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Consórcios Intermunicipais

Cim Polinorte - Consórcio Público da Região Polinorte do ES

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 126691

DISPENSA DE LICITAÇÃO

RECONHEÇO a contratação por meio de Dispensa de Lici-
tação, considerando a orientação exposta no Parecer do 
Procurador Jurídico fls. 43 a 52, dos autos do processo por 
dispensa de licitação nº 010/2018, com base no § 8º do 
Art. 23 e inciso II do Art. 24 da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores.

PROCESSO Nº 010/2018.

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de 
Água Mineral, obtida de fontes naturais ou artificialmente 
captada de origem subterrânea caracterizada pelo conteú-
do definido e constante de sais minerais (composto iônica) 
e pela presença de oligoelementos e outros constituintes, 
em garrafões de 20 Litros e Gás liquefeito de petróleo 
acondicionado em botijas de 13 kg, para consumo do Con-
sórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE, du-
rante o exercício de 2018.

CONTRATANTE: Consórcio Público da Região Polinorte - 
CIM POLINORTE

CONTRATADA: Irmãos Ferreira Comercio e Serviços Ltda – 
CNPJ nº 18321338/0001-00

VALOR: R$ 1.070,00 (um mil e setenta reais)

Projeto Atividade: 01101.1012200012.002 e Elemento de 
Despesa: 333903000 do orçamento do Consórcio Público 
da Região Polinorte – CIM POLINORTE.

Ibiraçu/ES, 19 de março de 2018.

LUCIMAR ANTÔNIO DA SILVA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Diante do exposto, e considerando que destes autos cons-
ta, acolho e aprovo o parecer da Procuradoria Jurídica e, 
por via de consequência ratifico a dispensa de licitação 
para que se proceda a referida contratação.

Atendendo ao dispõe do artigo 24, inciso IV e artigo 26, 
do diploma das licitações e contratos (Lei nº 8.666/93), 
determino que seja publicado o AVISO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO.

Cumpra-se.

Ibiraçu/ES, 19 de março de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO  
DA REGIÃO POLINORTE

RESUMO DE CONTRATO Nº 002.2018 MUL-
TPROJECT SOFT E CONSULTORIA LTDA

Publicação Nº 126697

RESUMO DE CONTRATO N°002/2018

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE.

Contratada: Multproject Soft e Consultoria LTDA

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de sis-
temas informatizados de gestão pública, englobando ces-
são do direito de uso, instalação, implantação, migração, 
customização, treinamento/capacitação dos servidores, 
manutenção, suporte técnico, atualização tecnológica e 
assistência técnica dos sistemas informatizados de gestão 
pública, visando a melhoria da eficiência, eficácia e efeti-
vidade no desempenho de todas as atividades e o alcance 
dos resultados planejados em conformidade com as espe-
cificações técnicas contidas no referido processo.

Valor global estimado de Serviço: R$ 51.000,00 (cinquen-
ta e um mil reais)

Vigência: 12 meses, a partir da data de sua assinatura.

Data de Assinatura: 15/03/2018

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Presidente do Cim Polinorte
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Consórcio Público CONDOESTE

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 
003/2018

Publicação Nº 126780

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

EDITAL: N.º 003/2018.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N.º 036/2018.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL: LEADER DISTRI-
BUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME.

LICITANTE: Consorcio Público para Tratamento e Destina-
ção Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce 
Oeste do Estado do Espírito Santo – Condoeste.

PARTE VENCEDORA:

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO, Presidente do CON-
DOESTE de acordo com as atribuições oriundas do cargo, 
observadas as formalidades legais, RESOLVE:

Uma vez atendidas às exigências e formalidades previstas 

na Lei N.º 8.666/1993 e de acordo com os demais ele-
mentos dos autos, sobretudo, as decisões advindas da 
Comissão Permanente de Licitações reunidas no processo 
administrativo epigrafado, não verificando qualquer vício, 
HOMOLOGA-AS para que produza os jurídicos efeitos, AD-
JUDICANDO em favor da mesma o objeto do procedimento 
licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Determino que o Setor Competente elabore o devido con-
trato/ autorização de fornecimento/Nota de Empenho, a 
ser firmado pelo CONDOESTE e a vencedora do certame 
para fins da Lei N.º 8.666/1993, observando-se as condi-
ções do Edital e anexos dele integrante.

Cumpra-se.

Colatina/ES, 19 de Março de 2018.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

Presidente do CONDOESTE

Prefeito de Santa Teresa/ES

Consórcio Público para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sul do ES

ATA Nº 008/2016 - ASSEMBLEIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA

Publicação Nº 126730

ATA N° 008/2016 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPI-
RITO SANTO – CONDESUL/ES

Aos dez (28) dias do mês de novembro do ano de dois mil 
e dezesseis, às dez horas (09hs) na sede do Consórcio Pú-
blico para o Desenvolvimento Sustentável da região Sul do 
Espírito Santo- CONDESUL/ES, reuniram-se, em Assem-
bleia Geral extraordinária os senhores prefeitos eleitos dos 
municípios consorciados, para o mandato de 2017/2020, 
estando presente os Prefeitos Eleitos de Anchieta, Sr. Fa-
bricio Petri, o Prefeito de Iconha, Sr. João Paganini, o Pre-
feito de Guarapari Sr. Edson Magalhães e o Prefeito de 
Piuma, Sr. Ricardo da Costa . A Superintendente Interina 
do Condesul, Isabela, deu início a reunião dando as boas 
vinda a todos e agradecendo a presença, discursando so-
bre a importância do consórcio. Presente também, a Ge-
rente de Projetos do Condesul, Sra. Jacqueline Camilleti , 
que deram as boas vindas aos demais convidados os quais 
assinaram a lista de presença. Tendo a reunião o objetivo 
de deliberar sobre a pauta constante da ordem do dia. For-
mação de chapa e eleição de presidente e vice-presidente 
do Condesul-ES para o biênio (2017-2018): Por consenso 
dos membros presentes, fica indicada a chapa de eleição 

dos membros da diretoria do CONDESUL, assim estabele-
cida: -Presidente do CONDESUL: Prefeito eleito do muni-
cípio de Guarapari, Sr. Edson Figueiredo Magalhães –Vice- 
presidente do CONDESUL: Prefeito Eleito do Município de 
Alfredo Chaves, Sr. Fernando Lafaiete. Os Prefeitos Eleitos 
decidiram por unanimidade marcar uma Assembleia para 
o dia 25 de janeiro, às 09hs, na nova sede do Consorcio, à 
ser decidida. Nada mais havendo a tratar em assembleia, 
eu Isabela Flores Cavalcanti de Souza – Superintendente 
Interina do Condesul/ES, lavrei a presente Ata que após 
lida e achada conforme, segue assinada por mim e pelo 
presidente do consórcio, tendo os demais convidados as-
sinado a lista de presença ,agradecendo o empenho dos 
colaboradores.

Isabela Flores Cavalcanti Edson Magalhães

Superintendente Interina do Condesul/ES Prefeito eleito 
de Guarapari

Fabricio Petri João Paganini

Prefeito eleito de Anchieta Prefeito eleito de Iconha

Fernando Lafaiete Ricardo da Costa

Prefeito eleito de Alfredo Chaves Prefeito eleito de Piuma



20/03/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 973

www.diariomunicipales.org.br

Página 4

PORTARIA CONDESUL/ES N 001-R DE 28/02/ 
2018

Publicação Nº 126709

PORTARIA CONDESUL/ES Nº 001-R, DE 28 DE FEVEREIRO 
DE 2018.

Institui filial do CONDESUL/ES para atuar na área de saúde 
e dá outras providências.

O Presidente do CONDESUL/ES, no uso de suas atribuições 
legais, com poderes que lhe confere o §5º da Clausula 
Décima Quinta do Contrato de Consórcio Público e seu Es-
tatuto, e conforme deliberação da Assembleia Geral reali-
zada em 20/02/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída filial do CONDESUL/ES para atu-
ar na área de saúde, conforme deliberação adotada pela 
Assembleia Geral datada de 20/02/2018, para fins de dar 
condições ao funcionamento e gestão da Gerência de Pro-
jetos da Área de Saúde do CONDESUL/ES, a qual funcio-
nará no imóvel situado à Rua Francisco Furtado, nº 141, 
Edifício Taís Guedes, Sala 306, Muquiçaba, município de 
Guarapari/ES.

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

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

Guarapari, 27 de fevereiro de 2018.

Edson Figueiredo Magalhães

Presidente do CONDESUL/ES

TORNA SEM EFEITO PUBLICAÇÃO DE PORTA-
RIA Nº 01 - P 

Publicação Nº 126715

TORNA SEM EFEITO PUBLICAÇÃO Nº 125413, VEÍCULADA 
EM 12/03/2018.

O Presidente do CONDESUL/ES, no uso de suas atribui-
ções, com poderes que lhe confere o Estatuto e o Contrato 
de consórcio público torna sem efeito a publicação da Por-
taria nº 01-P, veiculada na edição de 12/03/2018 do DOM/
ES, sob o numero de publicação 125413, por se tratar de 
minuta de portaria enviada para publicação por equívoco.

Guarapari/ES, 19 de março de 2018.

Edson Figueiredo Magalhães

Presidente do Condesul/ES
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Afonso Cláudio

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 - 
PROC. Nº 003187/2018

Publicação Nº 126513

Aviso de Pregão Presencial Nº 011/2018

Proc. Nº 003187/2018

O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Prego-
eira Oficial, torna público que às 08h30min do dia 05 de 
abril de 2018, na sede da Prefeitura, realizará licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, 
EXCLUSIVA para microempresas, empresas de pequeno 
porte e equiparadas, objetivando o Registro de Preços para 
aquisição de materiais de iluminação pública, destinados à 
manutenção das redes de iluminação da Sede e Distritos 
deste município, em atendimento à Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos. O Edital poderá ser reti-
rado no site da Prefeitura Municipal: www.afonsoclaudio. 
es.gov.br, link Licitações. Demais informações poderão ser 
obtidas pelo Tel.: (27)3735-4005, no horário de 07:00 às 
13:00 horas, ou através do e-mail: licitacao@afonsoclau-
dio.es.gov.br.

Afonso Cláudio/ES, em 19 de março de 2018.

Elilda Maria Bissoli

Pregoeira Oficial

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2018 - PROC. 
003127/2018

Publicação Nº 126583

Dispensa de Licitação Nº 011/2018 - Proc. 003127/2018

Base Legal: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Empresa: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 35.820.448/0019-65.

Objeto: aquisição de recargas de cilindro de oxigênio 
destinadas aos veículos (ambulâncias) de placas: MSV-
2842, MTZ-8606 e PPE-4187, devido à necessidade dos 
veículos anteriormente indicados, estarem equipados de 
acordo com as normas vigentes, conforme Solicitação nº 
07/2018- Processo nº 003127/2018.

Valor: R$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais).

Dotação Orçamentária: 10.01.10.122.0048 2.113 - Ele-
mento de Despesa: 33903000000 - Fonte de Recurso: 
12010000 – RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE - Ficha: 
0000015.

Afonso Cláudio/ES, 19 de março de 2018.

Regina A. Fernandes de Souza

Chefe do Setor de Compras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Luciano Bernardes Borlote

Gestor/Sec. Mun. de Saúde

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2018 - PROC. 
14916/2017

Publicação Nº 126584

Dispensa de Licitação Nº 012/2018 - Proc. 14916/2017

Base Legal: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Empresa: LUIZ ROBERTO RAMOS ME, inscrita no CNPJ sob 
o nº 13.261.0005/0001-10.

Objeto: prestação de serviço de conserto do aparelho de 
raio-x aquisição da Unidade de Saúde Hilton Lopes Vieira, 
conforme Solicitação Nº 78/2018 da Secretaria Municipal 
de Saúde.

Valor: R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais).

Dotação Orçamentária: 10.01.10.122.0048 Projeto/Ativi-
dade: 2.113 - Manutenção das Atividades do Fundo Mu-
nicipal de Saúde - Elemento de Despesa: 33903900000 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de 
Recurso: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde.

Afonso Cláudio/ES, 19 de março de 2018.

Regina A. Fernandes de Souza

Chefe do Setor de Compras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Luciano Bernardes Borlote

Gestor/Sec. Mun. de Saúde

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILI-
DADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 003305/2018

Publicação Nº 126539

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO

Nº 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 003305/2018

A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, através de 
seu Gestor, no uso de suas atribuições legais em conso-
nância com os termos do art. 32, §§1º e 2º, da Lei nº 
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13.019/2014, e art. 11 §§1º e 2º, do Decreto Municipal 
384/2017, torna pública à Inexigibilidade de Chamamento 
Público, cujos termos da justificativa seguem transcritos 
abaixo, referente à celebração de parceria entre Instituto 
de Consciência Antidrogas Comunidade Terapêutica para 
Dependentes Químicos - ICAD, e o Município de Afonso 
Cláudio, voltado à consecução de finalidade de interesse 
público e recíproco, qual seja, promover atendimentos a 
dependentes químicos do sexo masculino em Afonso Cláu-
dio, e que estejam buscando tratamento e necessitem de 
afastamento da família, com ações que envolvem a trans-
ferência de recursos financeiros, no valor de R$ 60.000,00 
(Sessenta Mil Reais), advindos do Orçamento Público Mu-
nicipal à referida organização, conforme Plano de Traba-
lho constante nos autos do Processo Administrativo nº 
3305/2018.

RESUMO: Termo de Fomento com o Instituto de Consci-
ência Antidrogas Comunidade Terapêutica para Dependen-
tes Químicos - ICAD

DO RESUMO DA JUSTIFICATIVA

Os fins da Administração Pública Municipal, segundo o 
mestre Hely Lopes Meirelles, “resumem-se num único ob-
jetivo: o bem da coletividade administrada.”

Todavia nem todos os serviços de interesse público, são 
realizados pelo Município, necessitando para atingir o 
“bem comum”, estabelecer parcerias com Organizações 
da Sociedade Civil que nesse caso o Município de Afonso 
Cláudio, voltado à consecução de finalidade de interesse 
público e recíproco, apoia a promoção de atendimentos a 
dependentes químicos do sexo masculino em Afonso Cláu-
dio, que estejam buscando tratamento e necessitem de 
afastamento da família.

Nesta ótica o ICAD, vem desenvolvendo há mais de 05 
(cinco) anos, atividades voltadas a serviços que visam o 
tratamento e recuperação de dependência química, e têm 
objetivos voltados a promoção de atividades e finalidades 
de relevância pública e social, ressaltando além dos re-
levantes trabalhos registrados, investimentos com menos 
recursos, alcançando de maneira primordial o princípio da 
eficiência.

Diante desta situação constatada no Município, se faz ne-
cessária a presente celebração do Termo de Parceria com o 
ICAD, de acordo com o disposto na Lei 13.019/2014, com 
suas alterações posteriores, o que no caso está presente 
todos os requisitos para a Inexigibilidade do Chamamento 
Público e posterior Formalização do Termo de Fomento.

Afonso Cláudio, (ES), 19 de Março de 2018.

À COMISSÃO

PATRICIA MARQUES SOARES

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

KARINA ULIANA MOREIRA

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILI-
DADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 002691-2018

Publicação Nº 126538

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO

Nº 002/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 002691/2018

A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, através de 
seu Gestor, no uso de suas atribuições legais em conso-
nância com os termos do art. 32, §§1º e 2º, da Lei nº 
13.019/2014, e art. 11 §§1º e 2º, do Decreto Municipal 
384/2017, torna pública à Inexigibilidade de Chamamento 
Público, cujos termos da justificativa seguem transcritos 
abaixo, referente à celebração de parceria entre a Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE/Afonso 
Cláudio, e o Município de Afonso Cláudio, voltado à conse-
cução de finalidade de interesse público e recíproco, qual 
seja, promover atendimentos à área de saúde para apro-
ximadamente 130 usuários com deficiência intelectual/
multiplica e seus familiares do município de Afonso Cláu-
dio, com ações que envolvem a transferência de recursos 
financeiros, no valor de R$ 99.000,00 (Noventa e Nove Mil 
Reais), advindos do Orçamento Público Municipal à referi-
da organização, conforme Plano de Trabalho constante nos 
autos do Processo Administrativo nº 002691/2018.

RESUMO: Termo de Fomento com a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais – APAE/Afonso Cláudio, e o Mu-
nicípio de Afonso Cláudio.

DO RESUMO DA JUSTIFICATIVA

Os fins da Administração Pública Municipal, segundo o 
mestre Hely Lopes Meirelles, “resumem-se num único ob-
jetivo: o bem da coletividade administrada.” Todavia nem 
todos os serviços de interesse público, são realizados pelo 
Município, necessitando para atingir o “bem comum”, es-
tabelecer parcerias com Organizações da Sociedade Civil 
que nesse caso Afonso Cláudio, estará promovendo aten-
dimentos na área de saúde à aproximadamente 130 usuá-
rios com deficiência intelectual/multiplica e seus Familiares 
do município com ações que envolvem a transferência de 
recursos financeiros no valor de R$ 99.000,00 (Noventa e 
Nove Mil Reais) advindos do Orçamento Público Municipal à 
referida organização, conforme Plano de Trabalho constan-
te nos autos do Processo Administrativo nº 002691/2018.

Nesta ótica A APAE/Afonso Cláudio, vem desenvolvendo há 
mais de 40 (quarenta) anos, atividades voltadas a servi-
ços que visam o acompanhamento Clínico e Psicossocial, 
e têm objetivos voltados à promoção de atividades e fi-
nalidades de relevância pública e social, ressaltando além 
dos relevantes trabalhos registrados, investimentos com 
menos recursos, alcançando de maneira primordial o prin-
cípio da eficiência.

Diante desta situação constatada no Município, se faz 
necessária a presente celebração do Termo de Parce-
ria com a APA/Afonso Cláudio, de acordo com o dispos-
to na Lei 13.019/2014, com suas alterações posteriores, 
o que no caso está presente todos os requisitos para a 
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Inexigibilidade do Chamamento Público e posterior Forma-
lização do Termo de Fomento.

Afonso Cláudio, (ES), 19 de Março de 2018.

À COMISSÃO

PATRICIA MARQUES SOARES

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

KARINA ULIANA MOREIRA

REGISTRO DE PREÇOS - EXTRATO ATA Nº 058-
2018 - PP Nº 008-2018

Publicação Nº 126546

Extrato Ata de Registro de Preços Nº 058/2017

Proc. Nº 2561/2018

Pregão Presencial Nº 08/2018

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 
através da Sec. Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Empresa: Elétrica e Refrigeração WG Ltda - ME, CNPJ Nº 
10.952.405/0001-83.

Objeto: prestação de serviços de manutenção de equipa-
mentos de sistemas de abastecimento de água (ETA) e es-
goto (ETE) localizados nos distritos de Afonso Cláudio/ES, 
contemplando o fornecimento de peças, conforme lotes 01 
a 40 que compõem o certame licitatório em epígrafe.

Valor total: R$ 59.790,00 (cinquenta e nove mil setecen-
tos e noventa reais).

Validade: 12 meses, ou seja, de 16/03/2018 a 16/03/2019.

Afonso Cláudio/ES, em 19 de março de 2018.

Elilda Maria Bissoli

Pregoeira/Presidente da CPL
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Alfredo Chaves

Prefeitura

AVISO DE RETIFICAÇÃO NO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 008.2018
Publicação Nº 126719

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ALFREDO CHAVES – ES

AVISO DE ACATAMENTO DE IMPUGNAÇÃO E REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018

PROC. ADM Nº 1700/2018

O Município de Alfredo Chaves através da Pregoeira Municipal torna público e comunica aos interessados na licitação – Pre-
gão Presencial nº 008-2018, tipo menor preço por lote, destinada à Aquisição de material, insumos e permanentes para 
atender os consultórios odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde, que deu provimento à impugnação interposta 
pela empresa: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e decide retificá-lo promovendo as devidas 
alterações, passando a sessão de abertura do referido Pregão para o dia 04/04/2018 às 09h00 , estando a íntegra do Edital 
retificado disponível no sítio: www.alfredochaves.es.gov.br.

Alfredo Chaves, 19 de Março de 2018.

Silvania Regina Modolo Beninca

Pregoeira Municipal

http://www.alfredochaves.es.gov.br
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DECERTO Nº 1201-N/2018
Publicação Nº 126537

 

 

 

DECRETO Nº. 1.201 - N/2018. 
 
  

EMENTA: Dispõe sobre o 
Empreendimento “Estação de 
Tratamento de Esgoto - ETE, Sem 
Lagoas - Vinculada à Sistema 
Público de Coleta e Tratamento de 
Esgoto, no Distrito de Sagrada 
Família, neste Município e dá outras 
providências. 
 
 

O Prefeito Municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 45, inciso V, da Lei 
Orgânica Municipal, e considerando a necessidade de implantação da ETE, no 
Distrito de Sagrada Família, Município de Alfredo Chaves; 
 

DECRETA: 

Art. 1º - O empreendimento “Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, Sem 
Lagoas - Vinculada à Sistema Público de Coleta e Tratamento de Esgoto”, sito 
na Ementa, se enquadra em obra de natureza/caráter essencial e de interesse 
público. 

Art. 2º - O empreendimento objeto desse Decreto, de acordo com parâmetros 
especificados em projeto específico fica classificado como atividade não 
industrial de saneamento básico e de baixo impacto ambiental. O núcleo 
populacional a ser atendido não dispõe de sistema de coleta e tratamento de 
esgoto. 

Art. 3º - O empreendimento não será implantado em Áreas de Preservação 
Permanente (APP), nem em Unidades de Conservação (UC) ou Zonas de 
Amortecimento, sendo que ficará a critério do órgão ambiental licenciador ou 
de seu respectivo conselho, a análise quanto a necessidade de implantação de 
medidas compensatórias. 

Art. 4º - Ausência de alternativas locacionais. A municipalidade não dispõe de 
área própria para instalação do empreendimento. 

 

Art. 5º - A área suporte/base para a implantação da ETE medindo 770,042 m², 
fica localizada no Distrito de Sagrada Família, nas coordenadas médias UTM, 
Datum Sirgas 2000 (24S 322872,011 E / 7722911,632 N), está de acordo com 
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a Legislação Municipal no que concerne a viabilidade de uso e ocupação do 
solo e terá efeitos de Doação por particulares à municipalidade, 
considerando a extrema necessidade que a situação requer. 

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

 

Alfredo Chaves/ES, 19 de março de 2018. 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
Prefeito Municipal 

 

O presente ato foi fixado nessa 
Prefeitura Municipal de Alfredo 

Chaves 

Em 19/03/2018 

____________________________
_ 

Carlos Eugênio Ramalho Tavares 
Secretário Municipal de 
Administração Interino 

Dec. Nº 001-P/2017 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
Publicação Nº 126652

Resultado e Homologação do Pregão Presencial nº 001/2018.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - ES vêm tornar público o RESULTADO, devidamente HOMO-
LOGADO, em 19/03/2018, do Pregão Presencial nº 001/2018, que tem como objeto a aquisição de combustíveis. Onde a 
Licitante Posto Alfredo Chaves LTDA, foi a vencedora com valor total de R$ 33.520,00.

Alfredo Chaves, 19 de março de 2018.

Alexandre Elias Aboumrade

Diretor do SAAE
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Anchieta

Prefeitura

076 CELFIRA MARIA DO ROSÁRIO - TORNAR 
SEM EFEITO

Publicação Nº 126587

PORTARIA Nº 076/2018, DE 07 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre tornar sem efeito portaria de servidor públi-
co.

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas 
pelo artigo 71, inciso VIII da Lei Orgânica do Município.

Resolve:

Art. 1º Tornar sem efeito portaria que nomeia o (a) Senhor 
(a) CELFIRA MARIA DO ROSÁRIO SIMÕES, para desempe-
nhar para o município a função de Diretor Escolar Classe 
“A” (EMEF Professor Tio Liliu) vinculado hierarquicamente 
à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Nomear o (a) Senhor (a) CELFIRA MARIA DO RO-
SÁRIO SIMÕES, para desempenhar interinamente para o 
município a função de Assistente Categoria “A” na EMEF 
Professor Tio Liliu, vinculado hierarquicamente a Secreta-
ria Municipal de Educação.

Art. 3º Revogam-se as disposições contidas na portaria nº 
031 de 01/02/2018.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Registre-se. Publique-se e cumpra-se.

Anchieta/ES, 07 de março de 2018.

Carlos Waldir Mulinari de Souza

Prefeito Municipal em exercício

077 CLAUDINA FREIRE DA CRUZ - TORNAR SEM 
EFEITO

Publicação Nº 126588

PORTARIA Nº 077/2018, DE 07 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre tornar sem efeito portaria de servidor públi-
co.

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas 
pelo artigo 71, inciso VIII da Lei Orgânica do Município.

Resolve:

Art. 1º Tornar sem efeito portaria que nomeia o (a) Senhor 
(a) CLAUDINA FREIRE DA CRUZ, para desempenhar para 
o município a função de Diretor Escolar “A” (EMEIEF Pro-
fessora Maria Luiza Flores) vinculado hierarquicamente a 
Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Nomear o (a) Senhor (a) CLAUDINA FREIRE DA 
CRUZ, para desempenhar interinamente para o município 
a função Assistente Categoria “A” na EMEIEF Professora 
Maria Luiza Flores, vinculado hierarquicamente a Secreta-
ria Municipal de Educação.

Art. 3º Revogam-se as disposições contidas na portaria nº 
032 de 01/02/2018.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Registre-se. Publique-se e cumpra-se.

Anchieta/ES, 07 de março de 2018.

Carlos Waldir Mulinari de Souza

Prefeito Municipal em exercício

078 LUCIANA MARCELA SIQUEIRA RANGEL - 
TORNAR SEM EFEITO

Publicação Nº 126589

PORTARIA Nº 078/2018, DE 07 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre tornar sem efeito portaria de servidor públi-
co.

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas 
pelo artigo 71, inciso VIII da Lei Orgânica do Município.

Resolve:

Art. 1º Tornar sem efeito portaria que nomeia o (a) Senhor 
(a) LUCIANA MARCELA SIQUEIRA RANGEL para desem-
penhar para o município a função de Diretora Escolar “A” 
(EMEIEF Esmeralda Moraca) vinculado hierarquicamente à 
Secretaria Municipal da Educação.
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Art. 2º Nomear o (a) Senhor (a) LUCIANA MARCELA SI-
QUEIRA RANGEL, para desempenhar interinamente para o 
município a função Assistente Categoria “A” na EMEIEF Es-
meralda Moraca, vinculado hierarquicamente a Secretaria 
Municipal de Educação.

Art. 3º Revogam-se as disposições contidas na portaria nº 
040 de 01/02/2018.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Registre-se. Publique-se e cumpra-se.

Anchieta/ES, 07 de março de 2018.

Carlos Waldir Mulinari de Souza

Prefeito Municipal em exercício

079 LUCIANE GARCIA MIRANDA - TORNAR SEM 
EFEITO

Publicação Nº 126590

PORTARIA Nº 079/2018, DE 07 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre tornar sem efeito portaria de servidor público.

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas 
pelo artigo 71, inciso VIII da Lei Orgânica do Município.

Resolve:

Art. 1º Tornar sem efeito portaria que nomeia o (a) Senhor 
(a) LUCIANE GARCIA MIRANDA DE SOUZA, para desem-
penhar para o município a função de Diretor Escolar “A” 
(EMEB Novo Horizonte) vinculado hierarquicamente a Se-
cretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Nomear o (a) Senhor (a) LUCIANE GARCIA MIRAN-
DA DE SOUZA, para desempenhar interinamente para o 
município a função Assistente Categoria “A” na EMEB Novo 
Horizonte, vinculado hierarquicamente a Secretaria Muni-
cipal de Educação.

Art. 3º Revogam-se as disposições contidas na portaria nº 
042 de 01/02/2018.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Registre-se. Publique-se e cumpra-se.

Anchieta/ES, 07 de março de 2018.

Carlos Waldir Mulinari de Souza

Prefeito Municipal em exercício

AVISO DE LICITAÇÃO PPRP 013/2018
Publicação Nº 126728

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 
013/2018
Processo n.º 21284/2017
O Município de Anchieta/ES, através da sua Pregoeira Ofi-
cial, torna público a realização de licitação, na modalidade 
Pregão Presencial para Registro de Preços, objetivando à 
eventual contratação de empresa para prestação de ser-
viços de locação de banheiro químico e container cabine 
sanitária, com sucção, transporte e destinação final de de-
jetos, conforme as Leis 8.666/93, 10.520/02 e Decreto 
Municipal no 5.679/2017. Os interessados deverão retirar 
o Edital pelo site www.anchieta.es.gov.br ou via correio eletrô-
nico, no endereço pregão.anchieta@gmail.com. Credenciamen-
to e recebimento dos envelopes: De 09:00 às 09:30 do dia 
03/04/2018. Abertura das Propostas e Sessão de Disputa: 
às 09:30 do dia 03/04/2018.

Anchieta, 19 de março de 2018

Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

AVISO DE LICITAÇÃO PPRP 014/2018
Publicação Nº 126732

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 
014/2018
Processo n.º 21282/2017
O Município de Anchieta/ES, através da sua Pregoeira 
Oficial, torna público a realização de licitação, na moda-
lidade Pregão Presencial para Registro de Preços, objeti-
vando contratação exclusiva de microempresa, empresa 
de pequeno porte ou equiparada para eventual aquisição 
de água mineral, conforme as Leis 8.666/93, 10.520/02 
e Decreto Municipal no 5.679/2017. Os interessados de-
verão retirar o Edital pelo site www.anchieta.es.gov.br ou via 
correio eletrônico, no endereço pregão.anchieta@gmail.com. 
Credenciamento e recebimento dos envelopes: De 09:00 
às 09:30 do dia 04/04/2018. Abertura das Propostas e 
Sessão de Disputa: às 09:30 do dia 04/04/2018.

Anchieta, 19 de março de 2018

Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE 049/2018
Publicação Nº 126754

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº 049/2018.

O Prefeito de Anchieta, Estado do Espírito Santo, FABRI-
CIO PETRI no uso de suas atribuições, torna público, para 

http://www.anchieta.es.gov.br
mailto:pregão.anchieta@gmail.com
http://www.anchieta.es.gov.br
mailto:pregão.anchieta@gmail.com


20/03/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 973

www.diariomunicipales.org.br

Página 13

cumprimento no disposto no Artigo 25, Inciso III, 26 e 29 
da Lei 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação, para Con-
tratação da “BANDA TROPICAL BRASIL”, através da em-
presa TERESA CRISTINA RICCI, inscrita no CNPJ sob o nº 
18.171.259/0001-60 para atender a programação do Li-
quida 2018, neste Município.

Conforme Cronograma abaixo:

“BANDA TROPICAL BRASIL”

DIA HORA LOCAL

03 de Março de 
2018.

23:00h ás 
01:00h

Praça São Pedro

Valor Global da Contratação: R$ 6.500,00 (Seis mil e qui-
nhentos reais).

Processo Administrativo: 3639/2018.

OBS.: Publicado no mural da prefeitura com base no art. 
82 da LOM – LEI ORGANICA MUNICIPAL.
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Aracruz

Prefeitura

DECRETO Nº 33857
Publicação Nº 126784

DECRETO Nº 33.857, DE 14/03/2018.

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO 
EM VISTA O DISPOSTO NAS LEIS Nº. 2.994, DE 15/02/2007 E SUAS ALTERAÇÕES, E RESULTADO FINAL HOMOLOGADO 
ATRAVÉS DO DECRETO Nº 33.518, DE 11/12/2017.

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz, 
autorizada a proceder a contratação por tempo determinado dos Senhores constantes do Quadro de Contratação anexo, 
nos respectivos períodos, cargos, carga horária, salário e colocação, com exercício na Secretaria de Educação – SEMED, 
conforme classificação obtida no Processo Seletivo Simplificado SEMED 001/2017, conforme Memorando nº 337 /2018-
GRH.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 14 de Março de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

ILZA RODRIGUES REALLI

Secretária de Educação

QUADRO PARA CONTRATAÇÃO

COLOCAÇÃO NOME CARGO PERÍODO
CARGA 

HORÁRIA
SALÁRIO

64º THAMIRES DA VITORIA PROFESSOR DE SUPORTE PEDAGÓGICO
19/03/2018 A 
28/12/2018

25H R$ 2.313,42

80º ARIADNE ZAMPIERI DUARTE PROFESSOR DE SUPORTE PEDAGÓGICO
19/03/2018 A 
28/12/2018

25H R$ 2.313,42

63º KATIANNE REDIVO FREIRE LOYOLA PROFESSOR DE SUPORTE PEDAGÓGICO
19/03/2018 A 
31/05/2018

25H R$ 2.313,42

44º ADRIANA DO NASCIMENTO VASSOLER PROFESSOR DE SUPORTE PEDAGÓGICO
19/03/2018 A 
28/12/2018

25H R$ 2.313,42

2º ROGERIA PIGNATON
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
-ARTE

19/03/2018 A 
21/12/2018

23H R$ 2.128,35

14º JOSIANE SANTANA TEIXEIRA
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
-ARTE

19/03/2018 A 
21/12/2018

24H R$ 2.220,85

32º ROSIANE ALVES DA SILVA FAVORETTI
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
-EDUCAÇÃO FISICA.

19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

43º LUZIMARA MARTINS PEREIRA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
-EDUCAÇÃO FISICA.

19/03/2018 A 
21/12/2018

23H R$ 2.128,35
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47º KARLA REBUZZI BASTOS
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
-EDUCAÇÃO FISICA.

19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

28º CARLINHOS CABIDELLI SIMORA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
-EDUCAÇÃO FISICA.

19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

51º LEONARDO MAIA BERTOLI
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
-EDUCAÇÃO FISICA.

19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

119º ELIANE DOS SANTOS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

128º MARIA DO CARMO ALMEIDA SANT ANA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
19/03/2018 A 
07/06/2018

25H R$ 2.313,42

140º JOCILEIA CECATO DA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
19/03/2018 A 

21/122018
20H R$ 1.850,74

137º ADRIANA KARINA NEVES GOMES PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

143º
SILVANA APARECIDA SECOMANDI 
ALVES

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
19/032018 A 
16/08/2018

25H R$ 2.313,42

121º OLINDA MARA DE ANDRADE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

110º LUCINEIA PITTELKOW MAURICIO PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL
19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2313,42

135º
SIMONI SANTANA TEIXEIRA 
FRANCISCO

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL
19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

102º IVANETE NIEIRO CAPUCHO PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL
19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

108º ROSIMERE NUNES DUARTE PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL
19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

133º VIVIANY CHAGAS MERCIER PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL
19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

2º RONES COUTINHO PASSOS
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
-ANOS FINAIS ( EDUCAÇÃO INDÍGENA )

19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 1.205,26

31º TANIA MARIA FAVALESSA SANTANA
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
-ANOS FINAIS

19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

26º FRANCIELE DELLA VALENTINA
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
-ANOS FINAIS

19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

138º GENECY DA COSTA E SILVA SANTOS
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
-ANOS INICIAIS

19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

137º MONICA RANGEL BARBOSA PEREIRA
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
-ANOS INICIAIS

19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

136º MARIA ALICE DE SOUZA SOARES
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
-ANOS INICIAIS

19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

155º MAGDA RANGEL BARBOSA MARTINELLI
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
-ANOS INICIAIS

19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

131º MARIA APARECIDA DEOCLECIO COSME
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
-ANOS INICIAIS

19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

133º EDNEIA LIMA PIGNATON
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
-ANOS INICIAIS

19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

130º ANAILZA FERREIRA GOMES
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
-ANOS INICIAIS

19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

135º MARLENE SALLES SELVATICI MONTE
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
-ANOS INICIAIS

19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

147º ANTONIO MARCOS SERAFIM
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
-ANOS INICIAIS

19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

146º ROSIMARI CORREIA ROSA
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
-ANOS INICIAIS

19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42
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145º MARCIA MARTINS LAZZARINI FRAGA
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
-ANOS INICIAIS

19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

132º MARIA APARECIDA BARCELLOS
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
-ANOS INICIAIS

19/03/2018 A 
21/12/2018

25H R$ 2.313,42

DECRETO Nº 33859
Publicação Nº 126779

DECRETO Nº 33.859, DE 15/03/2018.

EFETIVA SERVIDORA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO EM 
VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 39 PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 2.898/2006.

CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO (A) SECRETÁRIO (A), OBEDECIDOS AOS CRITÉRIOS 
ESTABELECIDOS EM REGULAMENTO.

DECRETA:

Art. 1º Fica efetivada a Servidora abaixo relacionada, no respectivo cargo, pela aprovação em concurso público, aprovada 
em estágio probatório, conforme Memorando nº 352/2018 – SEMAD/GRH – Setor de Avaliação de Desempenho, a partir 
de 16/03/2018:

MATR NOME CARGO
NÍVEL/
PADRÃO

26502 BRENDA FRANCISCA BATISTA DE CARLI AGENTE ADM. DE SAÚDE M1-40 - A

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 15 de Março de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 33860
Publicação Nº 126786

DECRETO Nº 33.860, DE 15/03/2018.

AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIA QUE MENCIONA

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz 
autorizada a rescindir o contrato de trabalho da Estagiária abaixo descrita, conforme Processo nº 3797/2018- GRH:

Nome Matrícula Secretaria A partir

Hosana Soledade Domingues Soares 29294 SEMAD 15/03/2018
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 15 de Março de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 33861
Publicação Nº 126785

DECRETO Nº 33.861, DE 15/03/2018.

AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO 
EM VISTA O DISPOSTO NA LEI Nº 2.994, DE 15/02/2007.

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz 
autorizada a rescindir o contrato de trabalho, a pedido, do Senhor abaixo descrito:

NOME MATR. CARGO A PARTIR EXERCÍCIO PROCESSO

Jadilson Barcellos Lopes 30736 Motorista 15/03/18 SEMDS 3787/2018

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 15 de Março de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 33862
Publicação Nº 126783

DECRETO Nº 33.862, DE 15/03/2018.

EXONERA DE CARGO EM COMISSÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CON-
FEREM AS LEIS Nº.S 2.898, DE 31/03/2006 E 3.652, DE 
05/04/2013 E 3.792 DE 14/04/2014.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado o Servidor ADILSON DIAS PEREIRA, 
Matrícula 28963 do Cargo em Comissão da Gerência de 
Defesa Social e Segurança Pública – Secretaria de Admi-
nistração e Recursos Humanos do Município de Aracruz – 
SEMAD, Símbolo CC7, a partir de 02/03/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a data de 02/03/2018.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 15 de Março de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 33863
Publicação Nº 126788

DECRETO Nº 33.863, DE 15/03/2018.

PRORROGA PRAZO PARA POSSE DO SENHOR CRISTIANO 
FRANCISCO DOS ANJOS APROVADO EM CONCURSO PÚ-
BLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
E NOS TERMOS DO ART. 24, § 2º DA LEI Nº 2.898, DE 
31/03/2006.

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado por 30 (trinta) dias, a partir de 
11/03/2018, o prazo para o Senhor CRISTIANO FRANCIS-
CO DOS ANJOS, tomar posse no Cargo Efetivo de PROFES-
SOR – EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO FÍSICA – NÍVEL I, 
nomeado através do Decreto nº 33.694, de 31/01/2018, e 
publicado no Diário Oficial dos Municípios em 09/02/2018, 
conforme Processo nº 3566/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.
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Prefeitura Municipal de Aracruz, 15 de Março de 2017.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 33864
Publicação Nº 126789

DECRETO Nº 33.864, DE 15/03/2018.

DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE DO DIA QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

DECRETA:

Art. 1º Fica facultado o expediente do dia 29/03/2018 
(Quinta – Feira Santa) que antecede à Sexta - Feira da 
Paixão, nas Repartições Públicas Municipais subordinadas 
ao Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Excluem-se da medida prevista no artigo 1º deste 
Decreto, os órgãos que desempenham suas funções em 
regime de escala ou que não admitem paralisação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 15 de Março de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 33865
Publicação Nº 126787

DECRETO Nº 33.865, DE 15/03/2018.

PRORROGA PRAZO PARA POSSE DO SENHOR

APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
E NOS TERMOS DO §2º DO ART. 24 DA LEI Nº 2.898, DE 
31/03/2006.

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado por 30 (trinta) dias, a partir de 
11/03/2018, o prazo para o Senhor GILVAN RIBEIRO 
SOUZA, tomar posse no Cargo Efetivo de AGENTE ADMI-
NISTRATIVO, NÍVEL IV, PADRÃO “A”, nomeado através do 
Decreto nº 33.691, de 31/01/2018 e publicado no Diário 
Oficial em 09/02/2018, conforme Processo 3519/18.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos na data de11/03/2018.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 15 de Março de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 33866
Publicação Nº 126781

DECRETO Nº 33.866, DE 16/03/2018.

EFETIVA SERVIDORA APROVADA EM CONCURSO PÚBLI-
CO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO 
EM VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 39 PARÁGRAFO ÚNICO 
DA LEI Nº 2.898/2006.

CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DAS AVALIAÇÕES REALI-
ZADAS PELO (A) SECRETÁRIO (A), OBEDECIDOS OS CRI-
TÉRIOS ESTABELECIDOS EM REGULAMENTO.

DECRETA:

Art. 1º Fica efetivada a Servidora abaixo descrita, no res-
pectivo cargo, pela aprovação em concurso público, apro-
vada em estágio probatório, conforme Memorando nº 
360/2018 – SEMAD/GRH, a partir de 18/03/2018:

MAT. NOME CARGO
NÍVEL/
PADRÃO

26529
REGIANI DAL PIERO 
BETZEL

FISIOTERAPEUTA S1-A

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 16 de Março de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 33867
Publicação Nº 126782

DECRETO Nº 33.867, DE 16/03/2018.

EFETIVA SERVIDOR APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO 
EM VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 39 PARÁGRAFO ÚNICO 
DA LEI Nº 2.898/2006.
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CONSIDERANDO que o servidor exerceu o cargo em co-
missão de Coordenador de Fiscalização de Obras - Secre-
taria de Obras e Infraestrutura do Município de Aracruz 
- SEMOB, no período de 02/05/2014 a 31/12/2016, dentro 
do período de sua avaliação;

CONSIDERANDO que por este motivo o servidor que faria 
jus a homologação do estágio probatório em 18/07/2015, 
teve seu período postergado;

CONSIDERANDO que após implementação do período para 
a avaliação, que se dará em 18/03/2018 o servidor foi 
avaliado e tendo alcançado os requisitos necessários para 
a efetivação.

DECRETA:

Art. 1º Fica efetivado o Servidor abaixo descrito, no respec-
tivo cargo, pela aprovação em concurso público, aprovado 
em estágio probatório, conforme Memorando nº 359/2018 
–SEMAD/GRH – Setor de Avaliação e Desempenho, a partir 
de 18/03/2018:

MAT. NOME CARGO
NÍVEL/
PADRÃO

22189
ELIAS CARLOS 
BARREIROS

FISCAL I V - A

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 16 de Março de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 33868
Publicação Nº 126613

DECRETO Nº 33.868, DE 16/03/2018.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESA-
PROPRIAÇÃO A ÁREA DE TERRAS QUE MENCIONA, DES-
TINADA À IMPLANTAÇÃO DE BARRAGEM DE ACUMULAÇÃO 
DE ÁGUA BRUTA PARA FINS DE ABASTECIMENTO DA SEDE 
DO MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CON-
FERE O ART 55, INCISO IX DA LEI ORGÂNICA DE ARACRUZ 
– ES, E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NOS ARTIGOS 2º E 
6º, AMBOS DO DECRETO-LEI 3.365, DE 21/06/1941.

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública para fins de 
desapropriação, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365, de 

21/06/1941, a área de 32,76 ha, às margens do Rio Pi-
raque-açu, no entorno da coordenada 40º 17’32” W / 19º 
49’43”S, região do Itaputera, conforme Anexo Único.

Art. 2º A finalidade da presente desapropriação é a im-
plantação de barragem de acumulação de água bruta para 
fins de abastecimento da Sede do Município de Aracruz/
ES.

Art. 3º A presente desapropriação será promovida de for-
ma amigável ou judicial, pelo Poder Público Municipal, po-
dendo alegar urgência nos termos do art. 15 do Decre-
to-Lei nº 3.365, de 21/06/1941, para efeito de imediata 
imissão de posse.

Art. 4º As despesas decorrentes deste Decreto correrão 
por conta de dotação orçamentária própria, consignada no 
orçamento desta municipalidade.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 16 de Março de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 33868 - ANEXO
Publicação Nº 126617

MEMORIAL DESCRITIVO

IMÓVEL: ÁREA DA BARRAGEM SEDE ARACRUZ

UF: ESPÍRITO SANTO Município: ARACRUZ

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice Pt0, de 
coordenadas N 7807585.00 m e E 365138.97 m, Datum 
WGS 84 com Meridiano Central -39, com os seguintes 
azimute plano e distância:105°53'28.63'' e 4.72; até o 
vértice Pt1, de coordenadas N 7807583.70 m e E 365143.51 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:118°39'58.15'' e 5.24; até o vértice Pt2, de coordena-
das N 7807581.19 m e E 365148.11 m; deste, segue com 
os seguintes azimute plano e distância:128°51'56.93'' e 
4.89; até o vértice Pt3, de coordenadas N 7807578.12 m 
e E 365151.92 m; deste, segue com os seguintes azimute 
plano e distância:143°05'17.32'' e 3.90; até o vértice Pt4, 
de coordenadas N 7807575.00 m e E 365154.26 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:165°07'41.22'' e 3.39; até o vértice Pt5, de coordena-
das N 7807571.72 m e E 365155.13 m; deste, segue com 
os seguintes azimute plano e distância:186°38'23.15'' e 
3.74; até o vértice Pt6, de coordenadas N 7807568.01 m 
e E 365154.70 m; deste, segue com os seguintes azimute 
plano e distância:199°16'28.40'' e 4.52; até o vértice Pt7, 
de coordenadas N 7807563.74 m e E 365153.21 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:204°52'38.41'' e 4.75; até o vértice Pt8, de 
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coordenadas N 7807559.43 m e E 365151.21 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:206°56'2.69'' e 4.15; até o vértice Pt9, de coordena-
das N 7807555.73 m e E 365149.33 m; deste, segue com 
os seguintes azimute plano e distância:207°22'59.08'' e 
2.92; até o vértice Pt10, de coordenadas N 7807553.13 m 
e E 365147.99 m; deste, segue com os seguintes azimute 
plano e distância:216°44'13.09'' e 2.07; até o vértice 
Pt11, de coordenadas N 7807551.48 m e E 365146.75 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:239°12'49.31'' e 2.06; até o vértice Pt12, de coorde-
nadas N 7807550.43 m e E 365144.98 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:253°13'52.87'' 
e 2.84; até o vértice Pt13, de coordenadas N 7807549.61 
m e E 365142.27 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:251°22'3.32'' e 3.33; até o vértice 
Pt14, de coordenadas N 7807548.54 m e E 365139.11 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:237°34'56.52'' e 3.40; até o vértice Pt15, de coorde-
nadas N 7807546.72 m e E 365136.23 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:215°09'54.66'' 
e 3.50; até o vértice Pt16, de coordenadas N 7807543.85 
m e E 365134.22 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:200°47'52.31'' e 3.48; até o vértice 
Pt17, de coordenadas N 7807540.60 m e E 365132.98 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:193°59'56.60'' e 2.85; até o vértice Pt18, de coorde-
nadas N 7807537.83 m e E 365132.29 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:192°23'19.07'' 
e 1.65; até o vértice Pt19, de coordenadas N 7807536.22 
m e E 365131.94 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:191°48'0.51'' e 0.70; até o vértice 
Pt20, de coordenadas N 7807535.53 m e E 365131.79 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:189°25'29.28'' e 0.20; até o vértice Pt21, de coorde-
nadas N 7807535.33 m e E 365131.76 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:184°11'49.22'' 
e 0.09; até o vértice Pt22, de coordenadas N 7807535.24 
m e E 365131.75 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:170°21'15.46'' e 0.07; até o vértice 
Pt23, de coordenadas N 7807535.18 m e E 365131.76 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:145°59'42.21'' e 0.07; até o vértice Pt24, de coorde-
nadas N 7807535.12 m e E 365131.80 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:124°41'14.52'' 
e 0.16; até o vértice Pt25, de coordenadas N 7807535.03 
m e E 365131.93 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:118°25'47.80'' e 0.61; até o vértice 
Pt26, de coordenadas N 7807534.74 m e E 365132.47 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:117°28'33.57'' e 1.46; até o vértice Pt27, de coorde-
nadas N 7807534.06 m e E 365133.77 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:118°28'19.16'' 
e 2.55; até o vértice Pt28, de coordenadas N 7807532.85 
m e E 365136.01 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:124°00'43.20'' e 3.17; até o vértice 
Pt29, de coordenadas N 7807531.07 m e E 365138.64 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:135°33'8.22'' e 3.24; até o vértice Pt30, de coordena-
das N 7807528.76 m e E 365140.91 m; deste, segue com 
os seguintes azimute plano e distância:154°18'30.38'' e 
3.09; até o vértice Pt31, de coordenadas N 7807525.97 m 
e E 365142.25 m; deste, segue com os seguintes azimute 

plano e distância:169°03'14.04'' e 3.11; até o vértice 
Pt32, de coordenadas N 7807522.92 m e E 365142.84 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:175°46'4.24'' e 16.56; até o vértice Pt33, de coorde-
nadas N 7807506.41 m e E 365144.06 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:173°47'59.08'' 
e 11.94; até o vértice Pt34, de coordenadas N 7807494.54 
m e E 365145.35 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:175°34'2.15'' e 14.76; até o vértice 
Pt35, de coordenadas N 7807479.82 m e E 365146.49 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:179°11'44.42'' e 3.45; até o vértice Pt36, de coorde-
nadas N 7807476.38 m e E 365146.54 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:187°40'12.61'' 
e 3.70; até o vértice Pt37, de coordenadas N 7807472.71 
m e E 365146.05 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:197°27'48.34'' e 3.95; até o vértice 
Pt38, de coordenadas N 7807468.95 m e E 365144.86 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:209°51'7.09'' e 4.33; até o vértice Pt39, de coordena-
das N 7807465.20 m e E 365142.71 m; deste, segue com 
os seguintes azimute plano e distância:220°43'26.70'' e 
4.81; até o vértice Pt40, de coordenadas N 7807461.55 m 
e E 365139.57 m; deste, segue com os seguintes azimute 
plano e distância:221°10'26.77'' e 4.73; até o vértice 
Pt41, de coordenadas N 7807457.99 m e E 365136.46 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:207°16'12.26'' e 3.94; até o vértice Pt42, de coorde-
nadas N 7807454.49 m e E 365134.65 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:173°47'38.74'' 
e 3.46; até o vértice Pt43, de coordenadas N 7807451.05 
m e E 365135.03 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:149°50'43.31'' e 3.66; até o vértice 
Pt44, de coordenadas N 7807447.88 m e E 365136.86 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:140°10'51.83'' e 3.42; até o vértice Pt45, de coorde-
nadas N 7807445.26 m e E 365139.05 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:139°18'52.11'' 
e 2.51; até o vértice Pt46, de coordenadas N 7807443.35 
m e E 365140.69 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:142°07'13.82'' e 1.68; até o vértice 
Pt47, de coordenadas N 7807442.03 m e E 365141.72 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:148°54'17.91'' e 1.15; até o vértice Pt48, de coorde-
nadas N 7807441.04 m e E 365142.31 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:159°57'16.84'' 
e 0.87; até o vértice Pt49, de coordenadas N 7807440.22 
m e E 365142.61 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:171°05'17.60'' e 0.70; até o vértice 
Pt50, de coordenadas N 7807439.54 m e E 365142.72 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:179°41'54.88'' e 0.54; até o vértice Pt51, de coorde-
nadas N 7807439.00 m e E 365142.72 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:188°15'12.66'' 
e 0.40; até o vértice Pt52, de coordenadas N 7807438.61 
m e E 365142.67 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:214°12'29.27'' e 0.43; até o vértice 
Pt53, de coordenadas N 7807438.26 m e E 365142.43 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:233°06'26.28'' e 0.73; até o vértice Pt54, de coorde-
nadas N 7807437.82 m e E 365141.84 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:233°11'34.39'' 
e 1.23; até o vértice Pt55, de coordenadas N 7807437.08 
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m e E 365140.86 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:212°17'14.31'' e 1.86; até o vértice 
Pt56, de coordenadas N 7807435.51 m e E 365139.86 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:189°20'24.77'' e 3.07; até o vértice Pt57, de coorde-
nadas N 7807432.48 m e E 365139.36 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:175°54'51.08'' 
e 4.79; até o vértice Pt58, de coordenadas N 7807427.71 
m e E 365139.71 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:170°57'12.10'' e 5.59; até o vértice 
Pt59, de coordenadas N 7807422.19 m e E 365140.58 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:169°03'29.85'' e 5.03; até o vértice Pt60, de coorde-
nadas N 7807417.25 m e E 365141.54 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:168°43'8.25'' 
e 3.42; até o vértice Pt61, de coordenadas N 7807413.89 
m e E 365142.21 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:168°23'41.85'' e 2.11; até o vértice 
Pt62, de coordenadas N 7807411.82 m e E 365142.63 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:167°04'47.57'' e 1.44; até o vértice Pt63, de coorde-
nadas N 7807410.42 m e E 365142.96 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:165°58'54.18'' 
e 1.46; até o vértice Pt64, de coordenadas N 7807409.00 
m e E 365143.31 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:168°04'38.38'' e 2.43; até o vértice 
Pt65, de coordenadas N 7807406.63 m e E 365143.81 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:170°04'59.60'' e 4.40; até o vértice Pt66, de coorde-
nadas N 7807402.29 m e E 365144.57 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:171°04'57.14'' 
e 6.90; até o vértice Pt67, de coordenadas N 7807395.47 
m e E 365145.64 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:171°11'56.85'' e 8.04; até o vértice 
Pt68, de coordenadas N 7807387.53 m e E 365146.87 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:170°41'50.42'' e 7.33; até o vértice Pt69, de coorde-
nadas N 7807380.30 m e E 365148.05 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:169°08'40.67'' 
e 5.23; até o vértice Pt70, de coordenadas N 7807375.16 
m e E 365149.04 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:166°27'2.53'' e 3.54; até o vértice 
Pt71, de coordenadas N 7807371.72 m e E 365149.87 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:163°32'9.73'' e 2.72; até o vértice Pt72, de coordena-
das N 7807369.11 m e E 365150.64 m; deste, segue com 
os seguintes azimute plano e distância:162°25'58.18'' e 
2.62; até o vértice Pt73, de coordenadas N 7807366.61 m 
e E 365151.43 m; deste, segue com os seguintes azimute 
plano e distância:162°22'49.85'' e 2.75; até o vértice 
Pt74, de coordenadas N 7807363.99 m e E 365152.26 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:162°50'39.68'' e 2.98; até o vértice Pt75, de coorde-
nadas N 7807361.15 m e E 365153.14 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:163°30'16.80'' 
e 3.27; até o vértice Pt76, de coordenadas N 7807358.01 
m e E 365154.07 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:163°39'49.91'' e 3.49; até o vértice 
Pt77, de coordenadas N 7807354.66 m e E 365155.05 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:163°15'58.97'' e 3.61; até o vértice Pt78, de coorde-
nadas N 7807351.20 m e E 365156.09 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:162°18'15.95'' 

e 3.61; até o vértice Pt79, de coordenadas N 7807347.76 
m e E 365157.19 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:160°35'0.90'' e 3.50; até o vértice 
Pt80, de coordenadas N 7807344.45 m e E 365158.35 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:157°49'4.36'' e 3.28; até o vértice Pt81, de coordena-
das N 7807341.42 m e E 365159.59 m; deste, segue com 
os seguintes azimute plano e distância:155°10'56.57'' e 
3.00; até o vértice Pt82, de coordenadas N 7807338.69 m 
e E 365160.85 m; deste, segue com os seguintes azimute 
plano e distância:159°49'0.61'' e 2.87; até o vértice Pt83, 
de coordenadas N 7807335.99 m e E 365161.85 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:173°01'9.21'' e 3.06; até o vértice Pt84, de coordena-
das N 7807332.96 m e E 365162.22 m; deste, segue com 
os seguintes azimute plano e distância:187°59'59.26'' e 
3.76; até o vértice Pt85, de coordenadas N 7807329.24 m 
e E 365161.69 m; deste, segue com os seguintes azimute 
plano e distância:196°27'9.70'' e 4.88; até o vértice Pt86, 
de coordenadas N 7807324.55 m e E 365160.31 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:199°50'30.78'' e 6.28; até o vértice Pt87, de coorde-
nadas N 7807318.64 m e E 365158.18 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:200°27'28.32'' 
e 7.68; até o vértice Pt88, de coordenadas N 7807311.45 
m e E 365155.49 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:199°11'24.95'' e 8.15; até o vértice 
Pt89, de coordenadas N 7807303.75 m e E 365152.81 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:195°43'27.93'' e 7.50; até o vértice Pt90, de coorde-
nadas N 7807296.53 m e E 365150.78 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:188°44'58.35'' 
e 6.08; até o vértice Pt91, de coordenadas N 7807290.51 
m e E 365149.86 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:180°56'30.04'' e 5.09; até o vértice 
Pt92, de coordenadas N 7807285.42 m e E 365149.77 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:176°13'26.12'' e 4.71; até o vértice Pt93, de coorde-
nadas N 7807280.72 m e E 365150.08 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:175°12'21.01'' 
e 4.71; até o vértice Pt94, de coordenadas N 7807276.02 
m e E 365150.48 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:170°49'44.60'' e 4.49; até o vértice 
Pt95, de coordenadas N 7807271.59 m e E 365151.19 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:159°21'1.29'' e 4.00; até o vértice Pt96, de coordena-
das N 7807267.84 m e E 365152.60 m; deste, segue com 
os seguintes azimute plano e distância:139°53'16.11'' e 
3.60; até o vértice Pt97, de coordenadas N 7807265.09 m 
e E 365154.92 m; deste, segue com os seguintes azimute 
plano e distância:124°05'25.50'' e 3.34; até o vértice 
Pt98, de coordenadas N 7807263.22 m e E 365157.68 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:115°09'42.02'' e 2.86; até o vértice Pt99, de coorde-
nadas N 7807262.01 m e E 365160.27 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:112°14'0.40'' 
e 2.06; até o vértice Pt100, de coordenadas N 7807261.23 
m e E 365162.18 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:114°20'38.03'' e 1.33; até o vértice 
Pt101, de coordenadas N 7807260.68 m e E 365163.40 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:129°38'6.94'' e 0.82; até o vértice Pt102, de coorde-
nadas N 7807260.16 m e E 365164.03 m; deste, segue 
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com os seguintes azimute plano e distância:172°43'15.51'' 
e 0.71; até o vértice Pt103, de coordenadas N 7807259.46 
m e E 365164.11 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:209°08'0.44'' e 1.29; até o vértice 
Pt104, de coordenadas N 7807258.33 m e E 365163.49 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:221°08'59.07'' e 2.41; até o vértice Pt105, de coorde-
nadas N 7807256.52 m e E 365161.90 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:225°08'47.14'' 
e 3.77; até o vértice Pt106, de coordenadas N 7807253.85 
m e E 365159.23 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:226°36'51.12'' e 4.83; até o vértice 
Pt107, de coordenadas N 7807250.54 m e E 365155.72 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:227°13'55.33'' e 5.43; até o vértice Pt108, de coorde-
nadas N 7807246.85 m e E 365151.73 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:227°31'37.07'' 
e 5.55; até o vértice Pt109, de coordenadas N 7807243.11 
m e E 365147.64 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:228°02'45.36'' e 5.10; até o vértice 
Pt110, de coordenadas N 7807239.70 m e E 365143.85 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:229°13'23.79'' e 4.07; até o vértice Pt111, de coorde-
nadas N 7807237.04 m e E 365140.77 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:232°24'12.82'' 
e 2.65; até o vértice Pt112, de coordenadas N 7807235.42 
m e E 365138.67 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:240°55'18.17'' e 1.59; até o vértice 
Pt113, de coordenadas N 7807234.65 m e E 365137.28 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:256°57'21.90'' e 1.12; até o vértice Pt114, de coorde-
nadas N 7807234.40 m e E 365136.19 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:266°34'56.57'' 
e 1.11; até o vértice Pt115, de coordenadas N 7807234.33 
m e E 365135.09 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:256°53'6.35'' e 1.05; até o vértice 
Pt116, de coordenadas N 7807234.10 m e E 365134.07 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:223°10'37.46'' e 1.06; até o vértice Pt117, de coorde-
nadas N 7807233.32 m e E 365133.34 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:190°08'44.42'' 
e 1.56; até o vértice Pt118, de coordenadas N 7807231.79 
m e E 365133.07 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:175°55'48.05'' e 1.97; até o vértice 
Pt119, de coordenadas N 7807229.82 m e E 365133.21 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:166°18'2.82'' e 1.98; até o vértice Pt120, de coorde-
nadas N 7807227.90 m e E 365133.68 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:156°37'11.38'' 
e 1.73; até o vértice Pt121, de coordenadas N 7807226.30 
m e E 365134.36 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:157°28'12.98'' e 1.80; até o vértice 
Pt122, de coordenadas N 7807224.64 m e E 365135.05 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:169°00'31.77'' e 2.36; até o vértice Pt123, de coorde-
nadas N 7807222.32 m e E 365135.50 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:178°28'4.80'' 
e 3.38; até o vértice Pt124, de coordenadas N 7807218.94 
m e E 365135.59 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:178°42'39.36'' e 4.09; até o vértice 
Pt125, de coordenadas N 7807214.85 m e E 365135.69 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:172°19'7.01'' e 4.32; até o vértice Pt126, de 

coordenadas N 7807210.58 m e E 365136.26 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:160°25'57.70'' e 4.21; até o vértice Pt127, de coorde-
nadas N 7807206.61 m e E 365137.67 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:147°55'14.66'' 
e 3.85; até o vértice Pt128, de coordenadas N 7807203.36 
m e E 365139.71 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:133°05'40.76'' e 3.21; até o vértice 
Pt129, de coordenadas N 7807201.16 m e E 365142.06 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:111°23'46.36'' e 2.51; até o vértice Pt130, de coorde-
nadas N 7807200.25 m e E 365144.40 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:91°32'48.97'' 
e 2.17; até o vértice Pt131, de coordenadas N 7807200.19 
m e E 365146.56 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:82°59'50.78'' e 1.87; até o vértice 
Pt132, de coordenadas N 7807200.42 m e E 365148.42 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:88°30'35.52'' e 1.43; até o vértice Pt133, de coorde-
nadas N 7807200.45 m e E 365149.86 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:105°09'21.28'' 
e 0.99; até o vértice Pt134, de coordenadas N 7807200.20 
m e E 365150.81 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:141°17'41.15'' e 0.73; até o vértice 
Pt135, de coordenadas N 7807199.63 m e E 365151.27 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:184°03'39.22'' e 0.91; até o vértice Pt136, de coorde-
nadas N 7807198.72 m e E 365151.20 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:202°23'47.76'' 
e 1.47; até o vértice Pt137, de coordenadas N 7807197.36 
m e E 365150.64 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:207°46'12.22'' e 2.20; até o vértice 
Pt138, de coordenadas N 7807195.41 m e E 365149.62 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:209°01'34.12'' e 2.92; até o vértice Pt139, de coorde-
nadas N 7807192.86 m e E 365148.21 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:209°57'42.40'' 
e 3.17; até o vértice Pt140, de coordenadas N 7807190.11 
m e E 365146.62 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:211°33'41.42'' e 2.86; até o vértice 
Pt141, de coordenadas N 7807187.67 m e E 365145.12 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:212°21'15.24'' e 2.26; até o vértice Pt142, de coorde-
nadas N 7807185.76 m e E 365143.91 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:202°01'14.71'' 
e 2.52; até o vértice Pt143, de coordenadas N 7807183.43 
m e E 365142.97 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:190°38'53.47'' e 4.06; até o vértice 
Pt144, de coordenadas N 7807179.43 m e E 365142.21 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:185°27'42.62'' e 6.39; até o vértice Pt145, de coorde-
nadas N 7807173.07 m e E 365141.61 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:183°14'30.48'' 
e 7.32; até o vértice Pt146, de coordenadas N 7807165.76 
m e E 365141.19 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:181°17'20.33'' e 6.29; até o vértice 
Pt147, de coordenadas N 7807159.47 m e E 365141.05 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:177°27'56.77'' e 3.89; até o vértice Pt148, de coorde-
nadas N 7807155.59 m e E 365141.22 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:171°07'7.38'' 
e 2.46; até o vértice Pt149, de coordenadas N 7807153.15 
m e E 365141.60 m; deste, segue com os seguintes 
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azimute plano e distância:169°54'5.57'' e 2.55; até o vér-
tice Pt150, de coordenadas N 7807150.64 m e E 365142.05 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:173°55'59.46'' e 3.71; até o vértice Pt151, de coorde-
nadas N 7807146.95 m e E 365142.44 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:176°03'52.77'' 
e 4.27; até o vértice Pt152, de coordenadas N 7807142.69 
m e E 365142.74 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:177°26'41.77'' e 3.79; até o vértice 
Pt153, de coordenadas N 7807138.91 m e E 365142.90 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:179°05'6.04'' e 2.52; até o vértice Pt154, de coorde-
nadas N 7807136.39 m e E 365142.94 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:180°34'14.21'' 
e 1.43; até o vértice Pt155, de coordenadas N 7807134.96 
m e E 365142.93 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:178°03'5.78'' e 0.75; até o vértice 
Pt156, de coordenadas N 7807134.21 m e E 365142.96 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:161°58'34.35'' e 0.47; até o vértice Pt157, de coorde-
nadas N 7807133.77 m e E 365143.10 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:142°36'23.86'' 
e 0.48; até o vértice Pt158, de coordenadas N 7807133.39 
m e E 365143.39 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:138°50'17.35'' e 0.67; até o vértice 
Pt159, de coordenadas N 7807132.88 m e E 365143.83 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:139°32'54.15'' e 1.10; até o vértice Pt160, de coorde-
nadas N 7807132.04 m e E 365144.55 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:132°23'42.12'' 
e 2.09; até o vértice Pt161, de coordenadas N 7807130.63 
m e E 365146.09 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:126°13'32.49'' e 3.76; até o vértice 
Pt162, de coordenadas N 7807128.41 m e E 365149.13 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:122°47'10.09'' e 5.77; até o vértice Pt163, de coorde-
nadas N 7807125.28 m e E 365153.98 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:121°43'16.72'' 
e 6.61; até o vértice Pt164, de coordenadas N 7807121.81 
m e E 365159.61 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:121°53'58.45'' e 5.90; até o vértice 
Pt165, de coordenadas N 7807118.69 m e E 365164.62 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:122°24'6.68'' e 4.00; até o vértice Pt166, de coorde-
nadas N 7807116.54 m e E 365167.99 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:112°29'38.71'' 
e 2.32; até o vértice Pt167, de coordenadas N 7807115.66 
m e E 365170.14 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:71°35'45.83'' e 1.77; até o vértice 
Pt168, de coordenadas N 7807116.21 m e E 365171.81 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:42°03'55.65'' e 2.70; até o vértice Pt169, de coorde-
nadas N 7807118.22 m e E 365173.62 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:35°06'43.41'' 
e 3.28; até o vértice Pt170, de coordenadas N 7807120.90 
m e E 365175.51 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:36°00'46.59'' e 2.98; até o vértice 
Pt171, de coordenadas N 7807123.31 m e E 365177.26 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:45°55'13.42'' e 2.01; até o vértice Pt172, de coorde-
nadas N 7807124.70 m e E 365178.70 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:64°29'30.85'' 
e 1.29; até o vértice Pt173, de coordenadas N 7807125.26 

m e E 365179.87 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:84°04'21.67'' e 0.96; até o vértice 
Pt174, de coordenadas N 7807125.36 m e E 365180.82 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:93°07'58.29'' e 0.82; até o vértice Pt175, de coorde-
nadas N 7807125.31 m e E 365181.64 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:102°57'37.86'' 
e 0.79; até o vértice Pt176, de coordenadas N 7807125.14 
m e E 365182.41 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:114°55'56.16'' e 0.88; até o vértice 
Pt177, de coordenadas N 7807124.77 m e E 365183.21 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:121°51'23.99'' e 1.21; até o vértice Pt178, de coorde-
nadas N 7807124.13 m e E 365184.23 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:118°01'51.88'' 
e 2.15; até o vértice Pt179, de coordenadas N 7807123.12 
m e E 365186.13 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:113°04'0.70'' e 3.85; até o vértice 
Pt180, de coordenadas N 7807121.61 m e E 365189.68 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:109°59'54.24'' e 5.91; até o vértice Pt181, de coorde-
nadas N 7807119.59 m e E 365195.23 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:108°31'48.27'' 
e 6.64; até o vértice Pt182, de coordenadas N 7807117.48 
m e E 365201.52 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:107°16'49.40'' e 5.64; até o vértice 
Pt183, de coordenadas N 7807115.80 m e E 365206.91 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:105°06'56.97'' e 3.48; até o vértice Pt184, de coorde-
nadas N 7807114.90 m e E 365210.26 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:103°39'22.10'' 
e 2.48; até o vértice Pt185, de coordenadas N 7807114.31 
m e E 365212.67 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:106°20'3.97'' e 3.22; até o vértice 
Pt186, de coordenadas N 7807113.41 m e E 365215.76 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:108°46'4.99'' e 5.14; até o vértice Pt187, de coorde-
nadas N 7807111.75 m e E 365220.63 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:109°22'32.64'' 
e 5.98; até o vértice Pt188, de coordenadas N 7807109.77 
m e E 365226.27 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:109°00'50.41'' e 5.16; até o vértice 
Pt189, de coordenadas N 7807108.09 m e E 365231.15 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:106°59'17.64'' e 3.11; até o vértice Pt190, de coorde-
nadas N 7807107.18 m e E 365234.13 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:101°34'38.93'' 
e 1.47; até o vértice Pt191, de coordenadas N 7807106.88 
m e E 365235.56 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:90°02'49.03'' e 0.66; até o vértice 
Pt192, de coordenadas N 7807106.88 m e E 365236.23 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:92°32'27.71'' e 0.63; até o vértice Pt193, de coorde-
nadas N 7807106.86 m e E 365236.86 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:106°35'4.65'' 
e 1.36; até o vértice Pt194, de coordenadas N 7807106.47 
m e E 365238.16 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:112°07'24.35'' e 2.87; até o vértice 
Pt195, de coordenadas N 7807105.39 m e E 365240.82 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:114°09'32.58'' e 4.78; até o vértice Pt196, de coorde-
nadas N 7807103.43 m e E 365245.18 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:115°33'34.41'' 
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e 5.53; até o vértice Pt197, de coordenadas N 7807101.05 
m e E 365250.17 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:117°51'9.28'' e 4.74; até o vértice 
Pt198, de coordenadas N 7807098.83 m e E 365254.35 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:124°03'31.50'' e 2.82; até o vértice Pt199, de coorde-
nadas N 7807097.26 m e E 365256.69 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:138°52'38.84'' 
e 1.36; até o vértice Pt200, de coordenadas N 7807096.23 
m e E 365257.58 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:160°50'45.28'' e 0.74; até o vértice 
Pt201, de coordenadas N 7807095.53 m e E 365257.83 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:157°29'42.01'' e 0.65; até o vértice Pt202, de coorde-
nadas N 7807094.94 m e E 365258.07 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:151°46'51.63'' 
e 0.90; até o vértice Pt203, de coordenadas N 7807094.14 
m e E 365258.50 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:153°14'19.79'' e 1.46; até o vértice 
Pt204, de coordenadas N 7807092.84 m e E 365259.16 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:155°36'19.38'' e 2.23; até o vértice Pt205, de coorde-
nadas N 7807090.81 m e E 365260.08 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:156°16'25.65'' 
e 2.88; até o vértice Pt206, de coordenadas N 7807088.18 
m e E 365261.23 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:155°55'57.58'' e 3.33; até o vértice 
Pt207, de coordenadas N 7807085.14 m e E 365262.59 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:155°26'52.62'' e 3.56; até o vértice Pt208, de coorde-
nadas N 7807081.90 m e E 365264.07 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:156°58'57.52'' 
e 3.44; até o vértice Pt209, de coordenadas N 7807078.73 
m e E 365265.42 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:161°57'55.88'' e 2.98; até o vértice 
Pt210, de coordenadas N 7807075.89 m e E 365266.34 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:173°53'46.66'' e 2.37; até o vértice Pt211, de coorde-
nadas N 7807073.53 m e E 365266.59 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:192°38'56.92'' 
e 2.27; até o vértice Pt212, de coordenadas N 7807071.32 
m e E 365266.10 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:206°53'37.74'' e 2.83; até o vértice 
Pt213, de coordenadas N 7807068.80 m e E 365264.82 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:210°10'35.72'' e 3.71; até o vértice Pt214, de coorde-
nadas N 7807065.59 m e E 365262.95 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:198°34'24.69'' 
e 4.16; até o vértice Pt215, de coordenadas N 7807061.65 
m e E 365261.63 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:172°58'44.40'' e 4.68; até o vértice 
Pt216, de coordenadas N 7807057.00 m e E 365262.20 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:147°21'59.26'' e 6.18; até o vértice Pt217, de coorde-
nadas N 7807051.80 m e E 365265.53 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:135°49'6.70'' 
e 7.12; até o vértice Pt218, de coordenadas N 7807046.69 
m e E 365270.50 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:130°28'13.62'' e 6.55; até o vértice 
Pt219, de coordenadas N 7807042.44 m e E 365275.48 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:128°10'54.24'' e 4.61; até o vértice Pt220, de coorde-
nadas N 7807039.60 m e E 365279.10 m; deste, segue 

