DE 
HABILITADOS 

23/08/2017 13h00min 
MAPA – Ensino Fundamental e Educação 

Infantil da Educação do Campo 

 

Nº - 51º ao 75º. 

 

 

Classificação Inscrição Nome Completo Pontuação 
51º 7758 ELIZABRTH SANTANA SIQUEIRA 18.40 
52º 7508 ALINE ALVES RODRIGUES 18.20 
53º 13765 PATRICIA CHRIST 18.20 
54º 12023 EDILAINY QUADROS OLIVEIRA 18.20 
55º 11468 TATIANE VIEIRA ARNHOLZ 18.20 
56º 6511 MARTA MEDEIROS 18.10 
57º 12818 ADRIANA RAMOS DE ARAúJO 18.00 
58º 10726 NATHALY SCHWAMBACH MACHADO GUASTI 18.00 
59º 3526 LEONETE FISCHER DE OLIVEIRA 18.00 
60º 4709 MARLENE FALCAO RAMOS 18.00 
61º 3566 SIRLENE RIBEIRO FERREIRA 18.00 
62º 1830 GISELE MARIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 18.00 
63º 2849 EDILZA VILA FLOR DE MELO 18.00 
64º 2646 CREDILENE DA SILVA FREITAS SILVA 18.00 
65º 7194 ANA PAULA RIBEIRO ALVES 18.00 
66º 12388 ROSANA NUNES PEDREIIA. 18.00 
67º 7039 NEILLA REGINA CORDEIRO FÉLIX AZEVEDO 17.90 
68º 400 GILCILENE DE SOUZA DA SILVA FIRME 17.80 
69º 13194 FERNANDA PENHA MENEGATTI ANDRADE 17.80 
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70º 12128 DéBORA ANA RODRIGUES 17.70 
71º 13510 ALIETE RIBEIRO 17.60 
72º 6256 MARY ANNE TEIXEIRA LOPES 17.50 
73º 3894 ROGERIA SEVIRIANO SIQUEIRA CHRISTO 17.40 
74º 11622 PAULO CESAR GRIJó 17.20 
75º 7238 CARMEM SILVA BICHI 17.10 

 

 

 

18ª CHAMADA 
 

DATA DA CHAMADA: 23/08/2017 

MODALIDADE:  MAPP – PEDAGOGO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

DATA HORÁRIO CARGO CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO DE 
HABILITADOS 

23/08/2017 14h30min MAPP – PEDAGOGO ENSINO FUNDAMENTAL 

Nº - 101º ao 104º, 107º ao 117º,  

119º ao 127º, 129º ao 133º, 135º ao 144º, 

146º ao 150º. 

 
 

Reclassificação Inscrição Nome Completo Pontuação 
100º 1587 MARLUCIA APARECIDA MATIAS CARVALHO LOUREIRO 20.80 
101º 3115 MARGARIDA MARIA RIBEIRO SANTOS 20.80 
102º 7723 DENISE ROSA ARAUJO DE OLIVEIRA 20.70 
103º 4324 LUCINEIA HAASE ROSA 20.50 
104º 3066 ANDRÉIA VASCONCELOS DE SOUSA MELLO 20.50 
107º 8952 MARCELA LOCATELLI 20.40 
108º 1337 FABIANA ZAMPROGNO 20.30 
109º 13581 FABIANA GABRIELA DA SSILVA 20.30 
110º 9038 MARIA DAS DORES DA CUNHA ALVES 20.30 
111º 2703 SIRLEIA GUERRA FERNANDES 20.30 
112º 6208 CRYSTIAN MARIA DOS SANTOS 20.20 
113º 9378 RITA DE CáSSIA DE MORAES MOREIRA 20.10 
114º 6064 ELISANGELA GOMES PIMENTA ROZARIO 20.00 
115º 4773 MARLUCE RIBEIRO DE FREITAS VIEIRA 20.00 
116º 11683 SANDRA MARA MOTA NICACIO 20.00 
117º 11198 ALESSANDRA SALLES BENGALY 20.00 
119º 3946 PATRICIA CRISTINA VASCONCELO DO CARMO RANGEL. 19.80 
120º 3462 GINNA TAMARA FEU 19.80 
121º 12031 JÉSSICA PEREIRA FALCÃO 19.80 
122º 6802 REGYANNE CRISTINA FRAGA VALÉRIO 19.70 
123º 3143 RODRIGO SAITER DE ARAUJO RIBEIRO 19.60 
124º 6722 DEBORA AZEVEDO SILVA 19.60 
125º 10247 RICARDO VITORINO DE OLIVEIRA 19.60 
126º 44 SIBELLI MODOLO DA COSTA DE MENEZES 19.60 
127º 62 FRANCILMA FERNANDES DOS SANTOS 19.60 
129º 5945 SILVIA MARIA GÓES DA SILVA MAIA 19.50 
130º 9283 VALERIA FERREIRA SOUZA 19.40 
131º 9285 VALERIA FERREIRA SOUZA 19.40 
132º 11725 MARCELO ALMEIDA DA CRUZ 19.40 
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133º 11727 MARCELO ALMEIDA DA CRUZ 19.40 
135º 6568 PATRICIA HERZOG RANGEL 19.30 
136º 1385 ROSEMARI SILVA DIAS 19.20 
137º 7752 ANA PAULA ALMEIDA 19.20 
138º 4994 SONIA MARA ALVES CAMPOS 19.00 
139º 5172 FABIO DOS SANTOS SILVA ROMLOW 19.00 
140º 2435 FABÍOLA CARREIRO FERREIRA DOS PASSOS 19.00 
141º 11486 MICHELLE PEREIRA AIRES 19.00 
142º 6658 BRUNO DA SILVA GUIMARãES 19.00 
143º 4818 RENAN LUIZ NASCIMENTO SANTOS 19.00 
144º 8061 PATRICIA PORTO REINHOLZ MULLER 19.00 
146º 11161 NELIZETE LIMA 19.00 
147º 7876 ROZIANA KáTIA MIURIM DALFIOR 19.00 
148º 12887 PATRICIA VENTUROTI ROSA 19.00 
149º 11370 JUSCELINO DOMINGOS PEREIRA 19.00 
150º 5434 IVANILDA DOS SANTOS LUCINDO 19.00 

 

 

 
 

Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer 
Portaria nº 1039/2016. 


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	__DdeLink__776_1132350065
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack1
	_GoBack
	_GoBack1
	_GoBack1
	_GoBack
	_GoBack1
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	a10_II
	a11
	a10_pu
	a2
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Consórcios Intermunicipais
	Cim Pedra Azul - Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana do ES
	Cim Polo Sul - Consórcio Público da Região Polo Sul do ES
	Afonso Cláudio
	Água Doce do Norte
	Alfredo Chaves
	Alto Rio Novo
	Anchieta
	Aracruz
	Boa Esperança
	Bom Jesus do Norte
	Castelo
	Colatina
	Conceição do Castelo
	Domingos Martins
	Ecoporanga
	Guarapari
	Ibatiba
	Ibiraçu
	Itarana
	João Neiva
	Laranja da Terra
	Marechal Floriano
	Montanha
	Mucurici
	Piúma
	Santa Teresa
	São Domingos do Norte
	São Gabriel da Palha
	São José do Calçado
	São Roque do Canaã
	Serra
	Venda Nova do Imigrante
	Viana

		2017-08-22T11:56:22-0300
	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICI:09427503000112