com os seguintes azimute plano e distância:134°10'28.12'' 
e 2.57; até o vértice Pt221, de coordenadas N 7807037.81 
m e E 365280.94 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:184°46'22.32'' e 1.31; até o vértice 
Pt222, de coordenadas N 7807036.50 m e E 365280.83 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:224°25'25.63'' e 3.25; até o vértice Pt223, de coorde-
nadas N 7807034.18 m e E 365278.56 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:266°51'25.33'' 
e 2.41; até o vértice Pt224, de coordenadas N 7807034.05 
m e E 365276.15 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:276°12'41.58'' e 2.68; até o vértice 
Pt225, de coordenadas N 7807034.34 m e E 365273.48 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:286°45'40.80'' e 2.01; até o vértice Pt226, de coorde-
nadas N 7807034.92 m e E 365271.56 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:297°40'24.78'' 
e 3.01; até o vértice Pt227, de coordenadas N 7807036.32 
m e E 365268.89 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:308°45'33.94'' e 4.24; até o vértice 
Pt228, de coordenadas N 7807038.97 m e E 365265.58 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:312°43'7.24'' e 6.26; até o vértice Pt229, de coorde-
nadas N 7807043.22 m e E 365260.98 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:320°27'7.21'' 
e 5.68; até o vértice Pt230, de coordenadas N 7807047.60 
m e E 365257.36 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:328°49'27.69'' e 4.23; até o vértice 
Pt231, de coordenadas N 7807051.22 m e E 365255.17 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:335°59'20.75'' e 2.98; até o vértice Pt232, de coorde-
nadas N 7807053.94 m e E 365253.96 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:334°09'46.74'' 
e 2.08; até o vértice Pt233, de coordenadas N 7807055.81 
m e E 365253.06 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:313°43'1.34'' e 1.56; até o vértice 
Pt234, de coordenadas N 7807056.89 m e E 365251.93 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:284°41'34.05'' e 1.34; até o vértice Pt235, de coorde-
nadas N 7807057.23 m e E 365250.63 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:254°18'18.29'' 
e 1.30; até o vértice Pt236, de coordenadas N 7807056.88 
m e E 365249.38 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:227°00'56.08'' e 1.40; até o vértice 
Pt237, de coordenadas N 7807055.93 m e E 365248.36 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:208°16'43.39'' e 1.51; até o vértice Pt238, de coorde-
nadas N 7807054.60 m e E 365247.65 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:193°29'57.96'' 
e 1.47; até o vértice Pt239, de coordenadas N 7807053.17 
m e E 365247.30 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:175°16'18.34'' e 1.40; até o vértice 
Pt240, de coordenadas N 7807051.77 m e E 365247.42 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:155°32'30.73'' e 1.90; até o vértice Pt241, de coorde-
nadas N 7807050.05 m e E 365248.21 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:146°19'49.60'' 
e 3.06; até o vértice Pt242, de coordenadas N 7807047.50 
m e E 365249.90 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:143°16'24.54'' e 4.54; até o vértice 
Pt243, de coordenadas N 7807043.86 m e E 365252.62 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:141°20'53.58'' e 5.32; até o vértice Pt244, de 
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coordenadas N 7807039.71 m e E 365255.94 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:138°51'24.40'' e 5.14; até o vértice Pt245, de coorde-
nadas N 7807035.83 m e E 365259.32 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:133°52'48.48'' 
e 4.23; até o vértice Pt246, de coordenadas N 7807032.90 
m e E 365262.37 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:122°42'56.59'' e 3.46; até o vértice 
Pt247, de coordenadas N 7807031.03 m e E 365265.29 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:104°45'59.98'' e 3.23; até o vértice Pt248, de coorde-
nadas N 7807030.20 m e E 365268.41 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:91°06'2.73'' e 
3.68; até o vértice Pt249, de coordenadas N 7807030.13 
m e E 365272.09 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:99°13'3.20'' e 4.66; até o vértice 
Pt250, de coordenadas N 7807029.39 m e E 365276.69 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:118°01'56.30'' e 6.67; até o vértice Pt251, de coorde-
nadas N 7807026.25 m e E 365282.57 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:131°10'54.13'' 
e 9.69; até o vértice Pt252, de coordenadas N 7807019.88 
m e E 365289.86 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:132°02'42.08'' e 10.57; até o vértice 
Pt253, de coordenadas N 7807012.80 m e E 365297.71 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:161°18'52.56'' e 11.31; até o vértice Pt254, de coor-
denadas N 7807002.09 m e E 365301.33 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:201°20'5.08'' 
e 14.80; até o vértice Pt255, de coordenadas N 7806988.30 
m e E 365295.95 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:217°15'53.31'' e 10.23; até o vértice 
Pt256, de coordenadas N 7806980.16 m e E 365289.76 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:222°32'53.86'' e 8.60; até o vértice Pt257, de coorde-
nadas N 7806973.82 m e E 365283.94 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:220°32'49.96'' 
e 10.18; até o vértice Pt258, de coordenadas N 7806966.09 
m e E 365277.33 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:217°14'0.15'' e 13.57; até o vértice 
Pt259, de coordenadas N 7806955.29 m e E 365269.12 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:260°35'57.08'' e 6.51; até o vértice Pt260, de coorde-
nadas N 7806954.22 m e E 365262.69 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:265°41'59.75'' 
e 7.84; até o vértice Pt261, de coordenadas N 7806953.64 
m e E 365254.87 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:258°05'46.48'' e 9.40; até o vértice 
Pt262, de coordenadas N 7806951.70 m e E 365245.67 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:254°27'13.49'' e 8.44; até o vértice Pt263, de coorde-
nadas N 7806949.43 m e E 365237.54 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:251°17'55.48'' 
e 5.51; até o vértice Pt264, de coordenadas N 7806947.67 
m e E 365232.33 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:245°44'33.72'' e 3.12; até o vértice 
Pt265, de coordenadas N 7806946.39 m e E 365229.48 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:237°49'31.54'' e 1.92; até o vértice Pt266, de coorde-
nadas N 7806945.36 m e E 365227.85 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:240°50'1.39'' 
e 1.67; até o vértice Pt267, de coordenadas N 7806944.55 
m e E 365226.39 m; deste, segue com os seguintes 

azimute plano e distância:271°02'22.58'' e 1.96; até o 
vértice Pt268, de coordenadas N 7806944.58 m e E 
365224.43 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:299°13'13.70'' e 3.48; até o vértice Pt269, 
de coordenadas N 7806946.28 m e E 365221.39 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:310°55'52.90'' e 5.83; até o vértice Pt270, de coorde-
nadas N 7806950.10 m e E 365216.99 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:315°16'49.80'' 
e 6.95; até o vértice Pt271, de coordenadas N 7806955.04 
m e E 365212.10 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:318°07'6.64'' e 6.32; até o vértice 
Pt272, de coordenadas N 7806959.75 m e E 365207.88 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:321°47'37.39'' e 4.43; até o vértice Pt273, de coorde-
nadas N 7806963.23 m e E 365205.13 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:325°39'59.45'' 
e 3.26; até o vértice Pt274, de coordenadas N 7806965.93 
m e E 365203.29 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:325°21'1.94'' e 3.29; até o vértice 
Pt275, de coordenadas N 7806968.63 m e E 365201.42 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:321°50'2.60'' e 4.15; até o vértice Pt276, de coorde-
nadas N 7806971.90 m e E 365198.86 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:319°30'43.84'' 
e 4.42; até o vértice Pt277, de coordenadas N 7806975.26 
m e E 365195.99 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:317°28'6.95'' e 3.72; até o vértice 
Pt278, de coordenadas N 7806978.00 m e E 365193.47 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:313°49'51.05'' e 2.35; até o vértice Pt279, de coorde-
nadas N 7806979.63 m e E 365191.78 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:307°21'0.40'' 
e 1.47; até o vértice Pt280, de coordenadas N 7806980.52 
m e E 365190.60 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:303°52'53.24'' e 1.37; até o vértice 
Pt281, de coordenadas N 7806981.29 m e E 365189.46 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:306°24'53.27'' e 2.05; até o vértice Pt282, de coorde-
nadas N 7806982.51 m e E 365187.81 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:306°35'25.04'' 
e 3.63; até o vértice Pt283, de coordenadas N 7806984.67 
m e E 365184.90 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:305°42'7.68'' e 6.13; até o vértice 
Pt284, de coordenadas N 7806988.24 m e E 365179.93 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:304°54'7.50'' e 9.00; até o vértice Pt285, de coorde-
nadas N 7806993.39 m e E 365172.55 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:304°15'59.19'' 
e 10.01; até o vértice Pt286, de coordenadas N 7806999.02 
m e E 365164.28 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:303°19'6.05'' e 8.61; até o vértice 
Pt287, de coordenadas N 7807003.75 m e E 365157.09 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:301°35'51.10'' e 5.56; até o vértice Pt288, de coorde-
nadas N 7807006.66 m e E 365152.35 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:303°10'34.23'' 
e 3.90; até o vértice Pt289, de coordenadas N 7807008.80 
m e E 365149.09 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:310°29'16.03'' e 4.43; até o vértice 
Pt290, de coordenadas N 7807011.67 m e E 365145.72 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:315°23'44.67'' e 6.55; até o vértice Pt291, de 
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coordenadas N 7807016.33 m e E 365141.13 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:317°24'52.45'' e 7.54; até o vértice Pt292, de coorde-
nadas N 7807021.88 m e E 365136.03 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:318°51'36.15'' 
e 6.71; até o vértice Pt293, de coordenadas N 7807026.94 
m e E 365131.61 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:320°50'16.58'' e 4.50; até o vértice 
Pt294, de coordenadas N 7807030.42 m e E 365128.77 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:323°15'27.71'' e 2.57; até o vértice Pt295, de coorde-
nadas N 7807032.48 m e E 365127.23 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:323°22'48.33'' 
e 1.35; até o vértice Pt296, de coordenadas N 7807033.57 
m e E 365126.43 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:306°32'32.75'' e 0.88; até o vértice 
Pt297, de coordenadas N 7807034.09 m e E 365125.72 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:277°59'14.15'' e 1.48; até o vértice Pt298, de coorde-
nadas N 7807034.30 m e E 365124.26 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:271°44'56.90'' 
e 3.15; até o vértice Pt299, de coordenadas N 7807034.39 
m e E 365121.11 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:271°51'27.75'' e 5.34; até o vértice 
Pt300, de coordenadas N 7807034.57 m e E 365115.78 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:273°09'17.40'' e 6.39; até o vértice Pt301, de coorde-
nadas N 7807034.92 m e E 365109.40 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:275°56'8.91'' 
e 5.91; até o vértice Pt302, de coordenadas N 7807035.53 
m e E 365103.52 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:281°50'16.16'' e 4.31; até o vértice 
Pt303, de coordenadas N 7807036.41 m e E 365099.30 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:286°48'0.97'' e 3.14; até o vértice Pt304, de coorde-
nadas N 7807037.32 m e E 365096.29 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:283°06'55.63'' 
e 2.70; até o vértice Pt305, de coordenadas N 7807037.93 
m e E 365093.67 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:271°57'50.24'' e 2.91; até o vértice 
Pt306, de coordenadas N 7807038.03 m e E 365090.76 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:266°00'53.67'' e 3.19; até o vértice Pt307, de coorde-
nadas N 7807037.81 m e E 365087.58 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:265°35'53.79'' 
e 3.27; até o vértice Pt308, de coordenadas N 7807037.56 
m e E 365084.32 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:269°02'30.57'' e 3.15; até o vértice 
Pt309, de coordenadas N 7807037.51 m e E 365081.17 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:272°12'15.78'' e 2.91; até o vértice Pt310, de coorde-
nadas N 7807037.62 m e E 365078.26 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:274°01'33.09'' 
e 2.54; até o vértice Pt311, de coordenadas N 7807037.80 
m e E 365075.73 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:273°53'55.99'' e 2.27; até o vértice 
Pt312, de coordenadas N 7807037.95 m e E 365073.47 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:271°20'11.43'' e 3.03; até o vértice Pt313, de coorde-
nadas N 7807038.02 m e E 365070.44 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:269°16'18.48'' 
e 5.07; até o vértice Pt314, de coordenadas N 7807037.96 
m e E 365065.37 m; deste, segue com os seguintes 

azimute plano e distância:268°20'55.85'' e 7.77; até o 
vértice Pt315, de coordenadas N 7807037.73 m e E 
365057.60 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:268°01'37.55'' e 8.71; até o vértice Pt316, 
de coordenadas N 7807037.43 m e E 365048.90 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:267°54'38.83'' e 7.28; até o vértice Pt317, de coorde-
nadas N 7807037.17 m e E 365041.62 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:267°54'51.46'' 
e 4.09; até o vértice Pt318, de coordenadas N 7807037.02 
m e E 365037.53 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:267°41'48.65'' e 1.60; até o vértice 
Pt319, de coordenadas N 7807036.96 m e E 365035.93 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:264°37'6.47'' e 0.43; até o vértice Pt320, de coorde-
nadas N 7807036.92 m e E 365035.50 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:259°39'35.87'' 
e 0.54; até o vértice Pt321, de coordenadas N 7807036.82 
m e E 365034.97 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:259°47'42.60'' e 1.78; até o vértice 
Pt322, de coordenadas N 7807036.50 m e E 365033.22 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:259°58'50.19'' e 4.10; até o vértice Pt323, de coorde-
nadas N 7807035.79 m e E 365029.18 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:260°14'30.28'' 
e 6.96; até o vértice Pt324, de coordenadas N 7807034.61 
m e E 365022.31 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:261°06'6.76'' e 8.15; até o vértice 
Pt325, de coordenadas N 7807033.35 m e E 365014.26 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:263°12'32.38'' e 7.12; até o vértice Pt326, de coorde-
nadas N 7807032.51 m e E 365007.19 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:269°43'54.18'' 
e 4.55; até o vértice Pt327, de coordenadas N 7807032.48 
m e E 365002.64 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:284°34'43.36'' e 3.20; até o vértice 
Pt328, de coordenadas N 7807033.29 m e E 364999.54 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:294°42'27.82'' e 3.69; até o vértice Pt329, de coorde-
nadas N 7807034.83 m e E 364996.20 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:293°59'17.66'' 
e 5.32; até o vértice Pt330, de coordenadas N 7807036.99 
m e E 364991.33 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:293°51'4.01'' e 6.41; até o vértice 
Pt331, de coordenadas N 7807039.59 m e E 364985.47 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:295°24'17.43'' e 6.55; até o vértice Pt332, de coorde-
nadas N 7807042.40 m e E 364979.55 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:298°07'3.42'' 
e 5.88; até o vértice Pt333, de coordenadas N 7807045.17 
m e E 364974.37 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:297°53'0.35'' e 4.92; até o vértice 
Pt334, de coordenadas N 7807047.47 m e E 364970.02 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:290°47'6.31'' e 3.83; até o vértice Pt335, de coorde-
nadas N 7807048.83 m e E 364966.44 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:272°48'41.01'' 
e 2.89; até o vértice Pt336, de coordenadas N 7807048.97 
m e E 364963.55 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:256°35'22.18'' e 2.40; até o vértice 
Pt337, de coordenadas N 7807048.41 m e E 364961.22 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:254°21'49.23'' e 2.00; até o vértice Pt338, de 
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coordenadas N 7807047.87 m e E 364959.30 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:270°54'10.43'' e 1.63; até o vértice Pt339, de coorde-
nadas N 7807047.90 m e E 364957.67 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:288°36'30.89'' 
e 1.41; até o vértice Pt340, de coordenadas N 7807048.35 
m e E 364956.34 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:299°01'4.59'' e 1.15; até o vértice 
Pt341, de coordenadas N 7807048.91 m e E 364955.33 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:301°02'54.80'' e 0.98; até o vértice Pt342, de coorde-
nadas N 7807049.41 m e E 364954.49 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:299°18'9.19'' 
e 1.79; até o vértice Pt343, de coordenadas N 7807050.29 
m e E 364952.93 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:298°27'10.86'' e 3.83; até o vértice 
Pt344, de coordenadas N 7807052.11 m e E 364949.56 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:298°07'57.45'' e 6.54; até o vértice Pt345, de coorde-
nadas N 7807055.20 m e E 364943.80 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:297°48'15.84'' 
e 7.76; até o vértice Pt346, de coordenadas N 7807058.82 
m e E 364936.93 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:297°10'29.90'' e 6.95; até o vértice 
Pt347, de coordenadas N 7807061.99 m e E 364930.74 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:295°58'20.22'' e 4.67; até o vértice Pt348, de coorde-
nadas N 7807064.04 m e E 364926.54 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:296°53'49.97'' 
e 3.15; até o vértice Pt349, de coordenadas N 7807065.47 
m e E 364923.73 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:302°56'2.54'' e 2.96; até o vértice 
Pt350, de coordenadas N 7807067.07 m e E 364921.25 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:308°56'52.79'' e 3.76; até o vértice Pt351, de coorde-
nadas N 7807069.44 m e E 364918.33 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:313°13'23.54'' 
e 4.01; até o vértice Pt352, de coordenadas N 7807072.18 
m e E 364915.41 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:319°12'38.23'' e 3.33; até o vértice 
Pt353, de coordenadas N 7807074.70 m e E 364913.23 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:332°46'6.20'' e 2.06; até o vértice Pt354, de coorde-
nadas N 7807076.53 m e E 364912.29 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:348°26'24.71'' 
e 1.27; até o vértice Pt355, de coordenadas N 7807077.77 
m e E 364912.04 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:337°42'25.61'' e 0.98; até o vértice 
Pt356, de coordenadas N 7807078.68 m e E 364911.67 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:304°23'16.28'' e 1.35; até o vértice Pt357, de coorde-
nadas N 7807079.44 m e E 364910.55 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:289°29'43.39'' 
e 1.91; até o vértice Pt358, de coordenadas N 7807080.08 
m e E 364908.75 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:281°56'26.49'' e 2.29; até o vértice 
Pt359, de coordenadas N 7807080.55 m e E 364906.51 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:326°33'6.75'' e 1.40; até o vértice Pt360, de coorde-
nadas N 7807081.72 m e E 364905.74 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:276°42'7.21'' 
e 2.36; até o vértice Pt361, de coordenadas N 7807081.99 
m e E 364903.40 m; deste, segue com os seguintes 

azimute plano e distância:284°43'37.15'' e 2.70; até o 
vértice Pt362, de coordenadas N 7807082.68 m e E 
364900.79 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:289°57'42.71'' e 1.61; até o vértice Pt363, 
de coordenadas N 7807083.23 m e E 364899.27 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:289°57'42.71'' e 1.61; até o vértice Pt364, de coorde-
nadas N 7807083.78 m e E 364897.76 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:326°16'44.86'' 
e 3.47; até o vértice Pt365, de coordenadas N 7807086.67 
m e E 364895.83 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:276°30'44.19'' e 2.42; até o vértice 
Pt366, de coordenadas N 7807086.94 m e E 364893.42 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:358°29'27.47'' e 2.61; até o vértice Pt367, de coorde-
nadas N 7807089.55 m e E 364893.36 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:331°40'16.08'' 
e 2.03; até o vértice Pt368, de coordenadas N 7807091.34 
m e E 364892.39 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:338°10'32.96'' e 2.22; até o vértice 
Pt369, de coordenadas N 7807093.40 m e E 364891.57 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:297°41'27.12'' e 4.58; até o vértice Pt370, de coorde-
nadas N 7807095.53 m e E 364887.51 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:275°11'18.49'' 
e 2.28; até o vértice Pt371, de coordenadas N 7807095.74 
m e E 364885.24 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:320°24'27.25'' e 4.10; até o vértice 
Pt372, de coordenadas N 7807098.90 m e E 364882.62 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:342°44'23.50'' e 4.17; até o vértice Pt373, de coorde-
nadas N 7807102.89 m e E 364881.38 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:318°03'38.23'' 
e 3.60; até o vértice Pt374, de coordenadas N 7807105.57 
m e E 364878.98 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:336°08'10.79'' e 3.23; até o vértice 
Pt375, de coordenadas N 7807108.52 m e E 364877.67 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:313°57'41.61'' e 5.54; até o vértice Pt376, de coorde-
nadas N 7807112.37 m e E 364873.68 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:313°44'51.88'' 
e 4.57; até o vértice Pt377, de coordenadas N 7807115.53 
m e E 364870.38 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:307°46'26.94'' e 10.10; até o vértice 
Pt378, de coordenadas N 7807121.72 m e E 364862.39 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:306°09'55.60'' e 8.06; até o vértice Pt379, de coorde-
nadas N 7807126.47 m e E 364855.89 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:289°37'57.58'' 
e 10.18; até o vértice Pt380, de coordenadas N 7807129.89 
m e E 364846.31 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:297°52'10.71'' e 11.52; até o vértice 
Pt381, de coordenadas N 7807135.27 m e E 364836.12 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:277°43'53.38'' e 8.89; até o vértice Pt382, de coorde-
nadas N 7807136.47 m e E 364827.31 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:280°11'32.20'' 
e 8.69; até o vértice Pt383, de coordenadas N 7807138.01 
m e E 364818.75 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:269°32'0.22'' e 6.99; até o vértice 
Pt384, de coordenadas N 7807137.95 m e E 364811.77 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:264°28'24.47'' e 8.28; até o vértice Pt385, de 
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coordenadas N 7807137.15 m e E 364803.52 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:274°19'10.87'' e 18.34; até o vértice Pt386, de coor-
denadas N 7807138.53 m e E 364785.24 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:284°16'19.12'' 
e 9.46; até o vértice Pt387, de coordenadas N 7807140.87 
m e E 364776.07 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:272°07'34.12'' e 8.28; até o vértice 
Pt388, de coordenadas N 7807141.17 m e E 364767.79 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:270°58'42.21'' e 5.99; até o vértice Pt389, de coorde-
nadas N 7807141.28 m e E 364761.80 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:296°15'54.38'' 
e 3.05; até o vértice Pt390, de coordenadas N 7807142.62 
m e E 364759.07 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:353°58'59.55'' e 2.58; até o vértice 
Pt391, de coordenadas N 7807145.19 m e E 364758.80 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:15°47'13.96'' e 3.52; até o vértice Pt392, de coorde-
nadas N 7807148.58 m e E 364759.76 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:16°59'48.54'' 
e 3.99; até o vértice Pt393, de coordenadas N 7807152.39 
m e E 364760.93 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:17°21'1.38'' e 4.05; até o vértice 
Pt394, de coordenadas N 7807156.25 m e E 364762.13 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:20°05'42.18'' e 3.76; até o vértice Pt395, de coorde-
nadas N 7807159.79 m e E 364763.42 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:24°56'0.74'' e 
3.26; até o vértice Pt396, de coordenadas N 7807162.74 
m e E 364764.80 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:25°20'23.05'' e 2.91; até o vértice 
Pt397, de coordenadas N 7807165.36 m e E 364766.04 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:17°41'22.59'' e 2.81; até o vértice Pt398, de coorde-
nadas N 7807168.05 m e E 364766.90 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:6°50'38.73'' e 
3.02; até o vértice Pt399, de coordenadas N 7807171.04 
m e E 364767.25 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:6°47'54.18'' e 3.12; até o vértice 
Pt400, de coordenadas N 7807174.14 m e E 364767.62 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:19°53'32.87'' e 3.05; até o vértice Pt401, de coorde-
nadas N 7807177.01 m e E 364768.66 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:41°46'26.95'' 
e 3.18; até o vértice Pt402, de coordenadas N 7807179.38 
m e E 364770.78 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:54°01'26.39'' e 3.28; até o vértice 
Pt403, de coordenadas N 7807181.31 m e E 364773.44 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:33°46'1.03'' e 4.59; até o vértice Pt404, de coordena-
das N 7807185.12 m e E 364775.99 m; deste, segue com 
os seguintes azimute plano e distância:19°22'11.57'' e 
1.62; até o vértice Pt405, de coordenadas N 7807186.65 
m e E 364776.53 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:356°18'22.47'' e 1.29; até o vértice 
Pt406, de coordenadas N 7807187.94 m e E 364776.44 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:300°09'28.04'' e 2.06; até o vértice Pt407, de coorde-
nadas N 7807188.97 m e E 364774.66 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:270°00'0.00'' 
e 1.28; até o vértice Pt408, de coordenadas N 7807188.97 
m e E 364773.38 m; deste, segue com os seguintes 

azimute plano e distância:231°37'51.11'' e 4.07; até o 
vértice Pt409, de coordenadas N 7807186.45 m e E 
364770.19 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:228°27'6.24'' e 2.93; até o vértice Pt410, 
de coordenadas N 7807184.50 m e E 364768.00 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:232°38'29.04'' e 3.75; até o vértice Pt411, de coorde-
nadas N 7807182.23 m e E 364765.02 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:234°13'11.33'' 
e 5.31; até o vértice Pt412, de coordenadas N 7807179.12 
m e E 364760.71 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:238°25'55.96'' e 6.95; até o vértice 
Pt413, de coordenadas N 7807175.48 m e E 364754.78 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:195°39'7.76'' e 0.98; até o vértice Pt414, de coorde-
nadas N 7807174.54 m e E 364754.52 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:171°06'49.67'' 
e 1.69; até o vértice Pt415, de coordenadas N 7807172.87 
m e E 364754.78 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:166°57'2.56'' e 2.75; até o vértice 
Pt416, de coordenadas N 7807170.19 m e E 364755.40 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:178°54'23.22'' e 3.18; até o vértice Pt417, de coorde-
nadas N 7807167.01 m e E 364755.46 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:208°28'25.16'' 
e 3.38; até o vértice Pt418, de coordenadas N 7807164.04 
m e E 364753.85 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:241°05'8.38'' e 4.55; até o vértice 
Pt419, de coordenadas N 7807161.84 m e E 364749.87 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:236°28'0.77'' e 8.88; até o vértice Pt420, de coorde-
nadas N 7807156.94 m e E 364742.47 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:242°14'18.04'' 
e 9.31; até o vértice Pt421, de coordenadas N 7807152.60 
m e E 364734.23 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:215°03'42.11'' e 9.27; até o vértice 
Pt422, de coordenadas N 7807145.01 m e E 364728.91 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:234°51'41.78'' e 17.12; até o vértice Pt423, de coor-
denadas N 7807135.16 m e E 364714.90 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:233°08'50.45'' 
e 15.60; até o vértice Pt424, de coordenadas N 7807125.80 
m e E 364702.42 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:219°59'33.33'' e 16.72; até o vértice 
Pt425, de coordenadas N 7807113.00 m e E 364691.68 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:227°39'37.82'' e 7.41; até o vértice Pt426, de coorde-
nadas N 7807108.01 m e E 364686.21 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:209°04'11.81'' 
e 4.97; até o vértice Pt427, de coordenadas N 7807103.67 
m e E 364683.79 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:182°09'16.15'' e 7.18; até o vértice 
Pt428, de coordenadas N 7807096.49 m e E 364683.52 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:82°47'14.52'' e 4.25; até o vértice Pt429, de coorde-
nadas N 7807097.03 m e E 364687.74 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:69°50'28.00'' 
e 4.99; até o vértice Pt430, de coordenadas N 7807098.75 
m e E 364692.43 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:60°43'57.84'' e 5.08; até o vértice 
Pt431, de coordenadas N 7807101.23 m e E 364696.86 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:67°58'9.17'' e 3.93; até o vértice Pt432, de 
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coordenadas N 7807102.70 m e E 364700.50 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:124°49'55.12'' e 2.88; até o vértice Pt433, de coorde-
nadas N 7807101.06 m e E 364702.87 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:173°38'57.28'' 
e 6.06; até o vértice Pt434, de coordenadas N 7807095.04 
m e E 364703.54 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:187°53'56.48'' e 8.30; até o vértice 
Pt435, de coordenadas N 7807086.82 m e E 364702.40 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:202°03'42.07'' e 7.96; até o vértice Pt436, de coorde-
nadas N 7807079.45 m e E 364699.41 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:227°42'50.68'' 
e 6.32; até o vértice Pt437, de coordenadas N 7807075.19 
m e E 364694.73 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:250°57'19.62'' e 5.70; até o vértice 
Pt438, de coordenadas N 7807073.33 m e E 364689.34 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:259°02'44.08'' e 5.02; até o vértice Pt439, de coorde-
nadas N 7807072.38 m e E 364684.41 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:251°15'59.85'' 
e 3.84; até o vértice Pt440, de coordenadas N 7807071.14 
m e E 364680.77 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:242°28'19.15'' e 3.25; até o vértice 
Pt441, de coordenadas N 7807069.64 m e E 364677.89 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:244°04'27.29'' e 3.34; até o vértice Pt442, de coorde-
nadas N 7807068.18 m e E 364674.88 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:253°43'57.39'' 
e 4.11; até o vértice Pt443, de coordenadas N 7807067.03 
m e E 364670.94 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:262°15'24.96'' e 5.51; até o vértice 
Pt444, de coordenadas N 7807066.29 m e E 364665.47 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:267°52'30.63'' e 7.51; até o vértice Pt445, de coorde-
nadas N 7807066.01 m e E 364657.97 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:271°08'13.66'' 
e 9.61; até o vértice Pt446, de coordenadas N 7807066.20 
m e E 364648.37 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:253°37'15.61'' e 12.90; até o vértice 
Pt447, de coordenadas N 7807062.56 m e E 364635.99 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:209°25'21.14'' e 6.32; até o vértice Pt448, de coorde-
nadas N 7807057.06 m e E 364632.89 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:183°48'59.11'' 
e 6.01; até o vértice Pt449, de coordenadas N 7807051.06 
m e E 364632.49 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:216°16'14.43'' e 1.86; até o vértice 
Pt450, de coordenadas N 7807049.56 m e E 364631.39 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:283°10'57.30'' e 6.58; até o vértice Pt451, de coorde-
nadas N 7807051.06 m e E 364624.98 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:275°57'39.11'' 
e 6.74; até o vértice Pt452, de coordenadas N 7807051.76 
m e E 364618.28 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:235°22'33.03'' e 6.69; até o vértice 
Pt453, de coordenadas N 7807047.96 m e E 364612.77 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:212°56'38.54'' e 8.91; até o vértice Pt454, de coorde-
nadas N 7807040.48 m e E 364607.93 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:205°08'32.85'' 
e 3.50; até o vértice Pt455, de coordenadas N 7807037.32 
m e E 364606.44 m; deste, segue com os seguintes 

azimute plano e distância:201°06'41.40'' e 4.27; até o 
vértice Pt456, de coordenadas N 7807033.33 m e E 
364604.90 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:196°18'57.23'' e 5.14; até o vértice Pt457, 
de coordenadas N 7807028.40 m e E 364603.46 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:189°40'58.17'' e 6.05; até o vértice Pt458, de coorde-
nadas N 7807022.44 m e E 364602.44 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:183°52'48.99'' 
e 6.98; até o vértice Pt459, de coordenadas N 7807015.47 
m e E 364601.97 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:185°00'44.55'' e 7.47; até o vértice 
Pt460, de coordenadas N 7807008.03 m e E 364601.32 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:193°40'45.61'' e 7.48; até o vértice Pt461, de coorde-
nadas N 7807000.76 m e E 364599.55 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:208°02'33.72'' 
e 7.36; até o vértice Pt462, de coordenadas N 7806994.26 
m e E 364596.08 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:218°59'18.99'' e 6.80; até o vértice 
Pt463, de coordenadas N 7806988.97 m e E 364591.81 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:282°47'36.44'' e 15.66; até o vértice Pt464, de coor-
denadas N 7806992.44 m e E 364576.53 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:231°22'21.82'' 
e 20.34; até o vértice Pt465, de coordenadas N 7806979.74 
m e E 364560.64 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:246°13'7.57'' e 16.87; até o vértice 
Pt466, de coordenadas N 7806972.94 m e E 364545.20 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:267°54'2.77'' e 24.76; até o vértice Pt467, de coorde-
nadas N 7806972.03 m e E 364520.45 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:273°09'15.41'' 
e 32.97; até o vértice Pt468, de coordenadas N 7806973.85 
m e E 364487.53 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:228°23'58.60'' e 13.66; até o vértice 
Pt469, de coordenadas N 7806964.78 m e E 364477.31 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:177°04'51.99'' e 21.29; até o vértice Pt470, de coor-
denadas N 7806943.51 m e E 364478.40 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:162°13'3.71'' 
e 21.73; até o vértice Pt471, de coordenadas N 7806922.82 
m e E 364485.03 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:117°53'40.86'' e 34.91; até o vértice 
Pt472, de coordenadas N 7806906.49 m e E 364515.89 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:134°57'43.80'' e 17.11; até o vértice Pt473, de coor-
denadas N 7806894.40 m e E 364527.99 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:177°14'19.35'' 
e 39.54; até o vértice Pt474, de coordenadas N 7806854.91 
m e E 364529.90 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:210°18'48.28'' e 0.27; até o vértice 
Pt475, de coordenadas N 7806854.68 m e E 364529.76 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:222°36'23.90'' e 0.71; até o vértice Pt476, de coorde-
nadas N 7806854.15 m e E 364529.28 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:224°57'56.50'' 
e 1.57; até o vértice Pt477, de coordenadas N 7806853.04 
m e E 364528.17 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:225°26'43.57'' e 2.65; até o vértice 
Pt478, de coordenadas N 7806851.19 m e E 364526.28 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:225°54'42.74'' e 3.08; até o vértice Pt479, de 
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coordenadas N 7806849.04 m e E 364524.07 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:226°53'20.60'' e 2.67; até o vértice Pt480, de coorde-
nadas N 7806847.22 m e E 364522.12 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:229°35'57.36'' 
e 1.63; até o vértice Pt481, de coordenadas N 7806846.16 
m e E 364520.88 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:235°11'15.22'' e 0.86; até o vértice 
Pt482, de coordenadas N 7806845.67 m e E 364520.17 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:239°55'3.26'' e 0.56; até o vértice Pt483, de coorde-
nadas N 7806845.39 m e E 364519.69 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:235°41'57.81'' 
e 0.65; até o vértice Pt484, de coordenadas N 7806845.02 
m e E 364519.15 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:233°52'28.34'' e 0.81; até o vértice 
Pt485, de coordenadas N 7806844.54 m e E 364518.49 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:235°07'50.70'' e 0.97; até o vértice Pt486, de coorde-
nadas N 7806843.99 m e E 364517.70 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:238°51'51.38'' 
e 1.11; até o vértice Pt487, de coordenadas N 7806843.42 
m e E 364516.75 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:246°48'4.60'' e 1.23; até o vértice 
Pt488, de coordenadas N 7806842.93 m e E 364515.62 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:258°32'37.32'' e 1.37; até o vértice Pt489, de coorde-
nadas N 7806842.66 m e E 364514.28 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:269°39'58.91'' 
e 1.54; até o vértice Pt490, de coordenadas N 7806842.65 
m e E 364512.74 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:269°55'27.69'' e 1.59; até o vértice 
Pt491, de coordenadas N 7806842.65 m e E 364511.15 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:257°23'16.17'' e 1.50; até o vértice Pt492, de coorde-
nadas N 7806842.32 m e E 364509.69 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:233°09'23.34'' 
e 1.48; até o vértice Pt493, de coordenadas N 7806841.43 
m e E 364508.50 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:214°46'52.08'' e 1.60; até o vértice 
Pt494, de coordenadas N 7806840.11 m e E 364507.59 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:204°07'39.93'' e 1.66; até o vértice Pt495, de coorde-
nadas N 7806838.60 m e E 364506.91 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:198°28'20.28'' 
e 1.62; até o vértice Pt496, de coordenadas N 7806837.07 
m e E 364506.39 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:199°14'33.00'' e 1.65; até o vértice 
Pt497, de coordenadas N 7806835.51 m e E 364505.85 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:206°10'2.78'' e 1.84; até o vértice Pt498, de coorde-
nadas N 7806833.86 m e E 364505.04 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:214°50'30.45'' 
e 2.15; até o vértice Pt499, de coordenadas N 7806832.09 
m e E 364503.81 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:219°49'28.11'' e 2.29; até o vértice 
Pt500, de coordenadas N 7806830.34 m e E 364502.35 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:222°05'17.48'' e 2.16; até o vértice Pt501, de coorde-
nadas N 7806828.73 m e E 364500.90 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:222°39'51.40'' 
e 1.80; até o vértice Pt502, de coordenadas N 7806827.41 
m e E 364499.68 m; deste, segue com os seguintes 

azimute plano e distância:223°28'16.57'' e 1.42; até o 
vértice Pt503, de coordenadas N 7806826.38 m e E 
364498.71 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:225°37'4.73'' e 1.07; até o vértice Pt504, 
de coordenadas N 7806825.63 m e E 364497.94 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:230°01'48.76'' e 0.79; até o vértice Pt505, de coorde-
nadas N 7806825.13 m e E 364497.33 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:234°45'29.18'' 
e 0.66; até o vértice Pt506, de coordenadas N 7806824.75 
m e E 364496.80 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:235°58'12.63'' e 0.70; até o vértice 
Pt507, de coordenadas N 7806824.36 m e E 364496.22 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:236°49'23.01'' e 0.86; até o vértice Pt508, de coorde-
nadas N 7806823.89 m e E 364495.50 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:249°42'24.19'' 
e 0.99; até o vértice Pt509, de coordenadas N 7806823.54 
m e E 364494.58 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:272°43'42.25'' e 1.20; até o vértice 
Pt510, de coordenadas N 7806823.60 m e E 364493.38 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:289°06'36.81'' e 1.61; até o vértice Pt511, de coorde-
nadas N 7806824.13 m e E 364491.85 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:277°51'10.64'' 
e 1.88; até o vértice Pt512, de coordenadas N 7806824.39 
m e E 364489.99 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:246°28'35.92'' e 2.41; até o vértice 
Pt513, de coordenadas N 7806823.43 m e E 364487.78 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:222°05'30.81'' e 3.71; até o vértice Pt514, de coorde-
nadas N 7806820.67 m e E 364485.29 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:213°55'37.02'' 
e 4.41; até o vértice Pt515, de coordenadas N 7806817.01 
m e E 364482.83 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:211°56'22.40'' e 3.90; até o vértice 
Pt516, de coordenadas N 7806813.70 m e E 364480.77 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:214°50'11.85'' e 2.42; até o vértice Pt517, de coorde-
nadas N 7806811.72 m e E 364479.39 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:222°52'28.18'' 
e 1.19; até o vértice Pt518, de coordenadas N 7806810.84 
m e E 364478.57 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:239°18'2.42'' e 0.52; até o vértice 
Pt519, de coordenadas N 7806810.58 m e E 364478.13 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:251°36'35.66'' e 0.36; até o vértice Pt520, de coorde-
nadas N 7806810.46 m e E 364477.78 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:251°20'22.44'' 
e 0.77; até o vértice Pt521, de coordenadas N 7806810.22 
m e E 364477.05 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:249°35'3.19'' e 1.77; até o vértice 
Pt522, de coordenadas N 7806809.60 m e E 364475.39 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:248°39'20.75'' e 3.09; até o vértice Pt523, de coorde-
nadas N 7806808.47 m e E 364472.51 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:248°05'2.21'' 
e 3.65; até o vértice Pt524, de coordenadas N 7806807.11 
m e E 364469.13 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:247°15'31.40'' e 3.16; até o vértice 
Pt525, de coordenadas N 7806805.89 m e E 364466.21 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:245°07'27.64'' e 1.90; até o vértice Pt526, de 
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coordenadas N 7806805.09 m e E 364464.49 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:239°47'5.14'' e 0.87; até o vértice Pt527, de coorde-
nadas N 7806804.65 m e E 364463.74 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:227°17'40.47'' 
e 0.34; até o vértice Pt528, de coordenadas N 7806804.42 
m e E 364463.49 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:224°01'28.81'' e 0.28; até o vértice 
Pt529, de coordenadas N 7806804.23 m e E 364463.30 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:228°22'48.95'' e 0.65; até o vértice Pt530, de coorde-
nadas N 7806803.80 m e E 364462.82 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:229°19'43.55'' 
e 1.46; até o vértice Pt531, de coordenadas N 7806802.85 
m e E 364461.71 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:229°28'51.13'' e 2.49; até o vértice 
Pt532, de coordenadas N 7806801.23 m e E 364459.82 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:229°30'1.59'' e 2.89; até o vértice Pt533, de coorde-
nadas N 7806799.35 m e E 364457.62 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:229°28'14.15'' 
e 2.46; até o vértice Pt534, de coordenadas N 7806797.75 
m e E 364455.75 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:229°19'56.60'' e 1.41; até o vértice 
Pt535, de coordenadas N 7806796.84 m e E 364454.68 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:228°52'5.49'' e 0.56; até o vértice Pt536, de coorde-
nadas N 7806796.47 m e E 364454.26 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:226°46'57.37'' 
e 0.15; até o vértice Pt537, de coordenadas N 7806796.36 
m e E 364454.15 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:228°18'8.54'' e 0.12; até o vértice 
Pt538, de coordenadas N 7806796.29 m e E 364454.06 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:233°44'38.54'' e 0.32; até o vértice Pt539, de coorde-
nadas N 7806796.10 m e E 364453.81 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:235°33'30.05'' 
e 0.71; até o vértice Pt540, de coordenadas N 7806795.70 
m e E 364453.22 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:236°15'43.67'' e 1.24; até o vértice 
Pt541, de coordenadas N 7806795.01 m e E 364452.20 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:236°45'44.82'' e 1.66; até o vértice Pt542, de coorde-
nadas N 7806794.10 m e E 364450.81 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:237°18'43.03'' 
e 1.93; até o vértice Pt543, de coordenadas N 7806793.06 
m e E 364449.18 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:238°04'39.43'' e 2.05; até o vértice 
Pt544, de coordenadas N 7806791.97 m e E 364447.44 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:239°26'55.81'' e 2.00; até o vértice Pt545, de coorde-
nadas N 7806790.96 m e E 364445.72 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:241°53'32.99'' 
e 1.81; até o vértice Pt546, de coordenadas N 7806790.11 
m e E 364444.12 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:246°18'27.22'' e 1.52; até o vértice 
Pt547, de coordenadas N 7806789.49 m e E 364442.73 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:252°15'22.78'' e 1.42; até o vértice Pt548, de coorde-
nadas N 7806789.06 m e E 364441.38 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:257°14'0.02'' 
e 1.55; até o vértice Pt549, de coordenadas N 7806788.72 
m e E 364439.87 m; deste, segue com os seguintes 

azimute plano e distância:259°58'26.53'' e 1.90; até o 
vértice Pt550, de coordenadas N 7806788.39 m e E 
364438.00 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:261°48'35.81'' e 2.43; até o vértice Pt551, 
de coordenadas N 7806788.04 m e E 364435.60 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:263°06'48.30'' e 3.11; até o vértice Pt552, de coorde-
nadas N 7806787.67 m e E 364432.51 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:263°25'4.11'' 
e 3.86; até o vértice Pt553, de coordenadas N 7806787.23 
m e E 364428.67 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:260°59'40.53'' e 4.26; até o vértice 
Pt554, de coordenadas N 7806786.56 m e E 364424.47 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:255°18'38.80'' e 4.23; até o vértice Pt555, de coorde-
nadas N 7806785.49 m e E 364420.38 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:245°57'29.27'' 
e 4.00; até o vértice Pt556, de coordenadas N 7806783.86 
m e E 364416.72 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:237°38'25.18'' e 4.10; até o vértice 
Pt557, de coordenadas N 7806781.67 m e E 364413.27 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:233°21'10.01'' e 4.57; até o vértice Pt558, de coorde-
nadas N 7806778.94 m e E 364409.60 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:232°21'23.15'' 
e 5.17; até o vértice Pt559, de coordenadas N 7806775.78 
m e E 364405.51 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:231°47'38.97'' e 5.06; até o vértice 
Pt560, de coordenadas N 7806772.65 m e E 364401.53 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:230°42'39.18'' e 4.06; até o vértice Pt561, de coorde-
nadas N 7806770.08 m e E 364398.39 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:227°29'34.05'' 
e 2.44; até o vértice Pt562, de coordenadas N 7806768.43 
m e E 364396.58 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:217°31'43.61'' e 1.36; até o vértice 
Pt563, de coordenadas N 7806767.35 m e E 364395.76 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:203°06'8.95'' e 1.12; até o vértice Pt564, de coorde-
nadas N 7806766.33 m e E 364395.32 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:200°51'38.71'' 
e 1.57; até o vértice Pt565, de coordenadas N 7806764.86 
m e E 364394.76 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:201°37'42.21'' e 2.43; até o vértice 
Pt566, de coordenadas N 7806762.60 m e E 364393.86 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:202°11'20.56'' e 3.66; até o vértice Pt567, de coorde-
nadas N 7806759.21 m e E 364392.48 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:202°31'31.84'' 
e 5.00; até o vértice Pt568, de coordenadas N 7806754.59 
m e E 364390.57 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:202°37'13.57'' e 5.50; até o vértice 
Pt569, de coordenadas N 7806749.51 m e E 364388.45 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:202°32'37.11'' e 4.92; até o vértice Pt570, de coorde-
nadas N 7806744.97 m e E 364386.56 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:202°25'50.72'' 
e 3.55; até o vértice Pt571, de coordenadas N 7806741.69 
m e E 364385.21 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:203°42'46.87'' e 2.61; até o vértice 
Pt572, de coordenadas N 7806739.30 m e E 364384.16 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:207°15'35.46'' e 2.40; até o vértice Pt573, de 
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coordenadas N 7806737.16 m e E 364383.06 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:210°56'44.17'' e 2.78; até o vértice Pt574, de coorde-
nadas N 7806734.78 m e E 364381.63 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:213°39'52.54'' 
e 3.13; até o vértice Pt575, de coordenadas N 7806732.17 
m e E 364379.89 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:216°04'57.96'' e 3.29; até o vértice 
Pt576, de coordenadas N 7806729.51 m e E 364377.96 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:217°55'46.94'' e 3.34; até o vértice Pt577, de coorde-
nadas N 7806726.88 m e E 364375.90 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:216°36'44.29'' 
e 3.61; até o vértice Pt578, de coordenadas N 7806723.98 
m e E 364373.75 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:212°29'42.97'' e 4.19; até o vértice 
Pt579, de coordenadas N 7806720.44 m e E 364371.50 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:208°01'16.59'' e 4.94; até o vértice Pt580, de coorde-
nadas N 7806716.08 m e E 364369.18 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:205°50'56.47'' 
e 5.13; até o vértice Pt581, de coordenadas N 7806711.46 
m e E 364366.94 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:205°34'40.90'' e 4.56; até o vértice 
Pt582, de coordenadas N 7806707.35 m e E 364364.97 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:207°23'18.71'' e 3.47; até o vértice Pt583, de coorde-
nadas N 7806704.27 m e E 364363.37 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:210°25'56.63'' 
e 2.85; até o vértice Pt584, de coordenadas N 7806701.81 
m e E 364361.93 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:212°45'21.02'' e 2.93; até o vértice 
Pt585, de coordenadas N 7806699.35 m e E 364360.35 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:213°29'7.13'' e 3.50; até o vértice Pt586, de coorde-
nadas N 7806696.43 m e E 364358.42 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:214°26'33.87'' 
e 3.74; até o vértice Pt587, de coordenadas N 7806693.35 
m e E 364356.30 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:216°24'6.54'' e 3.46; até o vértice 
Pt588, de coordenadas N 7806690.56 m e E 364354.25 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:220°39'14.68'' e 2.84; até o vértice Pt589, de coorde-
nadas N 7806688.41 m e E 364352.40 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:227°48'46.27'' 
e 2.63; até o vértice Pt590, de coordenadas N 7806686.64 
m e E 364350.45 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:234°18'34.55'' e 3.05; até o vértice 
Pt591, de coordenadas N 7806684.86 m e E 364347.97 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:237°28'32.33'' e 3.82; até o vértice Pt592, de coorde-
nadas N 7806682.81 m e E 364344.75 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:238°20'18.97'' 
e 4.01; até o vértice Pt593, de coordenadas N 7806680.71 
m e E 364341.34 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:237°41'0.04'' e 3.37; até o vértice 
Pt594, de coordenadas N 7806678.90 m e E 364338.49 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:234°50'26.47'' e 2.18; até o vértice Pt595, de coorde-
nadas N 7806677.65 m e E 364336.71 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:233°37'25.94'' 
e 1.47; até o vértice Pt596, de coordenadas N 7806676.78 
m e E 364335.53 m; deste, segue com os seguintes 

azimute plano e distância:239°48'52.26'' e 1.50; até o 
vértice Pt597, de coordenadas N 7806676.03 m e E 
364334.23 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:246°22'6.63'' e 2.14; até o vértice Pt598, 
de coordenadas N 7806675.17 m e E 364332.27 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:248°42'41.45'' e 2.66; até o vértice Pt599, de coorde-
nadas N 7806674.20 m e E 364329.80 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:249°03'7.14'' 
e 2.86; até o vértice Pt600, de coordenadas N 7806673.18 
m e E 364327.13 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:247°54'17.36'' e 2.78; até o vértice 
Pt601, de coordenadas N 7806672.14 m e E 364324.55 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:244°49'1.65'' e 2.63; até o vértice Pt602, de coorde-
nadas N 7806671.02 m e E 364322.17 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:239°15'17.62'' 
e 2.46; até o vértice Pt603, de coordenadas N 7806669.76 
m e E 364320.06 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:231°09'17.45'' e 2.25; até o vértice 
Pt604, de coordenadas N 7806668.35 m e E 364318.31 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:220°45'45.95'' e 1.82; até o vértice Pt605, de coorde-
nadas N 7806666.98 m e E 364317.13 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:199°49'27.40'' 
e 1.19; até o vértice Pt606, de coordenadas N 7806665.86 
m e E 364316.72 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:146°57'37.23'' e 0.94; até o vértice 
Pt607, de coordenadas N 7806665.08 m e E 364317.23 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:132°15'2.92'' e 1.56; até o vértice Pt608, de coorde-
nadas N 7806664.03 m e E 364318.39 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:145°24'53.91'' 
e 2.51; até o vértice Pt609, de coordenadas N 7806661.96 
m e E 364319.81 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:158°15'36.51'' e 3.80; até o vértice 
Pt610, de coordenadas N 7806658.43 m e E 364321.22 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:161°15'25.68'' e 4.43; até o vértice Pt611, de coorde-
nadas N 7806654.24 m e E 364322.64 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:157°30'11.98'' 
e 4.05; até o vértice Pt612, de coordenadas N 7806650.50 
m e E 364324.19 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:145°34'38.67'' e 3.04; até o vértice 
Pt613, de coordenadas N 7806647.99 m e E 364325.91 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:138°11'25.73'' e 2.52; até o vértice Pt614, de coorde-
nadas N 7806646.11 m e E 364327.59 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:148°03'5.23'' 
e 2.58; até o vértice Pt615, de coordenadas N 7806643.92 
m e E 364328.96 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:164°30'59.78'' e 3.28; até o vértice 
Pt616, de coordenadas N 7806640.76 m e E 364329.83 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:170°16'54.62'' e 3.74; até o vértice Pt617, de coorde-
nadas N 7806637.07 m e E 364330.46 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:168°05'31.93'' 
e 3.58; até o vértice Pt618, de coordenadas N 7806633.57 
m e E 364331.20 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:157°49'59.04'' e 2.98; até o vértice 
Pt619, de coordenadas N 7806630.80 m e E 364332.33 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:144°18'29.31'' e 2.58; até o vértice Pt620, de 
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coordenadas N 7806628.71 m e E 364333.84 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:132°39'29.13'' e 2.47; até o vértice Pt621, de coorde-
nadas N 7806627.03 m e E 364335.65 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:125°38'43.66'' 
e 2.54; até o vértice Pt622, de coordenadas N 7806625.56 
m e E 364337.71 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:123°03'13.60'' e 2.76; até o vértice 
Pt623, de coordenadas N 7806624.05 m e E 364340.02 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:124°04'46.90'' e 3.12; até o vértice Pt624, de coorde-
nadas N 7806622.30 m e E 364342.61 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:126°35'22.49'' 
e 3.53; até o vértice Pt625, de coordenadas N 7806620.20 
m e E 364345.44 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:126°42'4.05'' e 3.54; até o vértice 
Pt626, de coordenadas N 7806618.08 m e E 364348.28 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:123°18'23.11'' e 3.05; até o vértice Pt627, de coorde-
nadas N 7806616.41 m e E 364350.82 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:113°40'40.29'' 
e 2.26; até o vértice Pt628, de coordenadas N 7806615.50 
m e E 364352.90 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:100°19'26.30'' e 1.89; até o vértice 
Pt629, de coordenadas N 7806615.16 m e E 364354.76 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:92°31'17.86'' e 2.00; até o vértice Pt630, de coorde-
nadas N 7806615.08 m e E 364356.76 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:93°41'40.04'' 
e 2.48; até o vértice Pt631, de coordenadas N 7806614.92 
m e E 364359.23 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:100°03'50.24'' e 3.17; até o vértice 
Pt632, de coordenadas N 7806614.36 m e E 364362.36 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:108°02'40.48'' e 4.10; até o vértice Pt633, de coorde-
nadas N 7806613.09 m e E 364366.26 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:115°29'3.56'' 
e 5.06; até o vértice Pt634, de coordenadas N 7806610.91 
m e E 364370.83 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:123°29'9.21'' e 4.98; até o vértice 
Pt635, de coordenadas N 7806608.16 m e E 364374.98 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:139°44'43.16'' e 3.74; até o vértice Pt636, de coorde-
nadas N 7806605.31 m e E 364377.40 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:185°56'10.61'' 
e 2.58; até o vértice Pt637, de coordenadas N 7806602.75 
m e E 364377.13 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:226°35'50.91'' e 3.22; até o vértice 
Pt638, de coordenadas N 7806600.53 m e E 364374.79 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:241°15'36.31'' e 3.91; até o vértice Pt639, de coorde-
nadas N 7806598.65 m e E 364371.36 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:247°09'34.42'' 
e 3.95; até o vértice Pt640, de coordenadas N 7806597.12 
m e E 364367.72 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:252°40'2.84'' e 3.64; até o vértice 
Pt641, de coordenadas N 7806596.03 m e E 364364.25 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:271°53'50.07'' e 2.85; até o vértice Pt642, de coorde-
nadas N 7806596.13 m e E 364361.40 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:276°54'11.09'' 
e 1.93; até o vértice Pt643, de coordenadas N 7806596.36 
m e E 364359.48 m; deste, segue com os seguintes 

azimute plano e distância:287°40'52.35'' e 2.86; até o 
vértice Pt644, de coordenadas N 7806597.23 m e E 
364356.76 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:276°53'12.80'' e 5.46; até o vértice Pt645, 
de coordenadas N 7806597.88 m e E 364351.34 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:264°52'35.86'' e 5.38; até o vértice Pt646, de coorde-
nadas N 7806597.40 m e E 364345.98 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:254°29'34.91'' 
e 4.33; até o vértice Pt647, de coordenadas N 7806596.24 
m e E 364341.81 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:259°30'29.88'' e 4.36; até o vértice 
Pt648, de coordenadas N 7806595.45 m e E 364337.52 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:263°56'2.91'' e 1.07; até o vértice Pt649, de coorde-
nadas N 7806595.34 m e E 364336.46 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:259°42'25.68'' 
e 1.27; até o vértice Pt650, de coordenadas N 7806595.11 
m e E 364335.21 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:261°52'43.69'' e 0.80; até o vértice 
Pt651, de coordenadas N 7806595.00 m e E 364334.42 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:267°57'25.69'' e 1.27; até o vértice Pt652, de coorde-
nadas N 7806594.95 m e E 364333.15 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:252°32'41.51'' 
e 1.28; até o vértice Pt653, de coordenadas N 7806594.57 
m e E 364331.93 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:264°17'46.31'' e 1.14; até o vértice 
Pt654, de coordenadas N 7806594.46 m e E 364330.80 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:295°20'22.95'' e 2.55; até o vértice Pt655, de coorde-
nadas N 7806595.55 m e E 364328.49 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:311°34'13.72'' 
e 2.81; até o vértice Pt656, de coordenadas N 7806597.42 
m e E 364326.38 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:308°45'40.88'' e 2.71; até o vértice 
Pt657, de coordenadas N 7806599.11 m e E 364324.27 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:301°35'30.70'' e 2.28; até o vértice Pt658, de coorde-
nadas N 7806600.30 m e E 364322.33 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:292°14'10.75'' 
e 2.68; até o vértice Pt659, de coordenadas N 7806601.32 
m e E 364319.86 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:288°29'19.07'' e 4.16; até o vértice 
Pt660, de coordenadas N 7806602.64 m e E 364315.91 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:288°11'29.58'' e 6.23; até o vértice Pt661, de coorde-
nadas N 7806604.58 m e E 364309.99 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:288°21'14.54'' 
e 7.01; até o vértice Pt662, de coordenadas N 7806606.79 
m e E 364303.34 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:288°42'57.75'' e 6.03; até o vértice 
Pt663, de coordenadas N 7806608.72 m e E 364297.63 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:289°41'50.39'' e 3.80; até o vértice Pt664, de coorde-
nadas N 7806610.01 m e E 364294.05 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:291°21'28.95'' 
e 2.35; até o vértice Pt665, de coordenadas N 7806610.86 
m e E 364291.86 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:291°50'52.87'' e 2.18; até o vértice 
Pt666, de coordenadas N 7806611.67 m e E 364289.84 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:290°43'22.73'' e 2.96; até o vértice Pt667, de 
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coordenadas N 7806612.72 m e E 364287.07 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:290°13'8.11'' e 3.41; até o vértice Pt668, de coorde-
nadas N 7806613.90 m e E 364283.87 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:290°12'2.76'' 
e 3.22; até o vértice Pt669, de coordenadas N 7806615.01 
m e E 364280.85 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:290°26'10.78'' e 2.59; até o vértice 
Pt670, de coordenadas N 7806615.91 m e E 364278.42 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:289°44'10.16'' e 2.38; até o vértice Pt671, de coorde-
nadas N 7806616.72 m e E 364276.18 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:288°05'42.89'' 
e 2.80; até o vértice Pt672, de coordenadas N 7806617.59 
m e E 364273.52 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:286°46'3.36'' e 3.61; até o vértice 
Pt673, de coordenadas N 7806618.63 m e E 364270.06 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:286°14'51.46'' e 3.85; até o vértice Pt674, de coorde-
nadas N 7806619.71 m e E 364266.36 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:286°13'33.80'' 
e 3.27; até o vértice Pt675, de coordenadas N 7806620.62 
m e E 364263.22 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:286°22'0.49'' e 2.11; até o vértice 
Pt676, de coordenadas N 7806621.22 m e E 364261.19 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:282°34'3.67'' e 1.28; até o vértice Pt677, de coorde-
nadas N 7806621.49 m e E 364259.95 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:270°29'14.91'' 
e 1.05; até o vértice Pt678, de coordenadas N 7806621.50 
m e E 364258.90 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:260°59'35.48'' e 1.31; até o vértice 
Pt679, de coordenadas N 7806621.30 m e E 364257.61 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:257°03'26.06'' e 1.46; até o vértice Pt680, de coorde-
nadas N 7806620.97 m e E 364256.18 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:255°02'34.51'' 
e 1.35; até o vértice Pt681, de coordenadas N 7806620.62 
m e E 364254.88 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:253°44'48.26'' e 1.11; até o vértice 
Pt682, de coordenadas N 7806620.31 m e E 364253.81 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:252°45'19.50'' e 1.29; até o vértice Pt683, de coorde-
nadas N 7806619.93 m e E 364252.57 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:252°36'23.64'' 
e 2.03; até o vértice Pt684, de coordenadas N 7806619.32 
m e E 364250.64 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:252°44'17.89'' e 3.11; até o vértice 
Pt685, de coordenadas N 7806618.40 m e E 364247.67 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:252°41'11.57'' e 3.68; até o vértice Pt686, de coorde-
nadas N 7806617.30 m e E 364244.15 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:252°25'47.00'' 
e 3.54; até o vértice Pt687, de coordenadas N 7806616.23 
m e E 364240.77 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:251°46'45.60'' e 2.85; até o vértice 
Pt688, de coordenadas N 7806615.34 m e E 364238.06 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:250°26'31.61'' e 2.28; até o vértice Pt689, de coorde-
nadas N 7806614.58 m e E 364235.92 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:248°24'4.50'' 
e 1.98; até o vértice Pt690, de coordenadas N 7806613.85 
m e E 364234.07 m; deste, segue com os seguintes 

azimute plano e distância:246°22'44.60'' e 1.94; até o 
vértice Pt691, de coordenadas N 7806613.07 m e E 
364232.29 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:245°37'33.63'' e 2.02; até o vértice Pt692, 
de coordenadas N 7806612.24 m e E 364230.45 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:246°16'29.38'' e 2.18; até o vértice Pt693, de coorde-
nadas N 7806611.36 m e E 364228.46 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:247°38'19.43'' 
e 2.38; até o vértice Pt694, de coordenadas N 7806610.45 
m e E 364226.26 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:248°14'53.15'' e 2.50; até o vértice 
Pt695, de coordenadas N 7806609.53 m e E 364223.93 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:247°57'2.55'' e 2.50; até o vértice Pt696, de coorde-
nadas N 7806608.59 m e E 364221.62 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:247°00'59.86'' 
e 2.36; até o vértice Pt697, de coordenadas N 7806607.67 
m e E 364219.45 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:246°36'51.59'' e 2.06; até o vértice 
Pt698, de coordenadas N 7806606.85 m e E 364217.55 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:247°23'39.78'' e 1.61; até o vértice Pt699, de coorde-
nadas N 7806606.23 m e E 364216.06 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:251°03'39.47'' 
e 1.07; até o vértice Pt700, de coordenadas N 7806605.88 
m e E 364215.06 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:261°52'41.34'' e 0.70; até o vértice 
Pt701, de coordenadas N 7806605.78 m e E 364214.37 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:279°30'20.08'' e 0.60; até o vértice Pt702, de coorde-
nadas N 7806605.88 m e E 364213.78 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:289°56'0.29'' 
e 0.71; até o vértice Pt703, de coordenadas N 7806606.13 
m e E 364213.11 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:292°39'50.03'' e 0.85; até o vértice 
Pt704, de coordenadas N 7806606.46 m e E 364212.32 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:291°24'37.07'' e 0.97; até o vértice Pt705, de coorde-
nadas N 7806606.81 m e E 364211.42 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:288°33'3.34'' 
e 1.07; até o vértice Pt706, de coordenadas N 7806607.15 
m e E 364210.40 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:288°31'34.80'' e 1.13; até o vértice 
Pt707, de coordenadas N 7806607.51 m e E 364209.34 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:291°57'59.72'' e 1.14; até o vértice Pt708, de coorde-
nadas N 7806607.93 m e E 364208.28 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:297°10'55.26'' 
e 1.13; até o vértice Pt709, de coordenadas N 7806608.45 
m e E 364207.28 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:296°58'32.36'' e 1.07; até o vértice 
Pt710, de coordenadas N 7806608.93 m e E 364206.32 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:288°15'50.74'' e 0.98; até o vértice Pt711, de coorde-
nadas N 7806609.24 m e E 364205.39 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:270°58'50.30'' 
e 0.95; até o vértice Pt712, de coordenadas N 7806609.26 
m e E 364204.44 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:258°05'24.68'' e 1.13; até o vértice 
Pt713, de coordenadas N 7806609.02 m e E 364203.34 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:254°06'13.88'' e 1.47; até o vértice Pt714, de 
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coordenadas N 7806608.62 m e E 364201.93 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:254°35'8.91'' e 1.86; até o vértice Pt715, de coorde-
nadas N 7806608.13 m e E 364200.13 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:254°49'58.72'' 
e 1.98; até o vértice Pt716, de coordenadas N 7806607.61 
m e E 364198.22 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:254°13'20.95'' e 1.75; até o vértice 
Pt717, de coordenadas N 7806607.13 m e E 364196.54 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:252°19'25.32'' e 1.26; até o vértice Pt718, de coorde-
nadas N 7806606.75 m e E 364195.34 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:249°48'14.16'' 
e 0.84; até o vértice Pt719, de coordenadas N 7806606.46 
m e E 364194.55 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:248°20'51.15'' e 0.58; até o vértice 
Pt720, de coordenadas N 7806606.25 m e E 364194.01 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:250°09'7.31'' e 0.45; até o vértice Pt721, de coorde-
nadas N 7806606.09 m e E 364193.58 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:252°57'49.63'' 
e 0.36; até o vértice Pt722, de coordenadas N 7806605.99 
m e E 364193.24 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:255°42'40.50'' e 0.27; até o vértice 
Pt723, de coordenadas N 7806605.92 m e E 364192.98 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:257°57'56.22'' e 0.20; até o vértice Pt724, de coorde-
nadas N 7806605.88 m e E 364192.78 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:258°15'44.20'' 
e 0.17; até o vértice Pt725, de coordenadas N 7806605.85 
m e E 364192.62 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:255°17'45.29'' e 0.18; até o vértice 
Pt726, de coordenadas N 7806605.80 m e E 364192.45 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:249°20'4.18'' e 0.24; até o vértice Pt727, de coorde-
nadas N 7806605.72 m e E 364192.22 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:241°02'15.39'' 
e 0.40; até o vértice Pt728, de coordenadas N 7806605.52 
m e E 364191.87 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:235°29'19.91'' e 0.68; até o vértice 
Pt729, de coordenadas N 7806605.14 m e E 364191.31 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:235°00'30.08'' e 1.04; até o vértice Pt730, de coorde-
nadas N 7806604.54 m e E 364190.46 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:244°40'33.24'' 
e 1.35; até o vértice Pt731, de coordenadas N 7806603.96 
m e E 364189.23 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:260°52'19.84'' e 1.69; até o vértice 
Pt732, de coordenadas N 7806603.69 m e E 364187.56 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:276°16'47.62'' e 2.14; até o vértice Pt733, de coorde-
nadas N 7806603.92 m e E 364185.44 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:282°53'15.26'' 
e 2.37; até o vértice Pt734, de coordenadas N 7806604.45 
m e E 364183.13 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:283°27'37.46'' e 2.21; até o vértice 
Pt735, de coordenadas N 7806604.97 m e E 364180.98 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:278°06'45.25'' e 1.78; até o vértice Pt736, de coorde-
nadas N 7806605.22 m e E 364179.21 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:268°57'18.27'' 
e 1.61; até o vértice Pt737, de coordenadas N 7806605.19 
m e E 364177.61 m; deste, segue com os seguintes 

azimute plano e distância:261°24'38.68'' e 1.81; até o 
vértice Pt738, de coordenadas N 7806604.92 m e E 
364175.82 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:258°10'14.11'' e 2.23; até o vértice Pt739, 
de coordenadas N 7806604.46 m e E 364173.63 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:256°46'21.94'' e 2.33; até o vértice Pt740, de coorde-
nadas N 7806603.93 m e E 364171.37 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:255°49'19.65'' 
e 1.97; até o vértice Pt741, de coordenadas N 7806603.45 
m e E 364169.46 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:254°13'1.69'' e 1.32; até o vértice 
Pt742, de coordenadas N 7806603.09 m e E 364168.19 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:249°16'59.50'' e 1.08; até o vértice Pt743, de coorde-
nadas N 7806602.70 m e E 364167.17 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:244°48'31.71'' 
e 1.42; até o vértice Pt744, de coordenadas N 7806602.10 
m e E 364165.89 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:243°52'20.38'' e 2.14; até o vértice 
Pt745, de coordenadas N 7806601.16 m e E 364163.97 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:244°30'6.66'' e 2.49; até o vértice Pt746, de coorde-
nadas N 7806600.09 m e E 364161.72 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:246°29'14.82'' 
e 2.28; até o vértice Pt747, de coordenadas N 7806599.18 
m e E 364159.64 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:249°33'3.22'' e 1.64; até o vértice 
Pt748, de coordenadas N 7806598.61 m e E 364158.10 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:240°33'21.52'' e 1.11; até o vértice Pt749, de coorde-
nadas N 7806598.06 m e E 364157.13 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:206°05'20.50'' 
e 1.05; até o vértice Pt750, de coordenadas N 7806597.11 
m e E 364156.67 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:180°46'18.18'' e 1.64; até o vértice 
Pt751, de coordenadas N 7806595.48 m e E 364156.64 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:170°29'1.92'' e 2.15; até o vértice Pt752, de coorde-
nadas N 7806593.35 m e E 364157.00 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:163°28'8.36'' 
e 2.36; até o vértice Pt753, de coordenadas N 7806591.09 
m e E 364157.67 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:156°51'3.55'' e 2.30; até o vértice 
Pt754, de coordenadas N 7806588.98 m e E 364158.57 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:152°44'43.06'' e 2.08; até o vértice Pt755, de coorde-
nadas N 7806587.13 m e E 364159.53 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:152°21'51.11'' 
e 1.72; até o vértice Pt756, de coordenadas N 7806585.60 
m e E 364160.33 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:157°30'30.43'' e 1.29; até o vértice 
Pt757, de coordenadas N 7806584.41 m e E 364160.82 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:166°30'59.31'' e 1.12; até o vértice Pt758, de coorde-
nadas N 7806583.32 m e E 364161.08 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:173°09'12.76'' 
e 1.27; até o vértice Pt759, de coordenadas N 7806582.06 
m e E 364161.23 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:175°24'41.84'' e 1.65; até o vértice 
Pt760, de coordenadas N 7806580.41 m e E 364161.37 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:178°08'52.78'' e 1.92; até o vértice Pt761, de 
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coordenadas N 7806578.50 m e E 364161.43 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:182°36'19.66'' e 2.02; até o vértice Pt762, de coorde-
nadas N 7806576.47 m e E 364161.34 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:188°35'27.70'' 
e 1.99; até o vértice Pt763, de coordenadas N 7806574.51 
m e E 364161.04 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:193°01'32.79'' e 1.85; até o vértice 
Pt764, de coordenadas N 7806572.70 m e E 364160.62 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:195°06'41.69'' e 1.61; até o vértice Pt765, de coorde-
nadas N 7806571.15 m e E 364160.20 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:198°13'46.60'' 
e 1.31; até o vértice Pt766, de coordenadas N 7806569.90 
m e E 364159.79 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:219°29'39.68'' e 1.28; até o vértice 
Pt767, de coordenadas N 7806568.91 m e E 364158.98 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:245°23'24.96'' e 1.90; até o vértice Pt768, de coorde-
nadas N 7806568.12 m e E 364157.25 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:257°13'23.84'' 
e 3.00; até o vértice Pt769, de coordenadas N 7806567.46 
m e E 364154.33 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:260°27'17.12'' e 3.54; até o vértice 
Pt770, de coordenadas N 7806566.87 m e E 364150.83 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:260°05'55.88'' e 3.25; até o vértice Pt771, de coorde-
nadas N 7806566.31 m e E 364147.63 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:252°58'42.52'' 
e 2.35; até o vértice Pt772, de coordenadas N 7806565.62 
m e E 364145.39 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:225°05'4.23'' e 2.00; até o vértice 
Pt773, de coordenadas N 7806564.21 m e E 364143.97 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:197°52'9.44'' e 2.99; até o vértice Pt774, de coorde-
nadas N 7806561.36 m e E 364143.05 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:186°23'34.63'' 
e 4.80; até o vértice Pt775, de coordenadas N 7806556.59 
m e E 364142.52 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:174°42'20.21'' e 6.31; até o vértice 
Pt776, de coordenadas N 7806550.32 m e E 364143.10 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:159°44'19.48'' e 7.63; até o vértice Pt777, de coorde-
nadas N 7806543.16 m e E 364145.74 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:144°38'50.79'' 
e 8.97; até o vértice Pt778, de coordenadas N 7806535.84 
m e E 364150.93 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:135°03'48.57'' e 9.08; até o vértice 
Pt779, de coordenadas N 7806529.41 m e E 364157.34 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:126°57'3.33'' e 7.33; até o vértice Pt780, de coorde-
nadas N 7806525.01 m e E 364163.20 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:113°45'58.86'' 
e 4.31; até o vértice Pt781, de coordenadas N 7806523.27 
m e E 364167.15 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:98°57'11.66'' e 2.41; até o vértice 
Pt782, de coordenadas N 7806522.90 m e E 364169.53 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:116°55'28.23'' e 1.78; até o vértice Pt783, de coorde-
nadas N 7806522.09 m e E 364171.12 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:150°07'49.78'' 
e 2.92; até o vértice Pt784, de coordenadas N 7806519.56 
m e E 364172.57 m; deste, segue com os seguintes 

azimute plano e distância:156°57'57.49'' e 3.86; até o 
vértice Pt785, de coordenadas N 7806516.00 m e E 
364174.08 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:154°01'45.13'' e 3.75; até o vértice Pt786, 
de coordenadas N 7806512.63 m e E 364175.73 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:141°36'25.68'' e 2.88; até o vértice Pt787, de coorde-
nadas N 7806510.37 m e E 364177.51 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:127°35'19.64'' 
e 2.18; até o vértice Pt788, de coordenadas N 7806509.04 
m e E 364179.24 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:121°39'59.04'' e 1.64; até o vértice 
Pt789, de coordenadas N 7806508.18 m e E 364180.64 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:131°33'37.55'' e 1.17; até o vértice Pt790, de coorde-
nadas N 7806507.41 m e E 364181.51 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:148°24'59.25'' 
e 0.88; até o vértice Pt791, de coordenadas N 7806506.66 
m e E 364181.97 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:161°41'45.97'' e 0.75; até o vértice 
Pt792, de coordenadas N 7806505.95 m e E 364182.21 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:165°54'0.76'' e 0.68; até o vértice Pt793, de coorde-
nadas N 7806505.29 m e E 364182.37 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:167°08'19.08'' 
e 0.64; até o vértice Pt794, de coordenadas N 7806504.66 
m e E 364182.52 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:167°17'20.06'' e 0.63; até o vértice 
Pt795, de coordenadas N 7806504.04 m e E 364182.65 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:169°06'21.74'' e 0.64; até o vértice Pt796, de coorde-
nadas N 7806503.41 m e E 364182.78 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:183°32'58.97'' 
e 0.67; até o vértice Pt797, de coordenadas N 7806502.75 
m e E 364182.73 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:207°56'33.81'' e 0.81; até o vértice 
Pt798, de coordenadas N 7806502.03 m e E 364182.35 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:220°05'14.36'' e 1.18; até o vértice Pt799, de coorde-
nadas N 7806501.12 m e E 364181.59 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:200°52'5.52'' 
e 1.80; até o vértice Pt800, de coordenadas N 7806499.45 
m e E 364180.95 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:177°47'24.82'' e 3.16; até o vértice 
Pt801, de coordenadas N 7806496.29 m e E 364181.07 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:165°04'6.29'' e 5.14; até o vértice Pt802, de coorde-
nadas N 7806491.32 m e E 364182.40 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:159°04'51.93'' 
e 6.09; até o vértice Pt803, de coordenadas N 7806485.64 
m e E 364184.57 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:153°29'12.40'' e 5.53; até o vértice 
Pt804, de coordenadas N 7806480.69 m e E 364187.04 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:143°43'37.43'' e 3.85; até o vértice Pt805, de coorde-
nadas N 7806477.58 m e E 364189.32 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:129°42'53.23'' 
e 2.45; até o vértice Pt806, de coordenadas N 7806476.02 
m e E 364191.20 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:116°32'20.40'' e 1.51; até o vértice 
Pt807, de coordenadas N 7806475.34 m e E 364192.55 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:115°09'18.94'' e 0.82; até o vértice Pt808, de 
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coordenadas N 7806474.99 m e E 364193.30 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:126°57'22.49'' e 0.42; até o vértice Pt809, de coorde-
nadas N 7806474.74 m e E 364193.64 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:147°58'38.50'' 
e 0.35; até o vértice Pt810, de coordenadas N 7806474.44 
m e E 364193.82 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:152°05'43.86'' e 0.56; até o vértice 
Pt811, de coordenadas N 7806473.95 m e E 364194.08 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:154°22'27.80'' e 0.98; até o vértice Pt812, de coorde-
nadas N 7806473.07 m e E 364194.51 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:156°36'22.43'' 
e 1.62; até o vértice Pt813, de coordenadas N 7806471.58 
m e E 364195.15 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:157°48'34.42'' e 2.36; até o vértice 
Pt814, de coordenadas N 7806469.39 m e E 364196.04 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:157°07'36.77'' e 2.70; até o vértice Pt815, de coorde-
nadas N 7806466.90 m e E 364197.09 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:154°25'31.19'' 
e 2.54; até o vértice Pt816, de coordenadas N 7806464.61 
m e E 364198.19 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:147°46'56.76'' e 2.01; até o vértice 
Pt817, de coordenadas N 7806462.91 m e E 364199.26 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:136°26'34.64'' e 1.71; até o vértice Pt818, de coorde-
nadas N 7806461.67 m e E 364200.44 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:125°09'13.55'' 
e 1.79; até o vértice Pt819, de coordenadas N 7806460.64 
m e E 364201.90 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:118°55'38.33'' e 2.12; até o vértice 
Pt820, de coordenadas N 7806459.61 m e E 364203.76 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:116°23'5.83'' e 2.32; até o vértice Pt821, de coorde-
nadas N 7806458.58 m e E 364205.84 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:115°49'47.25'' 
e 2.28; até o vértice Pt822, de coordenadas N 7806457.59 
m e E 364207.89 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:116°42'5.10'' e 2.03; até o vértice 
Pt823, de coordenadas N 7806456.68 m e E 364209.70 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:117°29'58.72'' e 1.67; até o vértice Pt824, de coorde-
nadas N 7806455.90 m e E 364211.19 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:117°32'28.28'' 
e 1.25; até o vértice Pt825, de coordenadas N 7806455.33 
m e E 364212.30 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:114°57'42.40'' e 0.86; até o vértice 
Pt826, de coordenadas N 7806454.96 m e E 364213.08 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:107°18'53.67'' e 0.95; até o vértice Pt827, de coorde-
nadas N 7806454.68 m e E 364213.99 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:103°13'55.76'' 
e 1.63; até o vértice Pt828, de coordenadas N 7806454.31 
m e E 364215.57 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:102°35'27.68'' e 2.68; até o vértice 
Pt829, de coordenadas N 7806453.72 m e E 364218.18 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:102°40'46.60'' e 3.25; até o vértice Pt830, de coorde-
nadas N 7806453.01 m e E 364221.35 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:103°06'53.23'' 
e 3.13; até o vértice Pt831, de coordenadas N 7806452.30 
m e E 364224.40 m; deste, segue com os seguintes 

azimute plano e distância:104°39'33.55'' e 2.48; até o 
vértice Pt832, de coordenadas N 7806451.67 m e E 
364226.80 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:110°36'24.35'' e 1.88; até o vértice Pt833, 
de coordenadas N 7806451.01 m e E 364228.56 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:124°11'32.80'' e 1.53; até o vértice Pt834, de coorde-
nadas N 7806450.15 m e E 364229.83 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:141°36'23.87'' 
e 1.48; até o vértice Pt835, de coordenadas N 7806448.99 
m e E 364230.75 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:152°18'4.07'' e 1.45; até o vértice 
Pt836, de coordenadas N 7806447.70 m e E 364231.42 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:155°51'7.21'' e 1.27; até o vértice Pt837, de coorde-
nadas N 7806446.55 m e E 364231.94 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:153°17'4.06'' 
e 0.99; até o vértice Pt838, de coordenadas N 7806445.67 
m e E 364232.39 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:154°48'54.09'' e 0.94; até o vértice 
Pt839, de coordenadas N 7806444.82 m e E 364232.78 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:162°07'14.35'' e 1.22; até o vértice Pt840, de coorde-
nadas N 7806443.66 m e E 364233.16 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:168°10'34.99'' 
e 1.73; até o vértice Pt841, de coordenadas N 7806441.97 
m e E 364233.51 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:171°41'16.00'' e 1.98; até o vértice 
Pt842, de coordenadas N 7806440.01 m e E 364233.80 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:175°06'11.09'' e 1.85; até o vértice Pt843, de coorde-
nadas N 7806438.17 m e E 364233.96 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:182°02'43.01'' 
e 1.48; até o vértice Pt844, de coordenadas N 7806436.69 
m e E 364233.90 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:197°13'41.67'' e 1.48; até o vértice 
Pt845, de coordenadas N 7806435.28 m e E 364233.47 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:210°03'3.94'' e 2.03; até o vértice Pt846, de coorde-
nadas N 7806433.52 m e E 364232.45 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:214°59'7.47'' 
e 2.93; até o vértice Pt847, de coordenadas N 7806431.12 
m e E 364230.77 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:214°55'49.76'' e 3.44; até o vértice 
Pt848, de coordenadas N 7806428.31 m e E 364228.80 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:211°31'53.60'' e 3.38; até o vértice Pt849, de coorde-
nadas N 7806425.42 m e E 364227.03 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:203°21'44.61'' 
e 2.96; até o vértice Pt850, de coordenadas N 7806422.70 
m e E 364225.86 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:190°55'7.50'' e 2.85; até o vértice 
Pt851, de coordenadas N 7806419.91 m e E 364225.32 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:179°11'49.92'' e 3.24; até o vértice Pt852, de coorde-
nadas N 7806416.67 m e E 364225.37 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:172°09'8.19'' 
e 3.90; até o vértice Pt853, de coordenadas N 7806412.81 
m e E 364225.90 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:169°33'5.00'' e 4.02; até o vértice 
Pt854, de coordenadas N 7806408.85 m e E 364226.63 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:169°59'53.94'' e 3.39; até o vértice Pt855, de 
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coordenadas N 7806405.51 m e E 364227.22 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:176°15'38.88'' e 2.28; até o vértice Pt856, de coorde-
nadas N 7806403.23 m e E 364227.37 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:194°15'19.09'' 
e 1.81; até o vértice Pt857, de coordenadas N 7806401.48 
m e E 364226.92 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:209°28'50.88'' e 2.35; até o vértice 
Pt858, de coordenadas N 7806399.43 m e E 364225.76 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:213°04'6.34'' e 3.44; até o vértice Pt859, de coorde-
nadas N 7806396.55 m e E 364223.89 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:214°05'24.31'' 
e 3.87; até o vértice Pt860, de coordenadas N 7806393.34 
m e E 364221.71 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:214°59'25.57'' e 3.37; até o vértice 
Pt861, de coordenadas N 7806390.58 m e E 364219.78 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:216°26'39.54'' e 2.22; até o vértice Pt862, de coorde-
nadas N 7806388.80 m e E 364218.47 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:217°19'19.58'' 
e 1.56; até o vértice Pt863, de coordenadas N 7806387.55 
m e E 364217.52 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:215°22'12.73'' e 1.70; até o vértice 
Pt864, de coordenadas N 7806386.16 m e E 364216.53 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:213°02'58.79'' e 2.39; até o vértice Pt865, de coorde-
nadas N 7806384.16 m e E 364215.23 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:212°05'46.98'' 
e 2.64; até o vértice Pt866, de coordenadas N 7806381.93 
m e E 364213.83 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:211°43'5.61'' e 2.19; até o vértice 
Pt867, de coordenadas N 7806380.06 m e E 364212.67 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:211°40'56.57'' e 1.24; até o vértice Pt868, de coorde-
nadas N 7806379.00 m e E 364212.02 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:211°33'56.42'' 
e 0.51; até o vértice Pt869, de coordenadas N 7806378.57 
m e E 364211.75 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:209°43'21.70'' e 0.17; até o vértice 
Pt870, de coordenadas N 7806378.42 m e E 364211.67 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:210°55'1.39'' e 0.19; até o vértice Pt871, de coorde-
nadas N 7806378.26 m e E 364211.57 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:219°06'35.44'' 
e 0.43; até o vértice Pt872, de coordenadas N 7806377.93 
m e E 364211.31 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:223°37'54.75'' e 0.86; até o vértice 
Pt873, de coordenadas N 7806377.31 m e E 364210.71 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:225°43'55.63'' e 1.40; até o vértice Pt874, de coorde-
nadas N 7806376.33 m e E 364209.71 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:226°36'34.34'' 
e 1.62; até o vértice Pt875, de coordenadas N 7806375.22 
m e E 364208.53 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:227°13'36.55'' e 1.45; até o vértice 
Pt876, de coordenadas N 7806374.23 m e E 364207.47 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:228°03'21.97'' e 0.97; até o vértice Pt877, de coorde-
nadas N 7806373.59 m e E 364206.75 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:228°53'50.26'' 
e 0.54; até o vértice Pt878, de coordenadas N 7806373.23 
m e E 364206.34 m; deste, segue com os seguintes 

azimute plano e distância:227°56'12.54'' e 0.28; até o 
vértice Pt879, de coordenadas N 7806373.05 m e E 
364206.13 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:219°52'19.82'' e 0.15; até o vértice Pt880, 
de coordenadas N 7806372.93 m e E 364206.04 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:203°40'47.01'' e 0.09; até o vértice Pt881, de coorde-
nadas N 7806372.85 m e E 364206.00 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:191°06'17.80'' 
e 0.07; até o vértice Pt882, de coordenadas N 7806372.79 
m e E 364205.99 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:203°00'59.53'' e 0.12; até o vértice 
Pt883, de coordenadas N 7806372.68 m e E 364205.95 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:209°05'30.90'' e 0.40; até o vértice Pt884, de coorde-
nadas N 7806372.33 m e E 364205.75 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:209°50'21.15'' 
e 0.97; até o vértice Pt885, de coordenadas N 7806371.49 
m e E 364205.27 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:209°46'15.76'' e 1.69; até o vértice 
Pt886, de coordenadas N 7806370.02 m e E 364204.43 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:209°04'42.86'' e 2.09; até o vértice Pt887, de coorde-
nadas N 7806368.19 m e E 364203.41 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:207°33'38.98'' 
e 2.05; até o vértice Pt888, de coordenadas N 7806366.37 
m e E 364202.46 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:204°34'17.51'' e 1.64; até o vértice 
Pt889, de coordenadas N 7806364.88 m e E 364201.78 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:200°49'20.34'' e 1.20; até o vértice Pt890, de coorde-
nadas N 7806363.76 m e E 364201.35 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:196°37'28.01'' 
e 0.78; até o vértice Pt891, de coordenadas N 7806363.01 
m e E 364201.13 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:191°30'28.53'' e 0.43; até o vértice 
Pt892, de coordenadas N 7806362.59 m e E 364201.04 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:187°07'2.84'' e 0.22; até o vértice Pt893, de coorde-
nadas N 7806362.37 m e E 364201.02 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:196°47'16.66'' 
e 0.20; até o vértice Pt894, de coordenadas N 7806362.18 
m e E 364200.96 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:208°02'48.70'' e 0.32; até o vértice 
Pt895, de coordenadas N 7806361.90 m e E 364200.81 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:211°00'30.95'' e 0.42; até o vértice Pt896, de coorde-
nadas N 7806361.54 m e E 364200.59 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:210°59'44.91'' 
e 0.46; até o vértice Pt897, de coordenadas N 7806361.14 
m e E 364200.35 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:208°11'55.50'' e 0.50; até o vértice 
Pt898, de coordenadas N 7806360.70 m e E 364200.12 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:203°30'45.05'' e 0.80; até o vértice Pt899, de coorde-
nadas N 7806359.97 m e E 364199.80 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:201°01'28.85'' 
e 1.43; até o vértice Pt900, de coordenadas N 7806358.64 
m e E 364199.29 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:200°17'18.57'' e 2.30; até o vértice 
Pt901, de coordenadas N 7806356.48 m e E 364198.49 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:200°55'30.18'' e 3.08; até o vértice Pt902, de 
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coordenadas N 7806353.61 m e E 364197.39 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:202°19'58.41'' e 3.70; até o vértice Pt903, de coorde-
nadas N 7806350.18 m e E 364195.98 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:203°53'17.28'' 
e 4.12; até o vértice Pt904, de coordenadas N 7806346.41 
m e E 364194.31 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:204°04'0.78'' e 4.20; até o vértice 
Pt905, de coordenadas N 7806342.58 m e E 364192.60 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:202°30'35.90'' e 3.89; até o vértice Pt906, de coorde-
nadas N 7806338.99 m e E 364191.11 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:198°56'37.96'' 
e 3.28; até o vértice Pt907, de coordenadas N 7806335.89 
m e E 364190.05 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:195°15'17.02'' e 2.70; até o vértice 
Pt908, de coordenadas N 7806333.29 m e E 364189.34 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:192°51'20.10'' e 2.22; até o vértice Pt909, de coorde-
nadas N 7806331.12 m e E 364188.85 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:192°38'44.41'' 
e 1.82; até o vértice Pt910, de coordenadas N 7806329.35 
m e E 364188.45 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:194°03'19.88'' e 1.51; até o vértice 
Pt911, de coordenadas N 7806327.88 m e E 364188.08 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:197°16'53.48'' e 1.29; até o vértice Pt912, de coorde-
nadas N 7806326.65 m e E 364187.70 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:201°36'55.59'' 
e 1.18; até o vértice Pt913, de coordenadas N 7806325.55 
m e E 364187.26 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:202°16'22.53'' e 1.25; até o vértice 
Pt914, de coordenadas N 7806324.39 m e E 364186.79 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:198°48'45.96'' e 1.52; até o vértice Pt915, de coorde-
nadas N 7806322.95 m e E 364186.30 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:194°40'52.77'' 
e 1.89; até o vértice Pt916, de coordenadas N 7806321.12 
m e E 364185.82 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:193°00'24.33'' e 2.00; até o vértice 
Pt917, de coordenadas N 7806319.17 m e E 364185.37 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:193°22'7.70'' e 1.73; até o vértice Pt918, de coorde-
nadas N 7806317.49 m e E 364184.97 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:196°18'43.57'' 
e 1.18; até o vértice Pt919, de coordenadas N 7806316.36 
m e E 364184.64 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:200°14'43.96'' e 0.71; até o vértice 
Pt920, de coordenadas N 7806315.69 m e E 364184.39 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:200°45'23.96'' e 0.42; até o vértice Pt921, de coorde-
nadas N 7806315.30 m e E 364184.24 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:190°00'57.12'' 
e 0.28; até o vértice Pt922, de coordenadas N 7806315.02 
m e E 364184.19 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:178°05'32.14'' e 0.23; até o vértice 
Pt923, de coordenadas N 7806314.79 m e E 364184.20 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:177°17'44.73'' e 0.22; até o vértice Pt924, de coorde-
nadas N 7806314.57 m e E 364184.21 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:188°24'26.62'' 
e 0.28; até o vértice Pt925, de coordenadas N 7806314.30 
m e E 364184.17 m; deste, segue com os seguintes 

azimute plano e distância:196°26'57.69'' e 0.50; até o 
vértice Pt926, de coordenadas N 7806313.82 m e E 
364184.03 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:198°45'11.64'' e 0.90; até o vértice Pt927, 
de coordenadas N 7806312.96 m e E 364183.74 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:199°42'52.28'' e 1.40; até o vértice Pt928, de coorde-
nadas N 7806311.64 m e E 364183.26 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:202°21'42.52'' 
e 1.63; até o vértice Pt929, de coordenadas N 7806310.14 
m e E 364182.65 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:208°18'13.75'' e 1.51; até o vértice 
Pt930, de coordenadas N 7806308.81 m e E 364181.93 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:219°59'25.73'' e 1.19; até o vértice Pt931, de coorde-
nadas N 7806307.90 m e E 364181.17 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:225°33'56.87'' 
e 1.12; até o vértice Pt932, de coordenadas N 7806307.12 
m e E 364180.37 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:217°31'31.74'' e 1.35; até o vértice 
Pt933, de coordenadas N 7806306.05 m e E 364179.55 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:206°21'26.99'' e 1.87; até o vértice Pt934, de coorde-
nadas N 7806304.38 m e E 364178.72 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:199°53'4.66'' 
e 2.34; até o vértice Pt935, de coordenadas N 7806302.17 
m e E 364177.92 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:195°38'1.52'' e 2.65; até o vértice 
Pt936, de coordenadas N 7806299.63 m e E 364177.21 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:192°15'39.99'' e 0.33; até o vértice Pt937, de coorde-
nadas N 7806299.30 m e E 364177.14 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:290°41'5.64'' 
e 106.77; até o vértice Pt938, de coordenadas N 
7806337.02 m e E 364077.25 m; deste, segue com os 
seguintes azimute plano e distância:24°05'23.33'' e 2.21; 
até o vértice Pt939, de coordenadas N 7806339.03 m e E 
364078.15 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:26°00'16.49'' e 4.25; até o vértice Pt940, 
de coordenadas N 7806342.85 m e E 364080.02 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:19°37'35.69'' e 3.90; até o vértice Pt941, de coorde-
nadas N 7806346.53 m e E 364081.33 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:4°02'13.45'' e 
3.39; até o vértice Pt942, de coordenadas N 7806349.91 
m e E 364081.56 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:349°30'23.56'' e 3.05; até o vértice 
Pt943, de coordenadas N 7806352.90 m e E 364081.01 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:341°06'33.14'' e 2.70; até o vértice Pt944, de coorde-
nadas N 7806355.46 m e E 364080.14 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:338°46'15.79'' 
e 2.21; até o vértice Pt945, de coordenadas N 7806357.51 
m e E 364079.34 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:337°14'49.15'' e 1.73; até o vértice 
Pt946, de coordenadas N 7806359.11 m e E 364078.67 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:334°26'48.95'' e 1.31; até o vértice Pt947, de coorde-
nadas N 7806360.29 m e E 364078.10 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:329°00'52.78'' 
e 1.00; até o vértice Pt948, de coordenadas N 7806361.14 
m e E 364077.59 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:320°27'50.69'' e 0.95; até o vértice 



20/03/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 973

www.diariomunicipales.org.br

Página 40

Pt949, de coordenadas N 7806361.87 m e E 364076.99 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:314°25'1.17'' e 1.20; até o vértice Pt950, de coorde-
nadas N 7806362.71 m e E 364076.13 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:313°07'47.96'' 
e 1.68; até o vértice Pt951, de coordenadas N 7806363.86 
m e E 364074.91 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:315°06'5.00'' e 2.17; até o vértice 
Pt952, de coordenadas N 7806365.40 m e E 364073.37 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:318°47'15.53'' e 2.64; até o vértice Pt953, de coorde-
nadas N 7806367.38 m e E 364071.64 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:322°48'29.98'' 
e 3.03; até o vértice Pt954, de coordenadas N 7806369.79 
m e E 364069.81 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:324°51'34.35'' e 3.12; até o vértice 
Pt955, de coordenadas N 7806372.34 m e E 364068.01 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:325°03'48.32'' e 2.84; até o vértice Pt956, de coorde-
nadas N 7806374.67 m e E 364066.38 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:323°33'0.84'' 
e 2.34; até o vértice Pt957, de coordenadas N 7806376.55 
m e E 364064.99 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:322°22'59.97'' e 2.14; até o vértice 
Pt958, de coordenadas N 7806378.25 m e E 364063.69 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:322°52'16.66'' e 2.39; até o vértice Pt959, de coorde-
nadas N 7806380.16 m e E 364062.24 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:324°08'15.95'' 
e 2.91; até o vértice Pt960, de coordenadas N 7806382.52 
m e E 364060.54 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:324°49'6.89'' e 2.99; até o vértice 
Pt961, de coordenadas N 7806384.96 m e E 364058.82 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:325°03'13.36'' e 2.45; até o vértice Pt962, de coorde-
nadas N 7806386.97 m e E 364057.41 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:323°14'55.95'' 
e 1.52; até o vértice Pt963, de coordenadas N 7806388.18 
m e E 364056.51 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:308°07'25.55'' e 1.06; até o vértice 
Pt964, de coordenadas N 7806388.83 m e E 364055.68 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:289°36'58.57'' e 1.41; até o vértice Pt965, de coorde-
nadas N 7806389.31 m e E 364054.35 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:285°26'18.32'' 
e 2.28; até o vértice Pt966, de coordenadas N 7806389.91 
m e E 364052.15 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:286°14'3.18'' e 2.73; até o vértice 
Pt967, de coordenadas N 7806390.68 m e E 364049.53 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:289°57'21.14'' e 2.55; até o vértice Pt968, de coorde-
nadas N 7806391.55 m e E 364047.13 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:298°45'13.14'' 
e 1.98; até o vértice Pt969, de coordenadas N 7806392.50 
m e E 364045.40 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:307°21'20.14'' e 1.77; até o vértice 
Pt970, de coordenadas N 7806393.57 m e E 364043.99 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:307°51'13.78'' e 2.06; até o vértice Pt971, de coorde-
nadas N 7806394.84 m e E 364042.37 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:303°38'1.76'' 
e 2.65; até o vértice Pt972, de coordenadas N 7806396.30 
m e E 364040.16 m; deste, segue com os seguintes 

azimute plano e distância:301°26'3.21'' e 2.81; até o vér-
tice Pt973, de coordenadas N 7806397.77 m e E 364037.76 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:300°52'0.66'' e 2.36; até o vértice Pt974, de coorde-
nadas N 7806398.98 m e E 364035.73 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:301°39'2.57'' 
e 1.49; até o vértice Pt975, de coordenadas N 7806399.76 
m e E 364034.47 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:300°26'17.89'' e 0.93; até o vértice 
Pt976, de coordenadas N 7806400.24 m e E 364033.66 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:294°09'1.24'' e 0.91; até o vértice Pt977, de coorde-
nadas N 7806400.61 m e E 364032.84 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:289°33'50.15'' 
e 1.26; até o vértice Pt978, de coordenadas N 7806401.03 
m e E 364031.65 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:288°00'32.48'' e 1.40; até o vértice 
Pt979, de coordenadas N 7806401.46 m e E 364030.32 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:287°34'27.32'' e 1.18; até o vértice Pt980, de coorde-
nadas N 7806401.82 m e E 364029.19 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:291°56'8.46'' 
e 0.84; até o vértice Pt981, de coordenadas N 7806402.13 
m e E 364028.42 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:304°25'59.72'' e 1.41; até o vértice 
Pt982, de coordenadas N 7806402.93 m e E 364027.25 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:307°43'11.51'' e 3.16; até o vértice Pt983, de coorde-
nadas N 7806404.86 m e E 364024.75 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:307°45'14.82'' 
e 5.62; até o vértice Pt984, de coordenadas N 7806408.31 
m e E 364020.30 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:306°46'4.91'' e 7.03; até o vértice 
Pt985, de coordenadas N 7806412.51 m e E 364014.67 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:304°38'56.14'' e 6.94; até o vértice Pt986, de coorde-
nadas N 7806416.46 m e E 364008.97 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:300°42'5.23'' 
e 5.65; até o vértice Pt987, de coordenadas N 7806419.35 
m e E 364004.10 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:297°01'44.22'' e 4.26; até o vértice 
Pt988, de coordenadas N 7806421.28 m e E 364000.31 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:296°10'9.75'' e 3.00; até o vértice Pt989, de coorde-
nadas N 7806422.60 m e E 363997.62 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:303°18'28.31'' 
e 1.90; até o vértice Pt990, de coordenadas N 7806423.65 
m e E 363996.03 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:328°16'39.51'' e 1.31; até o vértice 
Pt991, de coordenadas N 7806424.77 m e E 363995.34 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:358°26'28.64'' e 1.55; até o vértice Pt992, de coorde-
nadas N 7806426.31 m e E 363995.30 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:10°05'54.33'' 
e 2.21; até o vértice Pt993, de coordenadas N 7806428.49 
m e E 363995.68 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:16°33'3.37'' e 2.52; até o vértice 
Pt994, de coordenadas N 7806430.91 m e E 363996.40 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:24°49'37.70'' e 2.34; até o vértice Pt995, de coorde-
nadas N 7806433.03 m e E 363997.38 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:38°54'39.19'' 
e 1.90; até o vértice Pt996, de coordenadas N 7806434.50 
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m e E 363998.57 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:48°25'38.39'' e 1.90; até o vértice 
Pt997, de coordenadas N 7806435.76 m e E 363999.99 m; 
deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:45°20'13.88'' e 2.36; até o vértice Pt998, de coorde-
nadas N 7806437.43 m e E 364001.68 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:38°04'32.32'' 
e 3.11; até o vértice Pt999, de coordenadas N 7806439.87 
m e E 364003.59 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:35°16'1.17'' e 3.28; até o vértice 
Pt1000, de coordenadas N 7806442.55 m e E 364005.49 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:36°13'40.74'' e 2.61; até o vértice Pt1001, de coorde-
nadas N 7806444.66 m e E 364007.03 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:44°42'13.36'' 
e 1.39; até o vértice Pt1002, de coordenadas N 7806445.64 
m e E 364008.01 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:65°19'23.19'' e 0.65; até o vértice 
Pt1003, de coordenadas N 7806445.91 m e E 364008.60 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:67°15'20.57'' e 0.53; até o vértice Pt1004, de coorde-
nadas N 7806446.12 m e E 364009.08 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:47°18'44.05'' 
e 1.00; até o vértice Pt1005, de coordenadas N 7806446.79 
m e E 364009.81 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:52°00'20.58'' e 2.05; até o vértice 
Pt1006, de coordenadas N 7806448.06 m e E 364011.43 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:59°55'6.65'' e 3.71; até o vértice Pt1007, de coorde-
nadas N 7806449.92 m e E 364014.64 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:65°03'42.56'' 
e 5.67; até o vértice Pt1008, de coordenadas N 7806452.31 
m e E 364019.78 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:66°36'9.67'' e 6.45; até o vértice 
Pt1009, de coordenadas N 7806454.87 m e E 364025.70 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:66°02'45.77'' e 5.66; até o vértice Pt1010, de coorde-
nadas N 7806457.17 m e E 364030.88 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:62°46'34.34'' 
e 3.78; até o vértice Pt1011, de coordenadas N 7806458.90 
m e E 364034.24 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:59°23'28.49'' e 2.65; até o vértice 
Pt1012, de coordenadas N 7806460.25 m e E 364036.52 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:61°42'30.51'' e 2.69; até o vértice Pt1013, de coorde-
nadas N 7806461.52 m e E 364038.88 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:66°21'31.20'' 
e 3.63; até o vértice Pt1014, de coordenadas N 7806462.98 
m e E 364042.21 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:66°54'28.34'' e 4.29; até o vértice 
Pt1015, de coordenadas N 7806464.66 m e E 364046.16 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:64°09'18.33'' e 4.36; até o vértice Pt1016, de coorde-
nadas N 7806466.56 m e E 364050.08 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:56°41'48.03'' 
e 4.12; até o vértice Pt1017, de coordenadas N 7806468.82 
m e E 364053.52 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:44°06'29.10'' e 4.73; até o vértice 
Pt1018, de coordenadas N 7806472.22 m e E 364056.81 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:33°52'39.67'' e 6.58; até o vértice Pt1019, de coorde-
nadas N 7806477.68 m e E 364060.48 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:28°55'11.87'' 

e 9.04; até o vértice Pt1020, de coordenadas N 7806485.59 
m e E 364064.85 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:28°22'11.70'' e 9.73; até o vértice 
Pt1021, de coordenadas N 7806494.15 m e E 364069.47 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:31°38'6.98'' e 8.06; até o vértice Pt1022, de coorde-
nadas N 7806501.01 m e E 364073.70 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:45°12'41.30'' 
e 4.83; até o vértice Pt1023, de coordenadas N 7806504.41 
m e E 364077.13 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:80°16'20.08'' e 3.26; até o vértice 
Pt1024, de coordenadas N 7806504.96 m e E 364080.34 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:106°07'46.65'' e 3.98; até o vértice Pt1025, de coor-
denadas N 7806503.86 m e E 364084.16 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:110°33'40.74'' 
e 5.23; até o vértice Pt1026, de coordenadas N 7806502.02 
m e E 364089.06 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:118°45'58.35'' e 5.66; até o vértice 
Pt1027, de coordenadas N 7806499.30 m e E 364094.02 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:137°53'18.82'' e 5.44; até o vértice Pt1028, de coor-
denadas N 7806495.27 m e E 364097.66 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:165°52'54.92'' 
e 5.68; até o vértice Pt1029, de coordenadas N 7806489.75 
m e E 364099.05 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:181°01'39.26'' e 6.12; até o vértice 
Pt1030, de coordenadas N 7806483.63 m e E 364098.94 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:184°13'55.49'' e 5.62; até o vértice Pt1031, de coor-
denadas N 7806478.03 m e E 364098.53 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:176°45'16.21'' 
e 4.29; até o vértice Pt1032, de coordenadas N 7806473.74 
m e E 364098.77 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:164°46'57.00'' e 3.61; até o vértice 
Pt1033, de coordenadas N 7806470.26 m e E 364099.72 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:157°21'30.53'' e 3.81; até o vértice Pt1034, de coor-
denadas N 7806466.74 m e E 364101.18 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:156°38'17.05'' 
e 4.53; até o vértice Pt1035, de coordenadas N 7806462.58 
m e E 364102.98 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:156°52'29.40'' e 4.84; até o vértice 
Pt1036, de coordenadas N 7806458.13 m e E 364104.88 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:156°54'23.80'' e 4.51; até o vértice Pt1037, de coor-
denadas N 7806453.98 m e E 364106.65 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:156°46'17.98'' 
e 3.79; até o vértice Pt1038, de coordenadas N 7806450.50 
m e E 364108.14 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:156°42'53.16'' e 3.70; até o vértice 
Pt1039, de coordenadas N 7806447.10 m e E 364109.61 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:156°49'43.56'' e 4.48; até o vértice Pt1040, de coor-
denadas N 7806442.98 m e E 364111.37 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:157°02'3.01'' 
e 5.79; até o vértice Pt1041, de coordenadas N 7806437.65 
m e E 364113.63 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:157°25'36.25'' e 6.21; até o vértice 
Pt1042, de coordenadas N 7806431.92 m e E 364116.01 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:158°15'40.48'' e 5.38; até o vértice Pt1043, de coor-
denadas N 7806426.92 m e E 364118.01 m; deste, segue 
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com os seguintes azimute plano e distância:160°32'55.40'' 
e 3.73; até o vértice Pt1044, de coordenadas N 7806423.40 
m e E 364119.25 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:165°28'26.29'' e 2.88; até o vértice 
Pt1045, de coordenadas N 7806420.62 m e E 364119.97 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:169°35'52.32'' e 3.25; até o vértice Pt1046, de coor-
denadas N 7806417.42 m e E 364120.56 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:170°08'3.69'' 
e 4.56; até o vértice Pt1047, de coordenadas N 7806412.93 
m e E 364121.34 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:169°06'18.46'' e 5.69; até o vértice 
Pt1048, de coordenadas N 7806407.34 m e E 364122.41 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:167°11'57.65'' e 6.39; até o vértice Pt1049, de coor-
denadas N 7806401.11 m e E 364123.83 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:164°51'12.72'' 
e 6.63; até o vértice Pt1050, de coordenadas N 7806394.71 
m e E 364125.56 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:163°48'43.83'' e 6.33; até o vértice 
Pt1051, de coordenadas N 7806388.63 m e E 364127.33 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:164°37'17.49'' e 5.45; até o vértice Pt1052, de coor-
denadas N 7806383.38 m e E 364128.77 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:168°07'13.34'' 
e 4.18; até o vértice Pt1053, de coordenadas N 7806379.28 
m e E 364129.63 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:173°40'11.74'' e 3.28; até o vértice 
Pt1054, de coordenadas N 7806376.02 m e E 364129.99 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:179°17'33.15'' e 2.93; até o vértice Pt1055, de coor-
denadas N 7806373.09 m e E 364130.03 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:181°33'33.88'' 
e 3.04; até o vértice Pt1056, de coordenadas N 7806370.04 
m e E 364129.95 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:177°36'34.69'' e 3.33; até o vértice 
Pt1057, de coordenadas N 7806366.72 m e E 364130.09 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:168°49'6.85'' e 3.79; até o vértice Pt1058, de coorde-
nadas N 7806363.01 m e E 364130.82 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:159°35'44.17'' 
e 4.38; até o vértice Pt1059, de coordenadas N 7806358.90 
m e E 364132.35 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:179°09'23.86'' e 4.35; até o vértice 
Pt1060, de coordenadas N 7806354.56 m e E 364132.41 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:171°02'25.59'' e 4.42; até o vértice Pt1061, de coor-
denadas N 7806350.19 m e E 364133.10 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:154°58'0.60'' 
e 1.95; até o vértice Pt1062, de coordenadas N 7806348.43 
m e E 364133.92 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:138°24'6.47'' e 1.26; até o vértice 
Pt1063, de coordenadas N 7806347.49 m e E 364134.76 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:122°29'14.36'' e 1.28; até o vértice Pt1064, de coor-
denadas N 7806346.80 m e E 364135.83 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:131°28'17.99'' 
e 1.38; até o vértice Pt1065, de coordenadas N 7806345.89 
m e E 364136.87 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:114°39'57.80'' e 2.08; até o vértice 
Pt1066, de coordenadas N 7806345.02 m e E 364138.76 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:124°06'39.86'' e 2.26; até o vértice Pt1067, de 

coordenadas N 7806343.75 m e E 364140.63 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:131°32'29.74'' e 2.73; até o vértice Pt1068, de coor-
denadas N 7806341.94 m e E 364142.68 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:152°32'24.85'' 
e 3.39; até o vértice Pt1069, de coordenadas N 7806338.93 
m e E 364144.24 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:159°30'34.99'' e 2.95; até o vértice 
Pt1070, de coordenadas N 7806336.16 m e E 364145.27 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:168°48'13.25'' e 1.97; até o vértice Pt1071, de coor-
denadas N 7806334.23 m e E 364145.66 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:175°19'58.26'' 
e 1.13; até o vértice Pt1072, de coordenadas N 7806333.10 
m e E 364145.75 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:150°39'36.39'' e 0.57; até o vértice 
Pt1073, de coordenadas N 7806332.60 m e E 364146.03 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:93°36'40.47'' e 0.81; até o vértice Pt1074, de coorde-
nadas N 7806332.55 m e E 364146.84 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:78°55'48.11'' 
e 1.15; até o vértice Pt1075, de coordenadas N 7806332.77 
m e E 364147.97 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:73°51'48.41'' e 1.13; até o vértice 
Pt1076, de coordenadas N 7806333.08 m e E 364149.06 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:70°48'1.70'' e 0.82; até o vértice Pt1077, de coorde-
nadas N 7806333.35 m e E 364149.83 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:64°59'6.64'' e 
0.57; até o vértice Pt1078, de coordenadas N 7806333.60 
m e E 364150.35 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:55°56'24.39'' e 0.48; até o vértice 
Pt1079, de coordenadas N 7806333.86 m e E 364150.75 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:47°26'8.58'' e 0.54; até o vértice Pt1080, de coorde-
nadas N 7806334.23 m e E 364151.14 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:37°44'6.68'' e 
0.74; até o vértice Pt1081, de coordenadas N 7806334.82 
m e E 364151.60 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:30°13'42.41'' e 1.10; até o vértice 
Pt1082, de coordenadas N 7806335.77 m e E 364152.15 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:25°44'3.18'' e 1.55; até o vértice Pt1083, de coorde-
nadas N 7806337.16 m e E 364152.82 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:23°03'33.64'' 
e 1.79; até o vértice Pt1084, de coordenadas N 7806338.81 
m e E 364153.53 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:20°34'2.24'' e 1.77; até o vértice 
Pt1085, de coordenadas N 7806340.47 m e E 364154.15 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:17°16'35.51'' e 1.53; até o vértice Pt1086, de coorde-
nadas N 7806341.94 m e E 364154.60 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:13°24'27.66'' 
e 1.27; até o vértice Pt1087, de coordenadas N 7806343.17 
m e E 364154.90 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:9°12'45.27'' e 1.04; até o vértice 
Pt1088, de coordenadas N 7806344.20 m e E 364155.07 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:3°09'9.58'' e 1.00; até o vértice Pt1089, de coordena-
das N 7806345.20 m e E 364155.12 m; deste, segue com 
os seguintes azimute plano e distância:356°44'48.55'' e 
1.80; até o vértice Pt1090, de coordenadas N 7806347.00 
m e E 364155.02 m; deste, segue com os seguintes 



20/03/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 973

www.diariomunicipales.org.br

Página 43

azimute plano e distância:354°54'9.50'' e 3.60; até o vér-
tice Pt1091, de coordenadas N 7806350.58 m e E 
364154.70 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:354°28'59.50'' e 5.96; até o vértice Pt1092, 
de coordenadas N 7806356.51 m e E 364154.13 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:353°53'27.21'' e 7.20; até o vértice Pt1093, de coor-
denadas N 7806363.67 m e E 364153.36 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:352°42'22.95'' 
e 6.89; até o vértice Pt1094, de coordenadas N 7806370.51 
m e E 364152.49 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:350°15'21.40'' e 5.48; até o vértice 
Pt1095, de coordenadas N 7806375.91 m e E 364151.56 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:347°20'33.02'' e 4.75; até o vértice Pt1096, de coor-
denadas N 7806380.54 m e E 364150.52 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:345°58'31.15'' 
e 5.13; até o vértice Pt1097, de coordenadas N 7806385.52 
m e E 364149.27 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:346°14'19.16'' e 6.25; até o vértice 
Pt1098, de coordenadas N 7806391.59 m e E 364147.79 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:346°18'29.72'' e 6.62; até o vértice Pt1099, de coor-
denadas N 7806398.02 m e E 364146.22 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:345°52'1.32'' 
e 5.86; até o vértice Pt1100, de coordenadas N 7806403.71 
m e E 364144.79 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:344°27'20.23'' e 4.33; até o vértice 
Pt1101, de coordenadas N 7806407.89 m e E 364143.63 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:341°41'27.67'' e 3.39; até o vértice Pt1102, de coor-
denadas N 7806411.11 m e E 364142.56 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:338°48'45.22'' 
e 3.38; até o vértice Pt1103, de coordenadas N 7806414.26 
m e E 364141.34 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:337°47'41.59'' e 4.02; até o vértice 
Pt1104, de coordenadas N 7806417.98 m e E 364139.82 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:338°56'51.80'' e 4.20; até o vértice Pt1105, de coor-
denadas N 7806421.90 m e E 364138.31 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:342°49'44.17'' 
e 3.67; até o vértice Pt1106, de coordenadas N 7806425.41 
m e E 364137.23 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:351°21'5.61'' e 2.73; até o vértice 
Pt1107, de coordenadas N 7806428.11 m e E 364136.82 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:356°03'7.05'' e 2.38; até o vértice Pt1108, de coorde-
nadas N 7806430.48 m e E 364136.65 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:349°27'9.78'' 
e 2.80; até o vértice Pt1109, de coordenadas N 7806433.24 
m e E 364136.14 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:340°20'23.12'' e 3.85; até o vértice 
Pt1110, de coordenadas N 7806436.86 m e E 364134.85 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:335°44'41.15'' e 4.53; até o vértice Pt1111, de coor-
denadas N 7806440.99 m e E 364132.98 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:333°12'44.21'' 
e 4.55; até o vértice Pt1112, de coordenadas N 7806445.06 
m e E 364130.93 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:331°36'37.16'' e 4.07; até o vértice 
Pt1113, de coordenadas N 7806448.64 m e E 364129.00 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:331°38'58.26'' e 3.74; até o vértice Pt1114, de 

coordenadas N 7806451.93 m e E 364127.22 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:333°53'46.25'' e 3.75; até o vértice Pt1115, de coor-
denadas N 7806455.29 m e E 364125.57 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:337°15'20.22'' 
e 4.03; até o vértice Pt1116, de coordenadas N 7806459.01 
m e E 364124.01 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:339°08'57.70'' e 4.34; até o vértice 
Pt1117, de coordenadas N 7806463.07 m e E 364122.47 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:339°25'12.62'' e 4.60; até o vértice Pt1118, de coor-
denadas N 7806467.38 m e E 364120.85 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:338°37'47.54'' 
e 4.73; até o vértice Pt1119, de coordenadas N 7806471.78 
m e E 364119.13 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:329°23'18.35'' e 7.99; até o vértice 
Pt1120, de coordenadas N 7806478.65 m e E 364115.06 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:338°01'9.55'' e 4.76; até o vértice Pt1121, de coorde-
nadas N 7806483.07 m e E 364113.28 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:332°43'10.29'' 
e 2.96; até o vértice Pt1122, de coordenadas N 7806485.69 
m e E 364111.93 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:338°54'54.48'' e 3.32; até o vértice 
Pt1123, de coordenadas N 7806488.79 m e E 364110.73 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:340°26'12.70'' e 2.29; até o vértice Pt1124, de coor-
denadas N 7806490.95 m e E 364109.96 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:339°51'7.24'' 
e 1.94; até o vértice Pt1125, de coordenadas N 7806492.77 
m e E 364109.30 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:343°59'38.45'' e 4.41; até o vértice 
Pt1126, de coordenadas N 7806497.01 m e E 364108.08 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:347°41'4.05'' e 3.41; até o vértice Pt1127, de coorde-
nadas N 7806500.34 m e E 364107.35 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:346°10'9.95'' 
e 2.62; até o vértice Pt1128, de coordenadas N 7806502.89 
m e E 364106.73 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:346°11'37.23'' e 4.84; até o vértice 
Pt1129, de coordenadas N 7806507.59 m e E 364105.57 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:346°10'19.25'' e 3.89; até o vértice Pt1130, de coor-
denadas N 7806511.37 m e E 364104.64 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:344°03'51.37'' 
e 2.91; até o vértice Pt1131, de coordenadas N 7806514.17 
m e E 364103.84 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:331°08'20.03'' e 2.56; até o vértice 
Pt1132, de coordenadas N 7806516.41 m e E 364102.60 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:325°44'14.48'' e 3.83; até o vértice Pt1133, de coor-
denadas N 7806519.58 m e E 364100.45 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:326°10'7.99'' 
e 4.55; até o vértice Pt1134, de coordenadas N 7806523.36 
m e E 364097.91 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:328°59'36.33'' e 4.59; até o vértice 
Pt1135, de coordenadas N 7806527.30 m e E 364095.55 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:334°25'47.50'' e 4.13; até o vértice Pt1136, de coor-
denadas N 7806531.02 m e E 364093.76 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:339°30'41.40'' 
e 3.79; até o vértice Pt1137, de coordenadas N 7806534.57 
m e E 364092.44 m; deste, segue com os seguintes 
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azimute plano e distância:342°06'47.48'' e 3.69; até o 
vértice Pt1138, de coordenadas N 7806538.08 m e E 
364091.30 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:342°12'45.17'' e 3.70; até o vértice Pt1139, 
de coordenadas N 7806541.60 m e E 364090.17 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:342°23'35.30'' e 3.40; até o vértice Pt1140, de coor-
denadas N 7806544.84 m e E 364089.15 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:343°40'29.19'' 
e 2.67; até o vértice Pt1141, de coordenadas N 7806547.41 
m e E 364088.40 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:347°31'54.96'' e 1.72; até o vértice 
Pt1142, de coordenadas N 7806549.09 m e E 364088.02 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:352°51'24.53'' e 1.25; até o vértice Pt1143, de coor-
denadas N 7806550.33 m e E 364087.87 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:353°05'23.85'' 
e 1.44; até o vértice Pt1144, de coordenadas N 7806551.76 
m e E 364087.70 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:350°10'54.00'' e 2.12; até o vértice 
Pt1145, de coordenadas N 7806553.84 m e E 364087.33 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:349°51'5.76'' e 2.69; até o vértice Pt1146, de coorde-
nadas N 7806556.49 m e E 364086.86 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:351°22'30.42'' 
e 3.01; até o vértice Pt1147, de coordenadas N 7806559.46 
m e E 364086.41 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:354°06'26.70'' e 3.05; até o vértice 
Pt1148, de coordenadas N 7806562.49 m e E 364086.10 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:356°53'26.21'' e 2.74; até o vértice Pt1149, de coor-
denadas N 7806565.23 m e E 364085.95 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:0°32'47.72'' e 
2.07; até o vértice Pt1150, de coordenadas N 7806567.30 
m e E 364085.97 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:8°19'41.73'' e 1.21; até o vértice 
Pt1151, de coordenadas N 7806568.50 m e E 364086.14 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:17°04'56.97'' e 0.83; até o vértice Pt1152, de coorde-
nadas N 7806569.30 m e E 364086.39 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:11°27'16.65'' 
e 1.07; até o vértice Pt1153, de coordenadas N 7806570.35 
m e E 364086.60 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:3°01'6.24'' e 1.81; até o vértice 
Pt1154, de coordenadas N 7806572.15 m e E 364086.70 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:359°04'34.24'' e 2.47; até o vértice Pt1155, de coor-
denadas N 7806574.62 m e E 364086.66 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:356°32'13.48'' 
e 2.90; até o vértice Pt1156, de coordenadas N 7806577.52 
m e E 364086.48 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:354°30'32.25'' e 3.08; até o vértice 
Pt1157, de coordenadas N 7806580.58 m e E 364086.19 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:353°29'48.40'' e 2.97; até o vértice Pt1158, de coor-
denadas N 7806583.53 m e E 364085.85 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:353°36'24.84'' 
e 2.55; até o vértice Pt1159, de coordenadas N 7806586.06 
m e E 364085.57 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:355°07'42.43'' e 1.89; até o vértice 
Pt1160, de coordenadas N 7806587.95 m e E 364085.41 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:357°17'34.04'' e 1.30; até o vértice Pt1161, de 

coordenadas N 7806589.25 m e E 364085.34 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:334°49'43.30'' e 3.77; até o vértice Pt1162, de coor-
denadas N 7806592.66 m e E 364083.74 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:327°46'35.07'' 
e 0.99; até o vértice Pt1163, de coordenadas N 7806593.50 
m e E 364083.21 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:341°15'9.12'' e 1.76; até o vértice 
Pt1164, de coordenadas N 7806595.17 m e E 364082.64 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:348°59'40.62'' e 2.74; até o vértice Pt1165, de coor-
denadas N 7806597.86 m e E 364082.12 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:353°36'10.38'' 
e 3.13; até o vértice Pt1166, de coordenadas N 7806600.97 
m e E 364081.77 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:359°17'0.28'' e 2.75; até o vértice 
Pt1167, de coordenadas N 7806603.73 m e E 364081.74 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:11°15'7.48'' e 1.83; até o vértice Pt1168, de coorde-
nadas N 7806605.53 m e E 364082.10 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:30°05'42.53'' 
e 1.14; até o vértice Pt1169, de coordenadas N 7806606.52 
m e E 364082.67 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:46°48'34.57'' e 0.75; até o vértice 
Pt1170, de coordenadas N 7806607.03 m e E 364083.22 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:46°03'44.53'' e 0.47; até o vértice Pt1171, de coorde-
nadas N 7806607.36 m e E 364083.56 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:35°20'52.57'' 
e 0.28; até o vértice Pt1172, de coordenadas N 7806607.58 
m e E 364083.72 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:21°50'5.59'' e 0.17; até o vértice 
Pt1173, de coordenadas N 7806607.74 m e E 364083.78 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:17°25'56.19'' e 0.14; até o vértice Pt1174, de coorde-
nadas N 7806607.88 m e E 364083.82 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:17°59'26.58'' 
e 0.16; até o vértice Pt1175, de coordenadas N 7806608.03 
m e E 364083.87 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:19°10'32.97'' e 0.24; até o vértice 
Pt1176, de coordenadas N 7806608.26 m e E 364083.95 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:18°55'41.63'' e 0.34; até o vértice Pt1177, de coorde-
nadas N 7806608.58 m e E 364084.06 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:14°09'38.82'' 
e 0.42; até o vértice Pt1178, de coordenadas N 7806608.99 
m e E 364084.17 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:5°06'26.68'' e 0.47; até o vértice 
Pt1179, de coordenadas N 7806609.46 m e E 364084.21 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:353°08'4.60'' e 0.53; até o vértice Pt1180, de coorde-
nadas N 7806609.99 m e E 364084.14 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:346°56'42.84'' 
e 0.75; até o vértice Pt1181, de coordenadas N 7806610.71 
m e E 364083.98 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:346°33'35.97'' e 1.14; até o vértice 
Pt1182, de coordenadas N 7806611.82 m e E 364083.71 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:348°20'43.27'' e 1.65; até o vértice Pt1183, de coor-
denadas N 7806613.44 m e E 364083.38 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:351°35'43.42'' 
e 2.07; até o vértice Pt1184, de coordenadas N 7806615.48 
m e E 364083.08 m; deste, segue com os seguintes 
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azimute plano e distância:356°12'48.55'' e 2.36; até o 
vértice Pt1185, de coordenadas N 7806617.84 m e E 
364082.92 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:1°26'34.27'' e 2.52; até o vértice Pt1186, 
de coordenadas N 7806620.36 m e E 364082.98 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:4°26'29.67'' e 2.40; até o vértice Pt1187, de coorde-
nadas N 7806622.75 m e E 364083.17 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:4°56'18.11'' e 
1.96; até o vértice Pt1188, de coordenadas N 7806624.70 
m e E 364083.34 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:1°09'42.00'' e 1.32; até o vértice 
Pt1189, de coordenadas N 7806626.03 m e E 364083.36 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:350°23'47.35'' e 1.06; até o vértice Pt1190, de coor-
denadas N 7806627.07 m e E 364083.19 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:341°08'29.59'' 
e 1.32; até o vértice Pt1191, de coordenadas N 7806628.32 
m e E 364082.76 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:339°00'37.77'' e 1.90; até o vértice 
Pt1192, de coordenadas N 7806630.09 m e E 364082.08 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:338°41'6.52'' e 2.10; até o vértice Pt1193, de coorde-
nadas N 7806632.05 m e E 364081.32 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:338°50'32.71'' 
e 1.76; até o vértice Pt1194, de coordenadas N 7806633.69 
m e E 364080.68 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:339°58'46.79'' e 1.02; até o vértice 
Pt1195, de coordenadas N 7806634.65 m e E 364080.33 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:344°34'30.96'' e 0.44; até o vértice Pt1196, de coor-
denadas N 7806635.08 m e E 364080.21 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:1°07'5.74'' e 
0.18; até o vértice Pt1197, de coordenadas N 7806635.26 
m e E 364080.22 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:11°41'53.27'' e 0.26; até o vértice 
Pt1198, de coordenadas N 7806635.51 m e E 364080.27 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:13°28'23.68'' e 0.78; até o vértice Pt1199, de coorde-
nadas N 7806636.27 m e E 364080.45 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:13°58'1.63'' e 
1.77; até o vértice Pt1200, de coordenadas N 7806637.99 
m e E 364080.88 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:14°15'10.85'' e 3.00; até o vértice 
Pt1201, de coordenadas N 7806640.90 m e E 364081.62 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:14°55'7.12'' e 3.54; até o vértice Pt1202, de coorde-
nadas N 7806644.32 m e E 364082.53 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:16°26'50.25'' 
e 3.16; até o vértice Pt1203, de coordenadas N 7806647.35 
m e E 364083.42 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:20°44'23.68'' e 2.14; até o vértice 
Pt1204, de coordenadas N 7806649.35 m e E 364084.18 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:28°58'13.58'' e 1.62; até o vértice Pt1205, de coorde-
nadas N 7806650.77 m e E 364084.97 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:33°59'26.71'' 
e 1.88; até o vértice Pt1206, de coordenadas N 7806652.33 
m e E 364086.02 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:32°58'56.39'' e 2.68; até o vértice 
Pt1207, de coordenadas N 7806654.58 m e E 364087.48 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:30°09'28.42'' e 3.22; até o vértice Pt1208, de 

coordenadas N 7806657.36 m e E 364089.09 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:25°33'46.50'' e 3.32; até o vértice Pt1209, de coorde-
nadas N 7806660.36 m e E 364090.53 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:18°24'15.38'' 
e 3.08; até o vértice Pt1210, de coordenadas N 7806663.28 
m e E 364091.50 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:10°22'58.48'' e 2.75; até o vértice 
Pt1211, de coordenadas N 7806665.99 m e E 364092.00 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:1°35'31.36'' e 2.37; até o vértice Pt1212, de coorde-
nadas N 7806668.36 m e E 364092.06 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:351°27'40.17'' 
e 1.97; até o vértice Pt1213, de coordenadas N 7806670.31 
m e E 364091.77 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:342°22'0.38'' e 1.62; até o vértice 
Pt1214, de coordenadas N 7806671.86 m e E 364091.28 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:336°43'28.07'' e 1.27; até o vértice Pt1215, de coor-
denadas N 7806673.03 m e E 364090.78 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:336°32'47.51'' 
e 0.92; até o vértice Pt1216, de coordenadas N 7806673.88 
m e E 364090.41 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:340°12'55.34'' e 0.67; até o vértice 
Pt1217, de coordenadas N 7806674.51 m e E 364090.18 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:347°37'35.65'' e 0.55; até o vértice Pt1218, de coor-
denadas N 7806675.05 m e E 364090.06 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:355°43'22.13'' 
e 0.57; até o vértice Pt1219, de coordenadas N 7806675.62 
m e E 364090.02 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:358°42'11.17'' e 0.77; até o vértice 
Pt1220, de coordenadas N 7806676.39 m e E 364090.00 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:357°43'1.45'' e 1.15; até o vértice Pt1221, de coorde-
nadas N 7806677.54 m e E 364089.96 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:356°04'19.50'' 
e 1.61; até o vértice Pt1222, de coordenadas N 7806679.15 
m e E 364089.85 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:355°23'4.19'' e 1.75; até o vértice 
Pt1223, de coordenadas N 7806680.90 m e E 364089.71 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:355°19'16.14'' e 1.46; até o vértice Pt1224, de coor-
denadas N 7806682.35 m e E 364089.59 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:359°39'36.50'' 
e 0.96; até o vértice Pt1225, de coordenadas N 7806683.32 
m e E 364089.58 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:18°11'20.97'' e 1.16; até o vértice 
Pt1226, de coordenadas N 7806684.42 m e E 364089.94 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:26°08'2.77'' e 2.32; até o vértice Pt1227, de coorde-
nadas N 7806686.50 m e E 364090.96 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:26°44'22.47'' 
e 4.02; até o vértice Pt1228, de coordenadas N 7806690.09 
m e E 364092.77 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:25°18'46.44'' e 4.77; até o vértice 
Pt1229, de coordenadas N 7806694.40 m e E 364094.81 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:21°29'32.64'' e 4.22; até o vértice Pt1230, de coorde-
nadas N 7806698.32 m e E 364096.35 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:10°08'8.76'' e 
2.81; até o vértice Pt1231, de coordenadas N 7806701.08 
m e E 364096.85 m; deste, segue com os seguintes 
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azimute plano e distância:348°20'10.21'' e 2.21; até o 
vértice Pt1232, de coordenadas N 7806703.25 m e E 
364096.40 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:335°43'40.16'' e 2.71; até o vértice Pt1233, 
de coordenadas N 7806705.72 m e E 364095.29 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:336°28'42.79'' e 3.74; até o vértice Pt1234, de coor-
denadas N 7806709.15 m e E 364093.79 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:339°22'18.43'' 
e 4.38; até o vértice Pt1235, de coordenadas N 7806713.25 
m e E 364092.25 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:343°31'50.65'' e 4.42; até o vértice 
Pt1236, de coordenadas N 7806717.49 m e E 364091.00 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:349°34'43.62'' e 3.99; até o vértice Pt1237, de coor-
denadas N 7806721.41 m e E 364090.28 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:354°22'13.31'' 
e 3.44; até o vértice Pt1238, de coordenadas N 7806724.84 
m e E 364089.94 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:355°55'52.79'' e 2.84; até o vértice 
Pt1239, de coordenadas N 7806727.67 m e E 364089.74 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:353°03'48.86'' e 2.25; até o vértice Pt1240, de coor-
denadas N 7806729.90 m e E 364089.47 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:349°18'21.72'' 
e 2.10; até o vértice Pt1241, de coordenadas N 7806731.97 
m e E 364089.07 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:348°00'54.09'' e 2.50; até o vértice 
Pt1242, de coordenadas N 7806734.41 m e E 364088.56 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:347°30'3.98'' e 3.28; até o vértice Pt1243, de coorde-
nadas N 7806737.61 m e E 364087.85 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:342°28'4.56'' 
e 3.95; até o vértice Pt1244, de coordenadas N 7806741.38 
m e E 364086.66 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:333°08'42.18'' e 4.45; até o vértice 
Pt1245, de coordenadas N 7806745.34 m e E 364084.65 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:322°00'42.48'' e 4.88; até o vértice Pt1246, de coor-
denadas N 7806749.19 m e E 364081.65 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:315°00'33.35'' 
e 4.93; até o vértice Pt1247, de coordenadas N 7806752.67 
m e E 364078.16 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:311°36'31.63'' e 4.41; até o vértice 
Pt1248, de coordenadas N 7806755.60 m e E 364074.86 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:310°03'52.54'' e 3.47; até o vértice Pt1249, de coor-
denadas N 7806757.84 m e E 364072.21 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:304°21'59.36'' 
e 2.95; até o vértice Pt1250, de coordenadas N 7806759.50 
m e E 364069.77 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:294°22'30.79'' e 3.15; até o vértice 
Pt1251, de coordenadas N 7806760.80 m e E 364066.90 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:286°13'25.35'' e 3.87; até o vértice Pt1252, de coor-
denadas N 7806761.89 m e E 364063.18 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:281°27'5.58'' 
e 4.19; até o vértice Pt1253, de coordenadas N 7806762.72 
m e E 364059.08 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:286°13'55.51'' e 2.01; até o vértice 
Pt1254, de coordenadas N 7806763.28 m e E 364057.14 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:286°13'55.51'' e 2.01; até o vértice Pt1255, de 

coordenadas N 7806763.84 m e E 364055.21 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:292°11'18.56'' e 2.15; até o vértice Pt1256, de coor-
denadas N 7806764.65 m e E 364053.22 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:292°11'18.56'' 
e 2.15; até o vértice Pt1257, de coordenadas N 7806765.46 
m e E 364051.23 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:305°41'17.82'' e 1.82; até o vértice 
Pt1258, de coordenadas N 7806766.52 m e E 364049.76 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:305°41'17.82'' e 1.82; até o vértice Pt1259, de coor-
denadas N 7806767.58 m e E 364048.28 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:309°34'41.58'' 
e 3.74; até o vértice Pt1260, de coordenadas N 7806769.97 
m e E 364045.40 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:327°37'12.03'' e 2.71; até o vértice 
Pt1261, de coordenadas N 7806772.26 m e E 364043.95 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:327°37'12.03'' e 2.71; até o vértice Pt1262, de coor-
denadas N 7806774.55 m e E 364042.50 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:352°35'14.50'' 
e 1.81; até o vértice Pt1263, de coordenadas N 7806776.34 
m e E 364042.26 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:346°58'42.58'' e 1.51; até o vértice 
Pt1264, de coordenadas N 7806777.82 m e E 364041.92 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:350°02'1.32'' e 3.32; até o vértice Pt1265, de coorde-
nadas N 7806781.09 m e E 364041.34 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:9°29'28.03'' e 
2.74; até o vértice Pt1266, de coordenadas N 7806783.80 
m e E 364041.80 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:9°29'28.03'' e 2.74; até o vértice 
Pt1267, de coordenadas N 7806786.51 m e E 364042.25 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:10°58'14.63'' e 2.48; até o vértice Pt1268, de coorde-
nadas N 7806788.94 m e E 364042.72 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:10°58'14.63'' 
e 2.48; até o vértice Pt1269, de coordenadas N 7806791.37 
m e E 364043.19 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:19°49'12.25'' e 1.71; até o vértice 
Pt1270, de coordenadas N 7806792.97 m e E 364043.77 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:19°49'12.25'' e 1.71; até o vértice Pt1271, de coorde-
nadas N 7806794.58 m e E 364044.35 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:18°32'50.67'' 
e 1.36; até o vértice Pt1272, de coordenadas N 7806795.87 
m e E 364044.78 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:24°07'7.90'' e 1.36; até o vértice 
Pt1273, de coordenadas N 7806797.12 m e E 364045.34 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:21°20'1.92'' e 2.72; até o vértice Pt1274, de coorde-
nadas N 7806799.66 m e E 364046.33 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:34°35'6.88'' e 
4.21; até o vértice Pt1275, de coordenadas N 7806803.12 
m e E 364048.72 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:47°40'27.81'' e 3.19; até o vértice 
Pt1276, de coordenadas N 7806805.27 m e E 364051.08 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:59°19'47.48'' e 3.02; até o vértice Pt1277, de coorde-
nadas N 7806806.81 m e E 364053.68 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:64°37'4.30'' e 
3.60; até o vértice Pt1278, de coordenadas N 7806808.35 
m e E 364056.93 m; deste, segue com os seguintes 
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azimute plano e distância:73°11'48.43'' e 3.65; até o vér-
tice Pt1279, de coordenadas N 7806809.41 m e E 
364060.42 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:76°41'27.04'' e 3.17; até o vértice Pt1280, 
de coordenadas N 7806810.14 m e E 364063.51 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:79°34'27.01'' e 3.14; até o vértice Pt1281, de coorde-
nadas N 7806810.71 m e E 364066.60 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:79°42'24.73'' 
e 3.63; até o vértice Pt1282, de coordenadas N 7806811.36 
m e E 364070.17 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:72°19'9.25'' e 4.01; até o vértice 
Pt1283, de coordenadas N 7806812.57 m e E 364073.99 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:78°18'35.32'' e 3.50; até o vértice Pt1284, de coorde-
nadas N 7806813.28 m e E 364077.42 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:81°37'0.61'' e 
3.13; até o vértice Pt1285, de coordenadas N 7806813.74 
m e E 364080.52 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:81°02'14.02'' e 1.95; até o vértice 
Pt1286, de coordenadas N 7806814.04 m e E 364082.45 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:79°20'35.96'' e 2.15; até o vértice Pt1287, de coorde-
nadas N 7806814.44 m e E 364084.55 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:74°40'2.24'' e 
3.07; até o vértice Pt1288, de coordenadas N 7806815.25 
m e E 364087.51 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:80°24'48.99'' e 2.44; até o vértice 
Pt1289, de coordenadas N 7806815.66 m e E 364089.92 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:83°59'53.69'' e 1.55; até o vértice Pt1290, de coorde-
nadas N 7806815.82 m e E 364091.46 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:84°48'10.76'' 
e 2.91; até o vértice Pt1291, de coordenadas N 7806816.08 
m e E 364094.36 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:82°05'14.07'' e 3.39; até o vértice 
Pt1292, de coordenadas N 7806816.55 m e E 364097.72 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:85°20'17.99'' e 3.99; até o vértice Pt1293, de coorde-
nadas N 7806816.87 m e E 364101.70 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:91°25'50.17'' 
e 3.25; até o vértice Pt1294, de coordenadas N 7806816.79 
m e E 364104.95 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:90°00'0.00'' e 2.52; até o vértice 
Pt1295, de coordenadas N 7806816.79 m e E 364107.47 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:87°30'46.69'' e 1.87; até o vértice Pt1296, de coorde-
nadas N 7806816.87 m e E 364109.34 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:92°29'12.97'' 
e 1.87; até o vértice Pt1297, de coordenadas N 7806816.79 
m e E 364111.20 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:94°06'8.37'' e 1.84; até o vértice 
Pt1298, de coordenadas N 7806816.66 m e E 364113.04 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:96°05'18.55'' e 2.09; até o vértice Pt1299, de coorde-
nadas N 7806816.44 m e E 364115.12 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:101°15'52.76'' 
e 1.41; até o vértice Pt1300, de coordenadas N 7806816.16 
m e E 364116.50 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:102°08'28.09'' e 2.14; até o vértice 
Pt1301, de coordenadas N 7806815.71 m e E 364118.59 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:103°54'46.43'' e 4.14; até o vértice Pt1302, de 

coordenadas N 7806814.72 m e E 364122.61 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:96°19'26.59'' e 3.38; até o vértice Pt1303, de coorde-
nadas N 7806814.35 m e E 364125.97 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:112°51'43.54'' 
e 3.51; até o vértice Pt1304, de coordenadas N 7806812.98 
m e E 364129.21 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:123°29'34.26'' e 4.01; até o vértice 
Pt1305, de coordenadas N 7806810.77 m e E 364132.55 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:130°38'23.33'' e 3.49; até o vértice Pt1306, de coor-
denadas N 7806808.50 m e E 364135.20 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:133°28'35.84'' 
e 2.78; até o vértice Pt1307, de coordenadas N 7806806.58 
m e E 364137.22 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:138°58'32.30'' e 2.30; até o vértice 
Pt1308, de coordenadas N 7806804.85 m e E 364138.73 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:146°36'33.12'' e 2.09; até o vértice Pt1309, de coor-
denadas N 7806803.11 m e E 364139.87 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:151°41'20.23'' 
e 2.26; até o vértice Pt1310, de coordenadas N 7806801.11 
m e E 364140.95 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:152°12'18.45'' e 2.82; até o vértice 
Pt1311, de coordenadas N 7806798.62 m e E 364142.26 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:150°18'23.74'' e 3.56; até o vértice Pt1312, de coor-
denadas N 7806795.53 m e E 364144.03 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:147°59'41.22'' 
e 3.77; até o vértice Pt1313, de coordenadas N 7806792.33 
m e E 364146.02 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:144°14'27.71'' e 3.26; até o vértice 
Pt1314, de coordenadas N 7806789.69 m e E 364147.93 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:136°54'59.53'' e 2.25; até o vértice Pt1315, de coor-
denadas N 7806788.05 m e E 364149.46 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:132°27'31.62'' 
e 1.52; até o vértice Pt1316, de coordenadas N 7806787.02 
m e E 364150.58 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:144°38'30.23'' e 1.21; até o vértice 
Pt1317, de coordenadas N 7806786.04 m e E 364151.28 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:166°45'8.86'' e 1.47; até o vértice Pt1318, de coorde-
nadas N 7806784.60 m e E 364151.62 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:172°10'10.82'' 
e 2.02; até o vértice Pt1319, de coordenadas N 7806782.60 
m e E 364151.90 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:167°34'22.80'' e 2.66; até o vértice 
Pt1320, de coordenadas N 7806780.00 m e E 364152.47 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:160°29'51.85'' e 3.30; até o vértice Pt1321, de coor-
denadas N 7806776.89 m e E 364153.57 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:156°38'35.66'' 
e 3.46; até o vértice Pt1322, de coordenadas N 7806773.72 
m e E 364154.94 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:154°58'25.13'' e 2.96; até o vértice 
Pt1323, de coordenadas N 7806771.04 m e E 364156.19 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:154°57'28.28'' e 2.01; até o vértice Pt1324, de coor-
denadas N 7806769.21 m e E 364157.04 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:156°18'53.05'' 
e 1.46; até o vértice Pt1325, de coordenadas N 7806767.87 
m e E 364157.63 m; deste, segue com os seguintes 
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azimute plano e distância:158°17'29.12'' e 1.53; até o 
vértice Pt1326, de coordenadas N 7806766.46 m e E 
364158.20 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:159°16'18.92'' e 2.06; até o vértice Pt1327, 
de coordenadas N 7806764.53 m e E 364158.92 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:159°37'28.70'' e 2.49; até o vértice Pt1328, de coor-
denadas N 7806762.20 m e E 364159.79 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:159°45'45.36'' 
e 2.69; até o vértice Pt1329, de coordenadas N 7806759.67 
m e E 364160.72 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:159°53'58.33'' e 2.70; até o vértice 
Pt1330, de coordenadas N 7806757.13 m e E 364161.65 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:160°33'57.49'' e 2.68; até o vértice Pt1331, de coor-
denadas N 7806754.60 m e E 364162.54 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:161°53'22.97'' 
e 2.68; até o vértice Pt1332, de coordenadas N 7806752.06 
m e E 364163.38 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:164°55'5.06'' e 2.74; até o vértice 
Pt1333, de coordenadas N 7806749.41 m e E 364164.09 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:172°55'36.42'' e 3.04; até o vértice Pt1334, de coor-
denadas N 7806746.40 m e E 364164.46 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:183°22'10.89'' 
e 3.73; até o vértice Pt1335, de coordenadas N 7806742.67 
m e E 364164.25 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:191°39'53.91'' e 4.68; até o vértice 
Pt1336, de coordenadas N 7806738.09 m e E 364163.30 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:195°00'46.32'' e 5.09; até o vértice Pt1337, de coor-
denadas N 7806733.18 m e E 364161.98 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:194°56'21.51'' 
e 4.70; até o vértice Pt1338, de coordenadas N 7806728.64 
m e E 364160.77 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:190°30'4.65'' e 3.72; até o vértice 
Pt1339, de coordenadas N 7806724.98 m e E 364160.09 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:178°37'54.12'' e 3.08; até o vértice Pt1340, de coor-
denadas N 7806721.90 m e E 364160.16 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:161°31'43.09'' 
e 3.14; até o vértice Pt1341, de coordenadas N 7806718.92 
m e E 364161.16 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:148°49'53.77'' e 3.75; até o vértice 
Pt1342, de coordenadas N 7806715.72 m e E 364163.10 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:143°14'47.66'' e 3.89; até o vértice Pt1343, de coor-
denadas N 7806712.61 m e E 364165.42 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:141°39'54.46'' 
e 3.24; até o vértice Pt1344, de coordenadas N 7806710.06 
m e E 364167.44 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:145°21'31.77'' e 2.06; até o vértice 
Pt1345, de coordenadas N 7806708.36 m e E 364168.61 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:159°40'59.81'' e 1.48; até o vértice Pt1346, de coor-
denadas N 7806706.98 m e E 364169.12 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:173°29'28.17'' 
e 1.82; até o vértice Pt1347, de coordenadas N 7806705.17 
m e E 364169.33 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:174°47'24.79'' e 2.72; até o vértice 
Pt1348, de coordenadas N 7806702.47 m e E 364169.57 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:168°51'28.65'' e 3.15; até o vértice Pt1349, de 

coordenadas N 7806699.38 m e E 364170.18 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:154°28'54.30'' e 2.97; até o vértice Pt1350, de coor-
denadas N 7806696.70 m e E 364171.46 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:128°20'1.64'' 
e 2.77; até o vértice Pt1351, de coordenadas N 7806694.98 
m e E 364173.64 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:109°45'51.26'' e 3.08; até o vértice 
Pt1352, de coordenadas N 7806693.94 m e E 364176.54 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:104°29'32.70'' e 3.48; até o vértice Pt1353, de coor-
denadas N 7806693.07 m e E 364179.90 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:106°51'50.98'' 
e 3.72; até o vértice Pt1354, de coordenadas N 7806691.98 
m e E 364183.47 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:108°55'6.46'' e 3.64; até o vértice 
Pt1355, de coordenadas N 7806690.80 m e E 364186.91 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:109°16'17.66'' e 3.18; até o vértice Pt1356, de coor-
denadas N 7806689.75 m e E 364189.91 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:106°38'41.83'' 
e 2.43; até o vértice Pt1357, de coordenadas N 7806689.06 
m e E 364192.24 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:95°11'31.94'' e 1.83; até o vértice 
Pt1358, de coordenadas N 7806688.89 m e E 364194.07 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:71°31'23.01'' e 1.67; até o vértice Pt1359, de coorde-
nadas N 7806689.42 m e E 364195.66 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:50°24'7.40'' e 
2.04; até o vértice Pt1360, de coordenadas N 7806690.72 
m e E 364197.23 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:41°52'14.81'' e 2.39; até o vértice 
Pt1361, de coordenadas N 7806692.50 m e E 364198.82 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:40°37'48.00'' e 2.46; até o vértice Pt1362, de coorde-
nadas N 7806694.37 m e E 364200.43 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:44°25'16.72'' 
e 2.33; até o vértice Pt1363, de coordenadas N 7806696.04 
m e E 364202.06 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:49°32'33.25'' e 2.36; até o vértice 
Pt1364, de coordenadas N 7806697.57 m e E 364203.85 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:53°44'50.69'' e 2.62; até o vértice Pt1365, de coorde-
nadas N 7806699.12 m e E 364205.97 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:55°37'3.64'' e 
3.15; até o vértice Pt1366, de coordenadas N 7806700.90 
m e E 364208.57 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:53°33'35.30'' e 4.08; até o vértice 
Pt1367, de coordenadas N 7806703.32 m e E 364211.85 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:49°41'1.66'' e 5.45; até o vértice Pt1368, de coorde-
nadas N 7806706.85 m e E 364216.01 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:46°10'43.99'' 
e 6.97; até o vértice Pt1369, de coordenadas N 7806711.67 
m e E 364221.04 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:44°10'56.62'' e 7.30; até o vértice 
Pt1370, de coordenadas N 7806716.91 m e E 364226.12 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:42°40'5.30'' e 6.12; até o vértice Pt1371, de coorde-
nadas N 7806721.41 m e E 364230.27 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:40°35'30.14'' 
e 3.80; até o vértice Pt1372, de coordenadas N 7806724.29 
m e E 364232.74 m; deste, segue com os seguintes 
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azimute plano e distância:37°49'5.41'' e 1.91; até o vérti-
ce Pt1373, de coordenadas N 7806725.80 m e E 364233.92 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:38°43'51.59'' e 0.83; até o vértice Pt1374, de coorde-
nadas N 7806726.45 m e E 364234.43 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:59°41'6.23'' e 
0.46; até o vértice Pt1375, de coordenadas N 7806726.68 
m e E 364234.84 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:86°40'21.50'' e 0.37; até o vértice 
Pt1376, de coordenadas N 7806726.71 m e E 364235.20 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:100°18'52.54'' e 0.31; até o vértice Pt1377, de coor-
denadas N 7806726.65 m e E 364235.51 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:99°20'17.40'' 
e 0.28; até o vértice Pt1378, de coordenadas N 7806726.61 
m e E 364235.78 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:105°32'25.85'' e 0.54; até o vértice 
Pt1379, de coordenadas N 7806726.46 m e E 364236.30 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:110°04'27.59'' e 1.17; até o vértice Pt1380, de coor-
denadas N 7806726.06 m e E 364237.40 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:109°55'7.77'' 
e 1.99; até o vértice Pt1381, de coordenadas N 7806725.38 
m e E 364239.27 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:100°04'39.30'' e 2.22; até o vértice 
Pt1382, de coordenadas N 7806724.99 m e E 364241.45 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:72°18'38.48'' e 1.99; até o vértice Pt1383, de coorde-
nadas N 7806725.60 m e E 364243.35 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:30°39'14.99'' 
e 2.40; até o vértice Pt1384, de coordenadas N 7806727.66 
m e E 364244.58 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:18°21'41.91'' e 3.17; até o vértice 
Pt1385, de coordenadas N 7806730.67 m e E 364245.58 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:24°11'10.79'' e 3.52; até o vértice Pt1386, de coorde-
nadas N 7806733.89 m e E 364247.02 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:39°44'58.95'' 
e 3.62; até o vértice Pt1387, de coordenadas N 7806736.67 
m e E 364249.33 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:50°14'45.62'' e 3.50; até o vértice 
Pt1388, de coordenadas N 7806738.91 m e E 364252.02 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:53°59'15.61'' e 2.88; até o vértice Pt1389, de coorde-
nadas N 7806740.60 m e E 364254.35 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:48°09'45.41'' 
e 1.86; até o vértice Pt1390, de coordenadas N 7806741.84 
m e E 364255.74 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:20°39'44.03'' e 1.32; até o vértice 
Pt1391, de coordenadas N 7806743.08 m e E 364256.20 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:351°02'35.64'' e 1.79; até o vértice Pt1392, de coor-
denadas N 7806744.84 m e E 364255.93 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:342°38'16.54'' 
e 2.74; até o vértice Pt1393, de coordenadas N 7806747.45 
m e E 364255.11 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:340°23'38.03'' e 3.10; até o vértice 
Pt1394, de coordenadas N 7806750.37 m e E 364254.07 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:339°34'22.30'' e 2.63; até o vértice Pt1395, de coor-
denadas N 7806752.84 m e E 364253.15 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:339°42'0.90'' 
e 1.55; até o vértice Pt1396, de coordenadas N 7806754.29 

m e E 364252.61 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:340°56'30.38'' e 0.67; até o vértice 
Pt1397, de coordenadas N 7806754.92 m e E 364252.40 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:347°25'1.53'' e 0.20; até o vértice Pt1398, de coorde-
nadas N 7806755.12 m e E 364252.35 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:2°51'58.88'' e 
0.09; até o vértice Pt1399, de coordenadas N 7806755.21 
m e E 364252.36 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:13°38'21.28'' e 0.07; até o vértice 
Pt1400, de coordenadas N 7806755.28 m e E 364252.37 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:12°14'17.24'' e 0.05; até o vértice Pt1401, de coorde-
nadas N 7806755.33 m e E 364252.38 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:341°53'22.27'' 
e 0.12; até o vértice Pt1402, de coordenadas N 7806755.44 
m e E 364252.34 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:336°48'33.05'' e 0.60; até o vértice 
Pt1403, de coordenadas N 7806756.00 m e E 364252.11 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:336°47'49.21'' e 1.56; até o vértice Pt1404, de coor-
denadas N 7806757.43 m e E 364251.49 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:336°06'50.99'' 
e 2.79; até o vértice Pt1405, de coordenadas N 7806759.98 
m e E 364250.36 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:332°17'39.77'' e 3.49; até o vértice 
Pt1406, de coordenadas N 7806763.07 m e E 364248.74 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:324°13'44.30'' e 3.52; até o vértice Pt1407, de coor-
denadas N 7806765.93 m e E 364246.68 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:310°18'47.89'' 
e 3.11; até o vértice Pt1408, de coordenadas N 7806767.95 
m e E 364244.30 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:297°47'39.00'' e 2.62; até o vértice 
Pt1409, de coordenadas N 7806769.17 m e E 364241.99 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:289°28'27.78'' e 1.93; até o vértice Pt1410, de coor-
denadas N 7806769.81 m e E 364240.17 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:284°38'42.62'' 
e 1.06; até o vértice Pt1411, de coordenadas N 7806770.08 
m e E 364239.14 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:273°38'59.11'' e 0.49; até o vértice 
Pt1412, de coordenadas N 7806770.11 m e E 364238.65 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:256°20'11.51'' e 0.36; até o vértice Pt1413, de coor-
denadas N 7806770.03 m e E 364238.30 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:264°49'50.34'' 
e 0.58; até o vértice Pt1414, de coordenadas N 7806769.97 
m e E 364237.72 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:282°24'23.60'' e 1.13; até o vértice 
Pt1415, de coordenadas N 7806770.22 m e E 364236.62 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:293°34'48.29'' e 2.07; até o vértice Pt1416, de coor-
denadas N 7806771.04 m e E 364234.72 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:299°23'51.94'' 
e 3.21; até o vértice Pt1417, de coordenadas N 7806772.62 
m e E 364231.93 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:302°10'3.74'' e 3.74; até o vértice 
Pt1418, de coordenadas N 7806774.61 m e E 364228.76 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:304°27'5.54'' e 3.44; até o vértice Pt1419, de coorde-
nadas N 7806776.56 m e E 364225.93 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:308°20'25.62'' 
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e 2.53; até o vértice Pt1420, de coordenadas N 7806778.12 
m e E 364223.94 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:316°43'46.10'' e 1.85; até o vértice 
Pt1421, de coordenadas N 7806779.47 m e E 364222.67 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:328°27'38.25'' e 1.66; até o vértice Pt1422, de coor-
denadas N 7806780.88 m e E 364221.81 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:336°48'42.43'' 
e 1.86; até o vértice Pt1423, de coordenadas N 7806782.60 
m e E 364221.07 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:341°08'25.33'' e 2.16; até o vértice 
Pt1424, de coordenadas N 7806784.64 m e E 364220.37 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:343°01'24.16'' e 2.48; até o vértice Pt1425, de coor-
denadas N 7806787.02 m e E 364219.65 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:343°25'59.51'' 
e 2.77; até o vértice Pt1426, de coordenadas N 7806789.68 
m e E 364218.86 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:343°25'9.06'' e 2.88; até o vértice 
Pt1427, de coordenadas N 7806792.43 m e E 364218.04 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:343°11'22.33'' e 2.76; até o vértice Pt1428, de coor-
denadas N 7806795.07 m e E 364217.24 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:343°21'24.24'' 
e 2.46; até o vértice Pt1429, de coordenadas N 7806797.42 
m e E 364216.54 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:347°14'13.08'' e 2.17; até o vértice 
Pt1430, de coordenadas N 7806799.54 m e E 364216.06 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:356°56'2.19'' e 1.97; até o vértice Pt1431, de coorde-
nadas N 7806801.50 m e E 364215.95 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:9°10'45.89'' e 
1.95; até o vértice Pt1432, de coordenadas N 7806803.43 
m e E 364216.27 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:9°34'29.83'' e 2.13; até o vértice 
Pt1433, de coordenadas N 7806805.53 m e E 364216.62 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:358°08'55.41'' e 2.51; até o vértice Pt1434, de coor-
denadas N 7806808.03 m e E 364216.54 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:344°24'56.52'' 
e 3.15; até o vértice Pt1435, de coordenadas N 7806811.06 
m e E 364215.69 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:337°37'26.63'' e 3.52; até o vértice 
Pt1436, de coordenadas N 7806814.31 m e E 364214.36 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:335°15'10.20'' e 3.37; até o vértice Pt1437, de coor-
denadas N 7806817.37 m e E 364212.95 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:336°03'58.30'' 
e 2.85; até o vértice Pt1438, de coordenadas N 7806819.98 
m e E 364211.79 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:338°54'43.83'' e 2.67; até o vértice 
Pt1439, de coordenadas N 7806822.48 m e E 364210.83 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:342°13'59.49'' e 3.02; até o vértice Pt1440, de coor-
denadas N 7806825.35 m e E 364209.91 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:344°54'30.22'' 
e 3.70; até o vértice Pt1441, de coordenadas N 7806828.92 
m e E 364208.94 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:348°16'13.77'' e 3.99; até o vértice 
Pt1442, de coordenadas N 7806832.82 m e E 364208.13 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:353°54'27.82'' e 3.73; até o vértice Pt1443, de coor-
denadas N 7806836.53 m e E 364207.74 m; deste, segue 

com os seguintes azimute plano e distância:3°50'46.17'' e 
3.11; até o vértice Pt1444, de coordenadas N 7806839.64 
m e E 364207.94 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:15°24'45.55'' e 2.67; até o vértice 
Pt1445, de coordenadas N 7806842.22 m e E 364208.66 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:24°44'27.10'' e 2.48; até o vértice Pt1446, de coorde-
nadas N 7806844.47 m e E 364209.69 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:30°05'46.92'' 
e 2.41; até o vértice Pt1447, de coordenadas N 7806846.56 
m e E 364210.90 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:34°01'9.30'' e 2.37; até o vértice 
Pt1448, de coordenadas N 7806848.52 m e E 364212.23 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:37°20'13.58'' e 2.31; até o vértice Pt1449, de coorde-
nadas N 7806850.35 m e E 364213.63 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:40°25'1.22'' e 
2.24; até o vértice Pt1450, de coordenadas N 7806852.06 
m e E 364215.08 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:44°43'44.87'' e 2.16; até o vértice 
Pt1451, de coordenadas N 7806853.59 m e E 364216.60 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:50°47'31.14'' e 2.09; até o vértice Pt1452, de coorde-
nadas N 7806854.91 m e E 364218.22 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:58°11'13.57'' 
e 2.08; até o vértice Pt1453, de coordenadas N 7806856.01 
m e E 364219.99 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:64°13'7.54'' e 2.23; até o vértice 
Pt1454, de coordenadas N 7806856.98 m e E 364221.99 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:67°33'44.59'' e 2.55; até o vértice Pt1455, de coorde-
nadas N 7806857.95 m e E 364224.35 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:68°40'18.28'' 
e 2.94; até o vértice Pt1456, de coordenadas N 7806859.02 
m e E 364227.09 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:68°44'21.19'' e 3.06; até o vértice 
Pt1457, de coordenadas N 7806860.13 m e E 364229.94 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:68°01'38.27'' e 2.80; até o vértice Pt1458, de coorde-
nadas N 7806861.18 m e E 364232.54 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:66°38'14.50'' 
e 2.32; até o vértice Pt1459, de coordenadas N 7806862.10 
m e E 364234.67 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:67°10'18.05'' e 2.15; até o vértice 
Pt1460, de coordenadas N 7806862.93 m e E 364236.65 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:70°17'46.11'' e 2.45; até o vértice Pt1461, de coorde-
nadas N 7806863.76 m e E 364238.95 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:73°30'59.70'' 
e 3.05; até o vértice Pt1462, de coordenadas N 7806864.62 
m e E 364241.88 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:74°53'18.31'' e 3.35; até o vértice 
Pt1463, de coordenadas N 7806865.50 m e E 364245.11 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:74°57'21.02'' e 3.16; até o vértice Pt1464, de coorde-
nadas N 7806866.32 m e E 364248.17 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:74°29'15.00'' 
e 2.63; até o vértice Pt1465, de coordenadas N 7806867.02 
m e E 364250.70 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:77°34'40.13'' e 2.30; até o vértice 
Pt1466, de coordenadas N 7806867.52 m e E 364252.95 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:85°26'6.57'' e 2.33; até o vértice Pt1467, de 
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coordenadas N 7806867.70 m e E 364255.27 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:91°56'22.80'' e 2.74; até o vértice Pt1468, de coorde-
nadas N 7806867.61 m e E 364258.00 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:86°54'16.40'' 
e 3.40; até o vértice Pt1469, de coordenadas N 7806867.79 
m e E 364261.40 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:74°57'29.96'' e 4.41; até o vértice 
Pt1470, de coordenadas N 7806868.94 m e E 364265.65 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:68°31'41.72'' e 5.70; até o vértice Pt1471, de coorde-
nadas N 7806871.02 m e E 364270.96 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:76°42'39.76'' 
e 6.52; até o vértice Pt1472, de coordenadas N 7806872.52 
m e E 364277.31 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:83°40'46.57'' e 3.58; até o vértice 
Pt1473, de coordenadas N 7806872.92 m e E 364280.87 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:90°54'30.11'' e 3.85; até o vértice Pt1474, de coorde-
nadas N 7806872.86 m e E 364284.72 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:96°52'58.45'' 
e 2.69; até o vértice Pt1475, de coordenadas N 7806872.53 
m e E 364287.39 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:101°24'58.57'' e 4.22; até o vértice 
Pt1476, de coordenadas N 7806871.70 m e E 364291.53 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:96°34'8.12'' e 2.79; até o vértice Pt1477, de coorde-
nadas N 7806871.38 m e E 364294.30 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:87°42'44.24'' 
e 1.51; até o vértice Pt1478, de coordenadas N 7806871.44 
m e E 364295.80 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:89°57'48.13'' e 1.48; até o vértice 
Pt1479, de coordenadas N 7806871.44 m e E 364297.28 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:94°10'20.69'' e 1.66; até o vértice Pt1480, de coorde-
nadas N 7806871.32 m e E 364298.94 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:93°40'39.38'' 
e 1.34; até o vértice Pt1481, de coordenadas N 7806871.23 
m e E 364300.28 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:88°03'39.10'' e 1.40; até o vértice 
Pt1482, de coordenadas N 7806871.28 m e E 364301.67 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:90°00'0.00'' e 1.18; até o vértice Pt1483, de coorde-
nadas N 7806871.28 m e E 364302.86 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:92°30'51.07'' 
e 1.47; até o vértice Pt1484, de coordenadas N 7806871.22 
m e E 364304.33 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:92°13'57.09'' e 1.43; até o vértice 
Pt1485, de coordenadas N 7806871.16 m e E 364305.76 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:89°31'20.55'' e 1.67; até o vértice Pt1486, de coorde-
nadas N 7806871.17 m e E 364307.43 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:70°47'57.62'' 
e 1.97; até o vértice Pt1487, de coordenadas N 7806871.82 
m e E 364309.29 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:53°07'14.76'' e 2.58; até o vértice 
Pt1488, de coordenadas N 7806873.37 m e E 364311.36 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:45°57'36.71'' e 3.07; até o vértice Pt1489, de coorde-
nadas N 7806875.51 m e E 364313.57 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:45°10'25.29'' 
e 3.21; até o vértice Pt1490, de coordenadas N 7806877.77 
m e E 364315.84 m; deste, segue com os seguintes 

azimute plano e distância:48°21'6.44'' e 3.04; até o vérti-
ce Pt1491, de coordenadas N 7806879.80 m e E 364318.12 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:51°12'44.17'' e 2.86; até o vértice Pt1492, de coorde-
nadas N 7806881.59 m e E 364320.35 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:52°14'37.02'' 
e 2.73; até o vértice Pt1493, de coordenadas N 7806883.26 
m e E 364322.51 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:51°52'23.60'' e 2.61; até o vértice 
Pt1494, de coordenadas N 7806884.88 m e E 364324.56 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:53°09'6.53'' e 2.41; até o vértice Pt1495, de coorde-
nadas N 7806886.32 m e E 364326.49 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:57°39'59.97'' 
e 2.12; até o vértice Pt1496, de coordenadas N 7806887.45 
m e E 364328.28 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:65°30'3.95'' e 1.82; até o vértice 
Pt1497, de coordenadas N 7806888.21 m e E 364329.94 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:68°28'21.04'' e 1.74; até o vértice Pt1498, de coorde-
nadas N 7806888.85 m e E 364331.56 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:62°59'43.66'' 
e 1.90; até o vértice Pt1499, de coordenadas N 7806889.71 
m e E 364333.26 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:53°54'21.90'' e 2.25; até o vértice 
Pt1500, de coordenadas N 7806891.04 m e E 364335.08 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:46°58'58.73'' e 2.33; até o vértice Pt1501, de coorde-
nadas N 7806892.63 m e E 364336.78 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:39°40'7.58'' e 
2.01; até o vértice Pt1502, de coordenadas N 7806894.18 
m e E 364338.07 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:26°35'16.14'' e 1.44; até o vértice 
Pt1503, de coordenadas N 7806895.47 m e E 364338.71 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:4°32'40.25'' e 1.11; até o vértice Pt1504, de coorde-
nadas N 7806896.57 m e E 364338.80 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:344°11'43.14'' 
e 1.12; até o vértice Pt1505, de coordenadas N 7806897.65 
m e E 364338.49 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:336°15'47.31'' e 1.29; até o vértice 
Pt1506, de coordenadas N 7806898.83 m e E 364337.97 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:339°17'8.12'' e 1.35; até o vértice Pt1507, de coorde-
nadas N 7806900.09 m e E 364337.50 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:352°47'50.82'' 
e 1.30; até o vértice Pt1508, de coordenadas N 7806901.38 
m e E 364337.33 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:14°52'56.64'' e 1.36; até o vértice 
Pt1509, de coordenadas N 7806902.70 m e E 364337.68 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:27°07'22.99'' e 1.71; até o vértice Pt1510, de coorde-
nadas N 7806904.22 m e E 364338.46 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:28°24'4.77'' e 
2.21; até o vértice Pt1511, de coordenadas N 7806906.16 
m e E 364339.51 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:25°20'58.70'' e 2.76; até o vértice 
Pt1512, de coordenadas N 7806908.66 m e E 364340.70 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:23°46'23.94'' e 3.09; até o vértice Pt1513, de coorde-
nadas N 7806911.48 m e E 364341.94 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:23°48'34.05'' 
e 3.10; até o vértice Pt1514, de coordenadas N 7806914.32 
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m e E 364343.19 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:24°59'45.98'' e 2.89; até o vértice 
Pt1515, de coordenadas N 7806916.94 m e E 364344.41 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:25°48'23.89'' e 2.76; até o vértice Pt1516, de coorde-
nadas N 7806919.42 m e E 364345.61 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:25°37'43.18'' 
e 2.79; até o vértice Pt1517, de coordenadas N 7806921.93 
m e E 364346.82 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:24°32'14.69'' e 3.06; até o vértice 
Pt1518, de coordenadas N 7806924.72 m e E 364348.09 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:23°07'23.88'' e 3.87; até o vértice Pt1519, de coorde-
nadas N 7806928.28 m e E 364349.61 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:22°01'11.69'' 
e 5.31; até o vértice Pt1520, de coordenadas N 7806933.20 
m e E 364351.60 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:21°23'43.83'' e 6.99; até o vértice 
Pt1521, de coordenadas N 7806939.71 m e E 364354.15 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:21°14'37.51'' e 7.46; até o vértice Pt1522, de coorde-
nadas N 7806946.66 m e E 364356.85 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:21°27'56.10'' 
e 6.35; até o vértice Pt1523, de coordenadas N 7806952.58 
m e E 364359.18 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:22°29'3.42'' e 4.12; até o vértice 
Pt1524, de coordenadas N 7806956.38 m e E 364360.75 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:25°16'52.22'' e 2.57; até o vértice Pt1525, de coorde-
nadas N 7806958.71 m e E 364361.85 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:29°06'35.29'' 
e 2.18; até o vértice Pt1526, de coordenadas N 7806960.61 
m e E 364362.91 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:30°47'35.52'' e 2.68; até o vértice 
Pt1527, de coordenadas N 7806962.91 m e E 364364.28 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:33°05'3.20'' e 3.12; até o vértice Pt1528, de coorde-
nadas N 7806965.52 m e E 364365.99 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:37°00'20.53'' 
e 3.28; até o vértice Pt1529, de coordenadas N 7806968.15 
m e E 364367.96 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:41°59'37.28'' e 3.23; até o vértice 
Pt1530, de coordenadas N 7806970.55 m e E 364370.12 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:43°26'28.63'' e 3.14; até o vértice Pt1531, de coorde-
nadas N 7806972.83 m e E 364372.28 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:39°42'42.21'' 
e 3.04; até o vértice Pt1532, de coordenadas N 7806975.16 
m e E 364374.22 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:32°02'3.72'' e 3.04; até o vértice 
Pt1533, de coordenadas N 7806977.75 m e E 364375.84 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:27°57'33.07'' e 3.46; até o vértice Pt1534, de coorde-
nadas N 7806980.80 m e E 364377.46 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:28°46'44.17'' 
e 4.31; até o vértice Pt1535, de coordenadas N 7806984.58 
m e E 364379.54 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:31°31'14.44'' e 5.36; até o vértice 
Pt1536, de coordenadas N 7806989.15 m e E 364382.34 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:33°25'48.15'' e 5.68; até o vértice Pt1537, de coorde-
nadas N 7806993.90 m e E 364385.47 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:35°02'4.56'' e 

5.03; até o vértice Pt1538, de coordenadas N 7806998.01 
m e E 364388.36 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:37°25'34.55'' e 3.67; até o vértice 
Pt1539, de coordenadas N 7807000.93 m e E 364390.59 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:41°44'40.10'' e 2.74; até o vértice Pt1540, de coorde-
nadas N 7807002.97 m e E 364392.41 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:46°41'3.56'' e 
2.50; até o vértice Pt1541, de coordenadas N 7807004.69 
m e E 364394.23 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:48°41'17.81'' e 2.82; até o vértice 
Pt1542, de coordenadas N 7807006.55 m e E 364396.35 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:46°31'39.80'' e 3.23; até o vértice Pt1543, de coorde-
nadas N 7807008.77 m e E 364398.69 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:41°18'45.95'' 
e 3.63; até o vértice Pt1544, de coordenadas N 7807011.50 
m e E 364401.09 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:34°44'50.90'' e 4.05; até o vértice 
Pt1545, de coordenadas N 7807014.82 m e E 364403.40 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:29°58'37.02'' e 4.44; até o vértice Pt1546, de coorde-
nadas N 7807018.67 m e E 364405.61 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:27°01'30.05'' 
e 4.75; até o vértice Pt1547, de coordenadas N 7807022.89 
m e E 364407.77 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:25°15'20.56'' e 4.89; até o vértice 
Pt1548, de coordenadas N 7807027.32 m e E 364409.86 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:23°43'41.32'' e 4.58; até o vértice Pt1549, de coorde-
nadas N 7807031.51 m e E 364411.70 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:21°42'30.07'' 
e 3.74; até o vértice Pt1550, de coordenadas N 7807034.99 
m e E 364413.09 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:18°31'10.88'' e 2.60; até o vértice 
Pt1551, de coordenadas N 7807037.45 m e E 364413.91 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:18°07'57.76'' e 1.98; até o vértice Pt1552, de coorde-
nadas N 7807039.34 m e E 364414.53 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:24°24'12.08'' 
e 2.12; até o vértice Pt1553, de coordenadas N 7807041.27 
m e E 364415.40 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:31°26'50.89'' e 2.80; até o vértice 
Pt1554, de coordenadas N 7807043.66 m e E 364416.86 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:36°37'42.00'' e 3.08; até o vértice Pt1555, de coorde-
nadas N 7807046.13 m e E 364418.70 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:43°26'14.86'' 
e 2.71; até o vértice Pt1556, de coordenadas N 7807048.09 
m e E 364420.56 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:55°57'34.57'' e 2.01; até o vértice 
Pt1557, de coordenadas N 7807049.22 m e E 364422.22 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:47°07'12.35'' e 1.89; até o vértice Pt1558, de coorde-
nadas N 7807050.50 m e E 364423.61 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:51°54'35.78'' 
e 2.26; até o vértice Pt1559, de coordenadas N 7807051.90 
m e E 364425.39 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:41°59'2.67'' e 3.72; até o vértice 
Pt1560, de coordenadas N 7807054.66 m e E 364427.88 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:35°46'31.98'' e 4.54; até o vértice Pt1561, de coorde-
nadas N 7807058.35 m e E 364430.53 m; deste, segue 
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com os seguintes azimute plano e distância:32°12'37.33'' 
e 2.33; até o vértice Pt1562, de coordenadas N 7807060.32 
m e E 364431.78 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:28°09'44.71'' e 1.99; até o vértice 
Pt1563, de coordenadas N 7807062.07 m e E 364432.71 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:22°13'24.68'' e 1.91; até o vértice Pt1564, de coorde-
nadas N 7807063.84 m e E 364433.44 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:16°15'14.64'' 
e 2.54; até o vértice Pt1565, de coordenadas N 7807066.28 
m e E 364434.15 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:19°44'24.71'' e 3.33; até o vértice 
Pt1566, de coordenadas N 7807069.41 m e E 364435.27 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:38°23'42.47'' e 4.86; até o vértice Pt1567, de coorde-
nadas N 7807073.22 m e E 364438.29 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:19°46'48.09'' 
e 4.41; até o vértice Pt1568, de coordenadas N 7807077.37 
m e E 364439.78 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:22°11'40.19'' e 4.87; até o vértice 
Pt1569, de coordenadas N 7807081.88 m e E 364441.62 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:65°21'52.22'' e 2.55; até o vértice Pt1570, de coorde-
nadas N 7807082.94 m e E 364443.94 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:103°01'13.19'' 
e 6.03; até o vértice Pt1571, de coordenadas N 7807081.58 
m e E 364449.81 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:121°00'12.20'' e 5.78; até o vértice 
Pt1572, de coordenadas N 7807078.60 m e E 364454.76 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:105°43'28.71'' e 2.73; até o vértice Pt1573, de coor-
denadas N 7807077.86 m e E 364457.40 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:125°20'41.16'' 
e 3.04; até o vértice Pt1574, de coordenadas N 7807076.11 
m e E 364459.87 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:120°11'55.15'' e 1.10; até o vértice 
Pt1575, de coordenadas N 7807075.55 m e E 364460.82 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:82°35'41.18'' e 1.40; até o vértice Pt1576, de coorde-
nadas N 7807075.73 m e E 364462.22 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:72°53'20.02'' 
e 2.09; até o vértice Pt1577, de coordenadas N 7807076.35 
m e E 364464.22 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:73°38'2.96'' e 2.76; até o vértice 
Pt1578, de coordenadas N 7807077.13 m e E 364466.86 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:74°50'41.75'' e 2.94; até o vértice Pt1579, de coorde-
nadas N 7807077.90 m e E 364469.70 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:75°53'25.07'' 
e 2.53; até o vértice Pt1580, de coordenadas N 7807078.51 
m e E 364472.16 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:77°28'14.71'' e 1.68; até o vértice 
Pt1581, de coordenadas N 7807078.88 m e E 364473.80 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:79°27'49.60'' e 0.98; até o vértice Pt1582, de coorde-
nadas N 7807079.06 m e E 364474.76 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:79°40'24.86'' 
e 0.57; até o vértice Pt1583, de coordenadas N 7807079.16 
m e E 364475.33 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:74°10'58.25'' e 0.42; até o vértice 
Pt1584, de coordenadas N 7807079.28 m e E 364475.73 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:67°35'13.57'' e 0.33; até o vértice Pt1585, de 

coordenadas N 7807079.40 m e E 364476.04 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:62°52'40.09'' e 0.25; até o vértice Pt1586, de coorde-
nadas N 7807079.52 m e E 364476.26 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:62°04'58.42'' 
e 0.21; até o vértice Pt1587, de coordenadas N 7807079.62 
m e E 364476.45 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:63°19'29.62'' e 0.33; até o vértice 
Pt1588, de coordenadas N 7807079.76 m e E 364476.74 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:64°02'28.06'' e 0.62; até o vértice Pt1589, de coorde-
nadas N 7807080.03 m e E 364477.30 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:71°39'17.71'' 
e 1.13; até o vértice Pt1590, de coordenadas N 7807080.39 
m e E 364478.37 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:92°13'24.72'' e 2.16; até o vértice 
Pt1591, de coordenadas N 7807080.30 m e E 364480.52 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:106°34'14.40'' e 4.08; até o vértice Pt1592, de coor-
denadas N 7807079.14 m e E 364484.43 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:113°35'46.47'' 
e 6.52; até o vértice Pt1593, de coordenadas N 7807076.53 
m e E 364490.41 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:115°31'12.94'' e 7.72; até o vértice 
Pt1594, de coordenadas N 7807073.20 m e E 364497.37 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:114°54'58.52'' e 7.21; até o vértice Pt1595, de coor-
denadas N 7807070.17 m e E 364503.91 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:110°17'0.63'' 
e 5.40; até o vértice Pt1596, de coordenadas N 7807068.30 
m e E 364508.97 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:94°47'54.16'' e 4.05; até o vértice 
Pt1597, de coordenadas N 7807067.96 m e E 364513.01 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:69°29'46.93'' e 4.09; até o vértice Pt1598, de coorde-
nadas N 7807069.39 m e E 364516.84 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:52°52'58.89'' 
e 5.31; até o vértice Pt1599, de coordenadas N 7807072.60 
m e E 364521.07 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:47°32'41.28'' e 5.97; até o vértice 
Pt1600, de coordenadas N 7807076.63 m e E 364525.48 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:48°21'38.58'' e 5.53; até o vértice Pt1601, de coorde-
nadas N 7807080.30 m e E 364529.61 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:55°03'1.33'' e 
4.26; até o vértice Pt1602, de coordenadas N 7807082.73 
m e E 364533.10 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:60°44'44.69'' e 3.22; até o vértice 
Pt1603, de coordenadas N 7807084.31 m e E 364535.91 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:57°25'25.92'' e 2.57; até o vértice Pt1604, de coorde-
nadas N 7807085.69 m e E 364538.07 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:44°36'27.90'' 
e 2.45; até o vértice Pt1605, de coordenadas N 7807087.43 
m e E 364539.79 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:44°14'53.08'' e 2.93; até o vértice 
Pt1606, de coordenadas N 7807089.53 m e E 364541.84 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:54°48'37.34'' e 4.04; até o vértice Pt1607, de coorde-
nadas N 7807091.86 m e E 364545.14 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:64°23'14.53'' 
e 5.70; até o vértice Pt1608, de coordenadas N 7807094.32 
m e E 364550.27 m; deste, segue com os seguintes 
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azimute plano e distância:66°39'35.35'' e 6.72; até o vér-
tice Pt1609, de coordenadas N 7807096.99 m e E 
364556.45 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:63°54'10.59'' e 6.75; até o vértice Pt1610, 
de coordenadas N 7807099.96 m e E 364562.51 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:56°34'26.16'' e 6.11; até o vértice Pt1611, de coorde-
nadas N 7807103.32 m e E 364567.61 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:49°31'32.89'' 
e 5.81; até o vértice Pt1612, de coordenadas N 7807107.10 
m e E 364572.03 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:45°58'55.20'' e 6.01; até o vértice 
Pt1613, de coordenadas N 7807111.27 m e E 364576.35 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:45°43'38.83'' e 6.40; até o vértice Pt1614, de coorde-
nadas N 7807115.74 m e E 364580.94 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:45°47'22.28'' 
e 6.10; até o vértice Pt1615, de coordenadas N 7807120.00 
m e E 364585.31 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:45°23'55.03'' e 4.89; até o vértice 
Pt1616, de coordenadas N 7807123.43 m e E 364588.79 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:44°21'3.73'' e 3.05; até o vértice Pt1617, de coorde-
nadas N 7807125.61 m e E 364590.92 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:45°31'23.26'' 
e 1.80; até o vértice Pt1618, de coordenadas N 7807126.87 
m e E 364592.20 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:53°52'23.37'' e 1.43; até o vértice 
Pt1619, de coordenadas N 7807127.71 m e E 364593.36 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:60°48'59.66'' e 1.91; até o vértice Pt1620, de coorde-
nadas N 7807128.65 m e E 364595.03 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:58°55'19.07'' 
e 2.84; até o vértice Pt1621, de coordenadas N 7807130.11 
m e E 364597.47 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:54°00'14.98'' e 4.13; até o vértice 
Pt1622, de coordenadas N 7807132.54 m e E 364600.81 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:49°42'53.96'' e 5.54; até o vértice Pt1623, de coorde-
nadas N 7807136.12 m e E 364605.03 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:47°42'21.35'' 
e 5.87; até o vértice Pt1624, de coordenadas N 7807140.07 
m e E 364609.37 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:46°50'22.62'' e 4.80; até o vértice 
Pt1625, de coordenadas N 7807143.35 m e E 364612.88 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:47°02'0.59'' e 2.82; até o vértice Pt1626, de coorde-
nadas N 7807145.27 m e E 364614.94 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:50°18'47.73'' 
e 1.79; até o vértice Pt1627, de coordenadas N 7807146.42 
m e E 364616.32 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:54°31'9.67'' e 2.21; até o vértice 
Pt1628, de coordenadas N 7807147.70 m e E 364618.11 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:55°11'57.13'' e 3.69; até o vértice Pt1629, de coorde-
nadas N 7807149.81 m e E 364621.14 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:55°18'53.01'' 
e 4.78; até o vértice Pt1630, de coordenadas N 7807152.53 
m e E 364625.07 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:55°27'51.35'' e 5.11; até o vértice 
Pt1631, de coordenadas N 7807155.42 m e E 364629.28 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:56°36'26.08'' e 4.74; até o vértice Pt1632, de 

coordenadas N 7807158.03 m e E 364633.24 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:63°48'8.36'' e 3.92; até o vértice Pt1633, de coorde-
nadas N 7807159.76 m e E 364636.76 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:68°54'43.46'' 
e 8.22; até o vértice Pt1634, de coordenadas N 7807162.72 
m e E 364644.42 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:72°13'36.38'' e 5.63; até o vértice 
Pt1635, de coordenadas N 7807164.44 m e E 364649.79 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:72°21'36.80'' e 7.01; até o vértice Pt1636, de coorde-
nadas N 7807166.56 m e E 364656.47 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:74°10'37.46'' 
e 14.09; até o vértice Pt1637, de coordenadas N 
7807170.40 m e E 364670.03 m; deste, segue com os 
seguintes azimute plano e distância:70°01'42.32'' e 5.92; 
até o vértice Pt1638, de coordenadas N 7807172.43 m e E 
364675.59 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:50°45'53.99'' e 12.04; até o vértice Pt1639, 
de coordenadas N 7807180.04 m e E 364684.92 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:14°27'3.66'' e 7.11; até o vértice Pt1640, de coorde-
nadas N 7807186.93 m e E 364686.69 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:16°46'38.15'' 
e 1.30; até o vértice Pt1641, de coordenadas N 7807188.17 
m e E 364687.07 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:38°00'41.71'' e 2.43; até o vértice 
Pt1642, de coordenadas N 7807190.09 m e E 364688.57 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:40°19'46.77'' e 4.11; até o vértice Pt1643, de coorde-
nadas N 7807193.22 m e E 364691.23 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:43°13'32.23'' 
e 5.45; até o vértice Pt1644, de coordenadas N 7807197.19 
m e E 364694.96 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:48°05'52.86'' e 6.31; até o vértice 
Pt1645, de coordenadas N 7807201.41 m e E 364699.66 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:55°12'22.81'' e 6.54; até o vértice Pt1646, de coorde-
nadas N 7807205.14 m e E 364705.03 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:68°09'26.41'' 
e 5.44; até o vértice Pt1647, de coordenadas N 7807207.16 
m e E 364710.08 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:106°16'5.08'' e 3.70; até o vértice 
Pt1648, de coordenadas N 7807206.13 m e E 364713.63 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:165°26'28.06'' e 4.99; até o vértice Pt1649, de coor-
denadas N 7807201.30 m e E 364714.88 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:182°55'56.47'' 
e 6.88; até o vértice Pt1650, de coordenadas N 7807194.43 
m e E 364714.53 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:187°45'44.09'' e 6.62; até o vértice 
Pt1651, de coordenadas N 7807187.87 m e E 364713.64 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:186°58'5.65'' e 4.47; até o vértice Pt1652, de coorde-
nadas N 7807183.44 m e E 364713.10 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:179°38'4.88'' 
e 2.75; até o vértice Pt1653, de coordenadas N 7807180.69 
m e E 364713.11 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:163°33'0.16'' e 2.16; até o vértice 
Pt1654, de coordenadas N 7807178.61 m e E 364713.73 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:150°31'50.88'' e 2.42; até o vértice Pt1655, de coor-
denadas N 7807176.50 m e E 364714.92 m; deste, segue 
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com os seguintes azimute plano e distância:137°15'38.81'' 
e 2.26; até o vértice Pt1656, de coordenadas N 7807174.84 
m e E 364716.45 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:105°36'8.68'' e 1.66; até o vértice 
Pt1657, de coordenadas N 7807174.39 m e E 364718.05 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:48°54'48.64'' e 1.88; até o vértice Pt1658, de coorde-
nadas N 7807175.63 m e E 364719.47 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:29°14'10.17'' 
e 2.48; até o vértice Pt1659, de coordenadas N 7807177.80 
m e E 364720.68 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:26°44'1.14'' e 2.28; até o vértice 
Pt1660, de coordenadas N 7807179.84 m e E 364721.71 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:37°44'20.31'' e 1.40; até o vértice Pt1661, de coorde-
nadas N 7807180.95 m e E 364722.57 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:60°19'47.01'' 
e 0.79; até o vértice Pt1662, de coordenadas N 7807181.34 
m e E 364723.25 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:74°11'47.88'' e 0.52; até o vértice 
Pt1663, de coordenadas N 7807181.48 m e E 364723.75 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:53°16'33.91'' e 0.57; até o vértice Pt1664, de coorde-
nadas N 7807181.82 m e E 364724.20 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:51°36'2.26'' e 
1.40; até o vértice Pt1665, de coordenadas N 7807182.69 
m e E 364725.30 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:56°24'33.32'' e 3.09; até o vértice 
Pt1666, de coordenadas N 7807184.39 m e E 364727.88 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:59°14'36.35'' e 5.22; até o vértice Pt1667, de coorde-
nadas N 7807187.06 m e E 364732.36 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:60°14'24.08'' 
e 6.03; até o vértice Pt1668, de coordenadas N 7807190.06 
m e E 364737.59 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:60°35'47.05'' e 5.10; até o vértice 
Pt1669, de coordenadas N 7807192.56 m e E 364742.03 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:60°33'40.52'' e 2.85; até o vértice Pt1670, de coorde-
nadas N 7807193.96 m e E 364744.51 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:50°44'29.69'' 
e 0.71; até o vértice Pt1671, de coordenadas N 7807194.41 
m e E 364745.06 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:39°26'42.18'' e 0.20; até o vértice 
Pt1672, de coordenadas N 7807194.56 m e E 364745.19 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:11°49'34.29'' e 0.14; até o vértice Pt1673, de coorde-
nadas N 7807194.70 m e E 364745.22 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:342°37'38.58'' 
e 0.50; até o vértice Pt1674, de coordenadas N 7807195.18 
m e E 364745.07 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:321°33'0.95'' e 1.84; até o vértice 
Pt1675, de coordenadas N 7807196.62 m e E 364743.92 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:323°14'2.30'' e 3.31; até o vértice Pt1676, de coorde-
nadas N 7807199.27 m e E 364741.94 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:331°18'56.36'' 
e 4.02; até o vértice Pt1677, de coordenadas N 7807202.80 
m e E 364740.01 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:349°15'46.87'' e 3.98; até o vértice 
Pt1678, de coordenadas N 7807206.71 m e E 364739.27 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:16°39'20.97'' e 3.97; até o vértice Pt1679, de 

coordenadas N 7807210.51 m e E 364740.41 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:31°03'54.89'' e 3.74; até o vértice Pt1680, de coorde-
nadas N 7807213.72 m e E 364742.34 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:29°24'19.14'' 
e 2.42; até o vértice Pt1681, de coordenadas N 7807215.83 
m e E 364743.53 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:314°19'44.07'' e 1.03; até o vértice 
Pt1682, de coordenadas N 7807216.55 m e E 364742.79 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:266°12'58.25'' e 2.47; até o vértice Pt1683, de coor-
denadas N 7807216.39 m e E 364740.32 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:264°36'30.86'' 
e 3.67; até o vértice Pt1684, de coordenadas N 7807216.04 
m e E 364736.67 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:272°01'20.01'' e 4.25; até o vértice 
Pt1685, de coordenadas N 7807216.19 m e E 364732.42 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:286°30'19.27'' e 4.26; até o vértice Pt1686, de coor-
denadas N 7807217.40 m e E 364728.34 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:311°58'14.89'' 
e 4.20; até o vértice Pt1687, de coordenadas N 7807220.21 
m e E 364725.22 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:340°52'52.16'' e 4.90; até o vértice 
Pt1688, de coordenadas N 7807224.85 m e E 364723.61 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:354°36'10.13'' e 5.46; até o vértice Pt1689, de coor-
denadas N 7807230.28 m e E 364723.10 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:358°57'15.48'' 
e 4.91; até o vértice Pt1690, de coordenadas N 7807235.19 
m e E 364723.01 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:357°35'58.52'' e 3.40; até o vértice 
Pt1691, de coordenadas N 7807238.58 m e E 364722.87 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:2°22'25.31'' e 2.30; até o vértice Pt1692, de coorde-
nadas N 7807240.88 m e E 364722.96 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:22°32'4.15'' e 
2.12; até o vértice Pt1693, de coordenadas N 7807242.84 
m e E 364723.77 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:39°48'31.61'' e 2.92; até o vértice 
Pt1694, de coordenadas N 7807245.08 m e E 364725.64 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:46°42'59.35'' e 3.66; até o vértice Pt1695, de coorde-
nadas N 7807247.59 m e E 364728.31 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:49°28'46.43'' 
e 4.02; até o vértice Pt1696, de coordenadas N 7807250.20 
m e E 364731.36 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:50°25'17.43'' e 3.97; até o vértice 
Pt1697, de coordenadas N 7807252.73 m e E 364734.42 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:51°29'44.37'' e 3.52; até o vértice Pt1698, de coorde-
nadas N 7807254.93 m e E 364737.18 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:53°48'45.27'' 
e 2.67; até o vértice Pt1699, de coordenadas N 7807256.50 
m e E 364739.33 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:63°00'33.82'' e 1.63; até o vértice 
Pt1700, de coordenadas N 7807257.24 m e E 364740.79 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:93°44'2.40'' e 1.43; até o vértice Pt1701, de coorde-
nadas N 7807257.15 m e E 364742.21 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:111°04'18.23'' 
e 2.42; até o vértice Pt1702, de coordenadas N 7807256.28 
m e E 364744.47 m; deste, segue com os seguintes 
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azimute plano e distância:113°12'0.25'' e 3.94; até o vér-
tice Pt1703, de coordenadas N 7807254.73 m e E 
364748.09 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:115°25'9.07'' e 4.62; até o vértice Pt1704, 
de coordenadas N 7807252.74 m e E 364752.27 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:120°41'4.40'' e 4.17; até o vértice Pt1705, de coorde-
nadas N 7807250.62 m e E 364755.86 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:132°26'18.89'' 
e 2.90; até o vértice Pt1706, de coordenadas N 7807248.66 
m e E 364758.00 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:144°26'48.14'' e 1.69; até o vértice 
Pt1707, de coordenadas N 7807247.28 m e E 364758.98 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:131°24'12.04'' e 0.51; até o vértice Pt1708, de coor-
denadas N 7807246.95 m e E 364759.36 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:114°36'45.26'' 
e 1.37; até o vértice Pt1709, de coordenadas N 7807246.38 
m e E 364760.61 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:58°15'24.28'' e 2.40; até o vértice 
Pt1710, de coordenadas N 7807247.64 m e E 364762.65 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:353°50'57.71'' e 3.17; até o vértice Pt1711, de coor-
denadas N 7807250.79 m e E 364762.31 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:311°40'48.37'' 
e 2.16; até o vértice Pt1712, de coordenadas N 7807252.22 
m e E 364760.69 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:298°49'30.33'' e 0.83; até o vértice 
Pt1713, de coordenadas N 7807252.62 m e E 364759.97 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:281°39'23.28'' e 4.26; até o vértice Pt1714, de coor-
denadas N 7807253.48 m e E 364755.80 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:291°28'27.90'' 
e 9.36; até o vértice Pt1715, de coordenadas N 7807256.91 
m e E 364747.09 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:294°54'42.89'' e 4.96; até o vértice 
Pt1716, de coordenadas N 7807259.00 m e E 364742.59 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:300°34'6.82'' e 0.92; até o vértice Pt1717, de coorde-
nadas N 7807259.47 m e E 364741.80 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:301°58'11.32'' 
e 4.44; até o vértice Pt1718, de coordenadas N 7807261.82 
m e E 364738.03 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:309°23'42.59'' e 3.63; até o vértice 
Pt1719, de coordenadas N 7807264.12 m e E 364735.22 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:308°57'3.71'' e 3.23; até o vértice Pt1720, de coorde-
nadas N 7807266.16 m e E 364732.71 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:310°01'41.63'' 
e 2.17; até o vértice Pt1721, de coordenadas N 7807267.55 
m e E 364731.05 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:311°26'24.39'' e 1.38; até o vértice 
Pt1722, de coordenadas N 7807268.47 m e E 364730.01 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:314°53'35.20'' e 0.97; até o vértice Pt1723, de coor-
denadas N 7807269.15 m e E 364729.32 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:317°45'13.94'' 
e 0.92; até o vértice Pt1724, de coordenadas N 7807269.83 
m e E 364728.71 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:313°36'19.97'' e 1.16; até o vértice 
Pt1725, de coordenadas N 7807270.63 m e E 364727.87 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:306°57'21.02'' e 1.71; até o vértice Pt1726, de 

coordenadas N 7807271.66 m e E 364726.50 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:302°36'28.61'' e 2.42; até o vértice Pt1727, de coor-
denadas N 7807272.96 m e E 364724.47 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:302°12'12.43'' 
e 2.71; até o vértice Pt1728, de coordenadas N 7807274.40 
m e E 364722.17 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:305°10'55.54'' e 2.42; até o vértice 
Pt1729, de coordenadas N 7807275.80 m e E 364720.19 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:314°00'51.54'' e 1.73; até o vértice Pt1730, de coor-
denadas N 7807277.00 m e E 364718.95 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:326°54'16.84'' 
e 1.26; até o vértice Pt1731, de coordenadas N 7807278.06 
m e E 364718.26 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:335°30'36.60'' e 1.10; até o vértice 
Pt1732, de coordenadas N 7807279.06 m e E 364717.80 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:334°45'37.52'' e 1.18; até o vértice Pt1733, de coor-
denadas N 7807280.13 m e E 364717.30 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:334°36'54.94'' 
e 1.52; até o vértice Pt1734, de coordenadas N 7807281.51 
m e E 364716.65 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:336°15'12.41'' e 2.14; até o vértice 
Pt1735, de coordenadas N 7807283.47 m e E 364715.78 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:337°26'46.45'' e 2.89; até o vértice Pt1736, de coor-
denadas N 7807286.14 m e E 364714.68 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:335°50'40.53'' 
e 3.17; até o vértice Pt1737, de coordenadas N 7807289.03 
m e E 364713.38 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:330°28'5.56'' e 2.86; até o vértice 
Pt1738, de coordenadas N 7807291.51 m e E 364711.97 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:318°26'6.10'' e 2.31; até o vértice Pt1739, de coorde-
nadas N 7807293.24 m e E 364710.44 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:310°33'5.20'' 
e 2.69; até o vértice Pt1740, de coordenadas N 7807294.99 
m e E 364708.39 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:312°59'25.52'' e 4.14; até o vértice 
Pt1741, de coordenadas N 7807297.81 m e E 364705.37 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:316°59'44.41'' e 6.19; até o vértice Pt1742, de coor-
denadas N 7807302.34 m e E 364701.14 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:318°28'32.90'' 
e 6.95; até o vértice Pt1743, de coordenadas N 7807307.54 
m e E 364696.54 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:318°29'1.34'' e 5.91; até o vértice 
Pt1744, de coordenadas N 7807311.97 m e E 364692.62 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:325°01'39.93'' e 3.37; até o vértice Pt1745, de coor-
denadas N 7807314.73 m e E 364690.69 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:326°24'32.28'' 
e 1.40; até o vértice Pt1746, de coordenadas N 7807315.90 
m e E 364689.91 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:335°26'19.75'' e 0.85; até o vértice 
Pt1747, de coordenadas N 7807316.67 m e E 364689.56 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:348°42'55.84'' e 1.05; até o vértice Pt1748, de coor-
denadas N 7807317.70 m e E 364689.35 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:357°08'3.20'' 
e 1.22; até o vértice Pt1749, de coordenadas N 7807318.92 
m e E 364689.29 m; deste, segue com os seguintes 
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azimute plano e distância:2°13'18.93'' e 3.30; até o vérti-
ce Pt1750, de coordenadas N 7807322.21 m e E 364689.42 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:352°05'34.77'' e 2.86; até o vértice Pt1751, de coor-
denadas N 7807325.05 m e E 364689.03 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:336°05'34.45'' 
e 3.92; até o vértice Pt1752, de coordenadas N 7807328.63 
m e E 364687.44 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:332°53'37.22'' e 4.21; até o vértice 
Pt1753, de coordenadas N 7807332.38 m e E 364685.52 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:325°23'39.63'' e 3.51; até o vértice Pt1754, de coor-
denadas N 7807335.27 m e E 364683.53 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:329°25'22.44'' 
e 2.77; até o vértice Pt1755, de coordenadas N 7807337.65 
m e E 364682.12 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:324°09'53.35'' e 2.94; até o vértice 
Pt1756, de coordenadas N 7807340.03 m e E 364680.40 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:301°06'43.75'' e 2.00; até o vértice Pt1757, de coor-
denadas N 7807341.07 m e E 364678.69 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:288°37'44.59'' 
e 2.07; até o vértice Pt1758, de coordenadas N 7807341.73 
m e E 364676.72 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:291°46'41.49'' e 2.91; até o vértice 
Pt1759, de coordenadas N 7807342.81 m e E 364674.02 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:289°13'12.32'' e 5.12; até o vértice Pt1760, de coor-
denadas N 7807344.50 m e E 364669.19 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:294°17'20.07'' 
e 5.25; até o vértice Pt1761, de coordenadas N 7807346.65 
m e E 364664.40 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:300°18'21.75'' e 4.95; até o vértice 
Pt1762, de coordenadas N 7807349.15 m e E 364660.13 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:298°21'1.57'' e 3.91; até o vértice Pt1763, de coorde-
nadas N 7807351.01 m e E 364656.69 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:296°39'34.72'' 
e 3.11; até o vértice Pt1764, de coordenadas N 7807352.40 
m e E 364653.91 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:297°29'0.81'' e 2.78; até o vértice 
Pt1765, de coordenadas N 7807353.69 m e E 364651.44 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:300°33'48.95'' e 2.81; até o vértice Pt1766, de coor-
denadas N 7807355.11 m e E 364649.03 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:302°45'31.27'' 
e 2.59; até o vértice Pt1767, de coordenadas N 7807356.51 
m e E 364646.85 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:303°50'10.92'' e 1.99; até o vértice 
Pt1768, de coordenadas N 7807357.62 m e E 364645.20 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:303°42'34.44'' e 1.11; até o vértice Pt1769, de coor-
denadas N 7807358.24 m e E 364644.27 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:302°33'22.57'' 
e 0.44; até o vértice Pt1770, de coordenadas N 7807358.47 
m e E 364643.90 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:297°29'17.93'' e 0.10; até o vértice 
Pt1771, de coordenadas N 7807358.52 m e E 364643.82 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:287°59'37.84'' e 0.02; até o vértice Pt1772, de coor-
denadas N 7807358.53 m e E 364643.80 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:287°59'37.87'' 
e 0.01; até o vértice Pt1773, de coordenadas N 7807358.53 

m e E 364643.79 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:287°59'37.52'' e 0.00; até o vértice 
Pt1774, de coordenadas N 7807358.53 m e E 364643.79 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:0°00'0.00'' e 0.00; até o vértice Pt1775, de coordena-
das N 7807358.53 m e E 364643.79 m; deste, segue com 
os seguintes azimute plano e distância:298°40'50.82'' e 
3.00; até o vértice Pt1776, de coordenadas N 7807359.97 
m e E 364641.15 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:303°34'15.28'' e 2.12; até o vértice 
Pt1777, de coordenadas N 7807361.14 m e E 364639.38 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:312°44'1.07'' e 2.17; até o vértice Pt1778, de coorde-
nadas N 7807362.61 m e E 364637.79 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:332°18'44.23'' 
e 1.95; até o vértice Pt1779, de coordenadas N 7807364.34 
m e E 364636.88 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:342°28'34.85'' e 2.00; até o vértice 
Pt1780, de coordenadas N 7807366.25 m e E 364636.28 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:350°49'26.79'' e 2.13; até o vértice Pt1781, de coor-
denadas N 7807368.36 m e E 364635.94 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:2°03'52.72'' e 
2.04; até o vértice Pt1782, de coordenadas N 7807370.40 
m e E 364636.02 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:10°01'8.03'' e 1.59; até o vértice 
Pt1783, de coordenadas N 7807371.97 m e E 364636.29 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:16°16'43.30'' e 2.31; até o vértice Pt1784, de coorde-
nadas N 7807374.19 m e E 364636.94 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:14°45'36.54'' 
e 1.81; até o vértice Pt1785, de coordenadas N 7807375.94 
m e E 364637.40 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:34°32'20.77'' e 1.79; até o vértice 
Pt1786, de coordenadas N 7807377.42 m e E 364638.42 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:48°02'45.17'' e 4.97; até o vértice Pt1787, de coorde-
nadas N 7807380.74 m e E 364642.12 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:38°21'57.45'' 
e 5.06; até o vértice Pt1788, de coordenadas N 7807384.71 
m e E 364645.26 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:35°01'24.10'' e 5.64; até o vértice 
Pt1789, de coordenadas N 7807389.33 m e E 364648.49 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:37°33'39.03'' e 8.04; até o vértice Pt1790, de coorde-
nadas N 7807395.70 m e E 364653.39 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:48°23'58.46'' 
e 4.45; até o vértice Pt1791, de coordenadas N 7807398.65 
m e E 364656.72 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:62°16'8.41'' e 3.97; até o vértice 
Pt1792, de coordenadas N 7807400.50 m e E 364660.23 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:75°41'36.08'' e 4.48; até o vértice Pt1793, de coorde-
nadas N 7807401.61 m e E 364664.58 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:80°32'54.48'' 
e 7.31; até o vértice Pt1794, de coordenadas N 7807402.81 
m e E 364671.79 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:90°23'0.79'' e 7.20; até o vértice 
Pt1795, de coordenadas N 7807402.76 m e E 364678.98 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:90°29'32.81'' e 1.95; até o vértice Pt1796, de coorde-
nadas N 7807402.74 m e E 364680.93 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:82°40'18.26'' 
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e 1.63; até o vértice Pt1797, de coordenadas N 7807402.95 
m e E 364682.55 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:79°13'28.12'' e 1.73; até o vértice 
Pt1798, de coordenadas N 7807403.27 m e E 364684.25 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:81°33'47.10'' e 2.42; até o vértice Pt1799, de coorde-
nadas N 7807403.63 m e E 364686.64 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:84°41'37.37'' 
e 3.45; até o vértice Pt1800, de coordenadas N 7807403.95 
m e E 364690.07 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:85°38'49.98'' e 3.83; até o vértice 
Pt1801, de coordenadas N 7807404.24 m e E 364693.89 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:84°59'38.35'' e 3.31; até o vértice Pt1802, de coorde-
nadas N 7807404.53 m e E 364697.18 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:80°17'46.81'' 
e 2.14; até o vértice Pt1803, de coordenadas N 7807404.89 
m e E 364699.30 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:61°06'54.75'' e 1.46; até o vértice 
Pt1804, de coordenadas N 7807405.59 m e E 364700.57 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:37°03'21.22'' e 1.71; até o vértice Pt1805, de coorde-
nadas N 7807406.96 m e E 364701.61 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:31°31'42.72'' 
e 2.54; até o vértice Pt1806, de coordenadas N 7807409.12 
m e E 364702.93 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:39°36'15.78'' e 3.08; até o vértice 
Pt1807, de coordenadas N 7807411.49 m e E 364704.89 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:57°55'38.15'' e 3.40; até o vértice Pt1808, de coorde-
nadas N 7807413.30 m e E 364707.78 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:79°07'14.72'' 
e 4.00; até o vértice Pt1809, de coordenadas N 7807414.05 
m e E 364711.70 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:85°33'33.53'' e 4.44; até o vértice 
Pt1810, de coordenadas N 7807414.39 m e E 364716.13 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:78°31'25.95'' e 4.30; até o vértice Pt1811, de coorde-
nadas N 7807415.25 m e E 364720.35 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:27°09'56.06'' 
e 3.33; até o vértice Pt1812, de coordenadas N 7807418.21 
m e E 364721.87 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:18°43'20.26'' e 3.08; até o vértice 
Pt1813, de coordenadas N 7807421.13 m e E 364722.86 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:37°12'8.55'' e 3.43; até o vértice Pt1814, de coorde-
nadas N 7807423.86 m e E 364724.93 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:36°13'35.01'' 
e 3.27; até o vértice Pt1815, de coordenadas N 7807426.50 
m e E 364726.86 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:44°43'14.79'' e 2.44; até o vértice 
Pt1816, de coordenadas N 7807428.23 m e E 364728.58 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:25°18'46.08'' e 1.79; até o vértice Pt1817, de coorde-
nadas N 7807429.85 m e E 364729.34 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:63°44'23.05'' 
e 1.95; até o vértice Pt1818, de coordenadas N 7807430.71 
m e E 364731.09 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:91°09'32.77'' e 2.37; até o vértice 
Pt1819, de coordenadas N 7807430.66 m e E 364733.47 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:114°53'2.49'' e 2.67; até o vértice Pt1820, de coorde-
nadas N 7807429.54 m e E 364735.89 m; deste, segue 

com os seguintes azimute plano e distância:138°01'23.20'' 
e 2.99; até o vértice Pt1821, de coordenadas N 7807427.32 
m e E 364737.89 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:151°11'20.73'' e 3.15; até o vértice 
Pt1822, de coordenadas N 7807424.56 m e E 364739.40 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:157°15'17.49'' e 2.82; até o vértice Pt1823, de coor-
denadas N 7807421.96 m e E 364740.49 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:157°09'15.16'' 
e 2.20; até o vértice Pt1824, de coordenadas N 7807419.92 
m e E 364741.35 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:147°55'57.09'' e 2.60; até o vértice 
Pt1825, de coordenadas N 7807417.72 m e E 364742.73 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:140°30'13.53'' e 4.41; até o vértice Pt1826, de coor-
denadas N 7807414.32 m e E 364745.53 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:138°22'53.49'' 
e 7.03; até o vértice Pt1827, de coordenadas N 7807409.07 
m e E 364750.20 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:140°38'39.44'' e 8.09; até o vértice 
Pt1828, de coordenadas N 7807402.81 m e E 364755.33 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:148°15'51.60'' e 7.08; até o vértice Pt1829, de coor-
denadas N 7807396.79 m e E 364759.05 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:168°53'14.84'' 
e 4.93; até o vértice Pt1830, de coordenadas N 7807391.95 
m e E 364760.00 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:198°02'20.16'' e 3.98; até o vértice 
Pt1831, de coordenadas N 7807388.17 m e E 364758.77 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:216°37'6.35'' e 3.91; até o vértice Pt1832, de coorde-
nadas N 7807385.03 m e E 364756.44 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:221°38'12.16'' 
e 3.74; até o vértice Pt1833, de coordenadas N 7807382.24 
m e E 364753.96 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:223°36'57.60'' e 3.23; até o vértice 
Pt1834, de coordenadas N 7807379.90 m e E 364751.73 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:225°32'9.39'' e 2.40; até o vértice Pt1835, de coorde-
nadas N 7807378.22 m e E 364750.02 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:203°05'39.92'' 
e 0.76; até o vértice Pt1836, de coordenadas N 7807377.52 
m e E 364749.72 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:202°53'10.15'' e 0.76; até o vértice 
Pt1837, de coordenadas N 7807376.82 m e E 364749.42 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:193°44'37.02'' e 1.52; até o vértice Pt1838, de coor-
denadas N 7807375.35 m e E 364749.06 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:185°15'25.16'' 
e 2.03; até o vértice Pt1839, de coordenadas N 7807373.32 
m e E 364748.88 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:182°12'44.20'' e 3.69; até o vértice 
Pt1840, de coordenadas N 7807369.64 m e E 364748.73 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:182°52'47.32'' e 6.52; até o vértice Pt1841, de coor-
denadas N 7807363.12 m e E 364748.41 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:179°03'28.30'' 
e 6.91; até o vértice Pt1842, de coordenadas N 7807356.21 
m e E 364748.52 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:181°14'15.47'' e 26.71; até o vértice 
Pt1843, de coordenadas N 7807329.51 m e E 364747.94 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:181°16'25.94'' e 18.76; até o vértice Pt1844, de 
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coordenadas N 7807310.76 m e E 364747.53 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:182°59'6.25'' e 14.19; até o vértice Pt1845, de coor-
denadas N 7807296.59 m e E 364746.79 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:177°08'4.06'' 
e 2.88; até o vértice Pt1846, de coordenadas N 7807293.71 
m e E 364746.93 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:126°26'13.02'' e 1.37; até o vértice 
Pt1847, de coordenadas N 7807292.90 m e E 364748.03 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:101°57'44.66'' e 1.62; até o vértice Pt1848, de coor-
denadas N 7807292.57 m e E 364749.61 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:93°02'33.24'' 
e 0.61; até o vértice Pt1849, de coordenadas N 7807292.53 
m e E 364750.22 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:88°12'4.36'' e 1.02; até o vértice 
Pt1850, de coordenadas N 7807292.57 m e E 364751.24 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:74°39'11.14'' e 1.06; até o vértice Pt1851, de coorde-
nadas N 7807292.85 m e E 364752.27 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:68°53'30.25'' 
e 1.21; até o vértice Pt1852, de coordenadas N 7807293.28 
m e E 364753.40 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:56°49'25.98'' e 3.15; até o vértice 
Pt1853, de coordenadas N 7807295.01 m e E 364756.04 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:50°13'38.11'' e 2.99; até o vértice Pt1854, de coorde-
nadas N 7807296.92 m e E 364758.34 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:64°07'11.09'' 
e 5.59; até o vértice Pt1855, de coordenadas N 7807299.36 
m e E 364763.37 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:72°01'8.67'' e 5.24; até o vértice 
Pt1856, de coordenadas N 7807300.98 m e E 364768.35 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:79°25'13.45'' e 6.12; até o vértice Pt1857, de coorde-
nadas N 7807302.10 m e E 364774.37 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:84°51'19.95'' 
e 8.39; até o vértice Pt1858, de coordenadas N 7807302.86 
m e E 364782.72 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:85°34'32.12'' e 6.82; até o vértice 
Pt1859, de coordenadas N 7807303.38 m e E 364789.53 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:91°05'23.59'' e 5.03; até o vértice Pt1860, de coorde-
nadas N 7807303.29 m e E 364794.56 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:73°49'26.55'' 
e 6.99; até o vértice Pt1861, de coordenadas N 7807305.23 
m e E 364801.27 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:72°38'11.37'' e 5.86; até o vértice 
Pt1862, de coordenadas N 7807306.98 m e E 364806.86 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:84°08'7.75'' e 14.42; até o vértice Pt1863, de coorde-
nadas N 7807308.46 m e E 364821.21 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:99°53'47.63'' 
e 21.89; até o vértice Pt1864, de coordenadas N 
7807304.69 m e E 364842.78 m; deste, segue com os 
seguintes azimute plano e distância:106°14'32.08'' e 
15.85; até o vértice Pt1865, de coordenadas N 7807300.26 
m e E 364858.00 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:97°15'59.75'' e 10.02; até o vértice 
Pt1866, de coordenadas N 7807298.99 m e E 364867.94 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:64°29'46.60'' e 15.69; até o vértice Pt1867, de coor-
denadas N 7807305.75 m e E 364882.10 m; deste, segue 

com os seguintes azimute plano e distância:57°10'29.02'' 
e 24.15; até o vértice Pt1868, de coordenadas N 
7807318.84 m e E 364902.39 m; deste, segue com os 
seguintes azimute plano e distância:65°24'10.48'' e 21.67; 
até o vértice Pt1869, de coordenadas N 7807327.86 m e E 
364922.10 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:39°57'38.79'' e 15.68; até o vértice Pt1870, 
de coordenadas N 7807339.88 m e E 364932.17 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:27°31'59.22'' e 23.59; até o vértice Pt1871, de coor-
denadas N 7807360.80 m e E 364943.08 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:62°05'59.67'' 
e 11.35; até o vértice Pt1872, de coordenadas N 
7807366.11 m e E 364953.11 m; deste, segue com os 
seguintes azimute plano e distância:109°48'56.41'' e 
2.35; até o vértice Pt1873, de coordenadas N 7807365.32 
m e E 364955.32 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:113°44'49.22'' e 3.30; até o vértice 
Pt1874, de coordenadas N 7807363.99 m e E 364958.33 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:118°47'32.14'' e 4.27; até o vértice Pt1875, de coor-
denadas N 7807361.93 m e E 364962.07 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:123°28'43.16'' 
e 5.16; até o vértice Pt1876, de coordenadas N 7807359.09 
m e E 364966.38 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:125°32'47.52'' e 5.49; até o vértice 
Pt1877, de coordenadas N 7807355.89 m e E 364970.85 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:125°25'24.53'' e 5.12; até o vértice Pt1878, de coor-
denadas N 7807352.93 m e E 364975.02 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:123°14'0.96'' 
e 4.19; até o vértice Pt1879, de coordenadas N 7807350.63 
m e E 364978.52 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:120°49'52.11'' e 3.32; até o vértice 
Pt1880, de coordenadas N 7807348.93 m e E 364981.37 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:119°40'3.08'' e 2.66; até o vértice Pt1881, de coorde-
nadas N 7807347.62 m e E 364983.68 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:120°14'8.90'' 
e 2.20; até o vértice Pt1882, de coordenadas N 7807346.51 
m e E 364985.59 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:119°18'19.41'' e 1.97; até o vértice 
Pt1883, de coordenadas N 7807345.54 m e E 364987.30 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:115°34'40.83'' e 1.95; até o vértice Pt1884, de coor-
denadas N 7807344.70 m e E 364989.06 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:110°10'33.57'' 
e 2.12; até o vértice Pt1885, de coordenadas N 7807343.97 
m e E 364991.05 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:103°56'46.53'' e 2.23; até o vértice 
Pt1886, de coordenadas N 7807343.43 m e E 364993.21 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:96°13'17.52'' e 2.25; até o vértice Pt1887, de coorde-
nadas N 7807343.19 m e E 364995.45 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:88°26'5.96'' e 
2.19; até o vértice Pt1888, de coordenadas N 7807343.25 
m e E 364997.65 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:89°40'36.59'' e 1.95; até o vértice 
Pt1889, de coordenadas N 7807343.26 m e E 364999.59 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:108°01'43.84'' e 1.56; até o vértice Pt1890, de coor-
denadas N 7807342.78 m e E 365001.07 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:144°10'7.69'' 
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e 1.70; até o vértice Pt1891, de coordenadas N 7807341.40 
m e E 365002.06 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:153°16'44.31'' e 2.79; até o vértice 
Pt1892, de coordenadas N 7807338.91 m e E 365003.32 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:147°00'14.95'' e 4.51; até o vértice Pt1893, de coor-
denadas N 7807335.13 m e E 365005.78 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:140°09'45.30'' 
e 6.64; até o vértice Pt1894, de coordenadas N 7807330.03 
m e E 365010.03 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:137°53'11.79'' e 7.84; até o vértice 
Pt1895, de coordenadas N 7807324.22 m e E 365015.28 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:138°27'32.82'' e 7.71; até o vértice Pt1896, de coor-
denadas N 7807318.45 m e E 365020.39 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:141°25'22.91'' 
e 6.54; até o vértice Pt1897, de coordenadas N 7807313.34 
m e E 365024.47 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:144°19'30.11'' e 5.47; até o vértice 
Pt1898, de coordenadas N 7807308.89 m e E 365027.66 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:145°19'28.22'' e 4.76; até o vértice Pt1899, de coor-
denadas N 7807304.98 m e E 365030.37 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:143°59'45.43'' 
e 4.40; até o vértice Pt1900, de coordenadas N 7807301.42 
m e E 365032.96 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:143°04'33.37'' e 4.48; até o vértice 
Pt1901, de coordenadas N 7807297.84 m e E 365035.65 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:143°26'22.43'' e 4.98; até o vértice Pt1902, de coor-
denadas N 7807293.84 m e E 365038.61 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:144°22'46.15'' 
e 5.71; até o vértice Pt1903, de coordenadas N 7807289.19 
m e E 365041.94 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:144°35'1.30'' e 5.79; até o vértice 
Pt1904, de coordenadas N 7807284.48 m e E 365045.30 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:143°48'0.94'' e 5.00; até o vértice Pt1905, de coorde-
nadas N 7807280.44 m e E 365048.25 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:141°35'0.31'' 
e 3.56; até o vértice Pt1906, de coordenadas N 7807277.65 
m e E 365050.46 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:139°43'19.21'' e 2.33; até o vértice 
Pt1907, de coordenadas N 7807275.87 m e E 365051.97 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:142°13'18.26'' e 1.51; até o vértice Pt1908, de coor-
denadas N 7807274.68 m e E 365052.89 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:154°13'45.46'' 
e 1.09; até o vértice Pt1909, de coordenadas N 7807273.70 
m e E 365053.37 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:171°33'31.19'' e 0.85; até o vértice 
Pt1910, de coordenadas N 7807272.86 m e E 365053.49 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:189°02'18.14'' e 0.74; até o vértice Pt1911, de coor-
denadas N 7807272.13 m e E 365053.38 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:200°49'10.74'' 
e 0.73; até o vértice Pt1912, de coordenadas N 7807271.44 
m e E 365053.11 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:200°11'28.48'' e 0.97; até o vértice 
Pt1913, de coordenadas N 7807270.53 m e E 365052.78 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:193°23'24.55'' e 1.51; até o vértice Pt1914, de coor-
denadas N 7807269.06 m e E 365052.43 m; deste, segue 

com os seguintes azimute plano e distância:187°52'38.15'' 
e 2.21; até o vértice Pt1915, de coordenadas N 7807266.88 
m e E 365052.13 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:184°50'9.76'' e 2.46; até o vértice 
Pt1916, de coordenadas N 7807264.43 m e E 365051.92 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:181°48'47.75'' e 2.11; até o vértice Pt1917, de coor-
denadas N 7807262.31 m e E 365051.85 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:172°52'44.02'' 
e 1.43; até o vértice Pt1918, de coordenadas N 7807260.89 
m e E 365052.03 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:151°51'50.41'' e 1.61; até o vértice 
Pt1919, de coordenadas N 7807259.47 m e E 365052.79 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:143°41'24.42'' e 2.93; até o vértice Pt1920, de coor-
denadas N 7807257.11 m e E 365054.52 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:142°51'25.70'' 
e 4.86; até o vértice Pt1921, de coordenadas N 7807253.24 
m e E 365057.46 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:140°32'13.00'' e 5.79; até o vértice 
Pt1922, de coordenadas N 7807248.78 m e E 365061.13 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:134°48'25.46'' e 5.35; até o vértice Pt1923, de coor-
denadas N 7807245.00 m e E 365064.93 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:120°42'25.32'' 
e 3.99; até o vértice Pt1924, de coordenadas N 7807242.97 
m e E 365068.36 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:94°25'20.12'' e 3.10; até o vértice 
Pt1925, de coordenadas N 7807242.73 m e E 365071.45 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:64°52'2.97'' e 3.23; até o vértice Pt1926, de coorde-
nadas N 7807244.10 m e E 365074.37 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:46°32'49.13'' 
e 3.92; até o vértice Pt1927, de coordenadas N 7807246.80 
m e E 365077.22 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:37°32'40.71'' e 4.23; até o vértice 
Pt1928, de coordenadas N 7807250.15 m e E 365079.79 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:32°11'7.53'' e 3.83; até o vértice Pt1929, de coorde-
nadas N 7807253.39 m e E 365081.83 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:27°41'6.16'' e 
2.83; até o vértice Pt1930, de coordenadas N 7807255.90 
m e E 365083.15 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:22°39'26.90'' e 1.89; até o vértice 
Pt1931, de coordenadas N 7807257.65 m e E 365083.88 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:17°59'49.35'' e 1.15; até o vértice Pt1932, de coorde-
nadas N 7807258.74 m e E 365084.24 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:20°19'16.01'' 
e 0.67; até o vértice Pt1933, de coordenadas N 7807259.37 
m e E 365084.47 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:38°33'48.01'' e 0.80; até o vértice 
Pt1934, de coordenadas N 7807260.00 m e E 365084.97 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:45°51'26.60'' e 1.66; até o vértice Pt1935, de coorde-
nadas N 7807261.15 m e E 365086.16 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:46°22'54.66'' 
e 2.92; até o vértice Pt1936, de coordenadas N 7807263.17 
m e E 365088.27 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:46°15'25.36'' e 3.50; até o vértice 
Pt1937, de coordenadas N 7807265.58 m e E 365090.80 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:45°56'23.59'' e 3.12; até o vértice Pt1938, de 
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coordenadas N 7807267.75 m e E 365093.03 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:45°11'15.90'' e 2.02; até o vértice Pt1939, de coorde-
nadas N 7807269.17 m e E 365094.47 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:44°45'43.23'' 
e 1.16; até o vértice Pt1940, de coordenadas N 7807270.00 
m e E 365095.29 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:47°08'56.03'' e 0.79; até o vértice 
Pt1941, de coordenadas N 7807270.54 m e E 365095.87 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:53°09'46.95'' e 0.89; até o vértice Pt1942, de coorde-
nadas N 7807271.07 m e E 365096.58 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:59°39'23.49'' 
e 1.38; até o vértice Pt1943, de coordenadas N 7807271.77 
m e E 365097.77 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:63°31'22.65'' e 2.25; até o vértice 
Pt1944, de coordenadas N 7807272.77 m e E 365099.79 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:65°20'9.69'' e 3.28; até o vértice Pt1945, de coorde-
nadas N 7807274.14 m e E 365102.76 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:66°00'34.59'' 
e 3.59; até o vértice Pt1946, de coordenadas N 7807275.60 
m e E 365106.04 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:66°14'17.31'' e 2.96; até o vértice 
Pt1947, de coordenadas N 7807276.79 m e E 365108.75 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:63°45'43.54'' e 1.67; até o vértice Pt1948, de coorde-
nadas N 7807277.53 m e E 365110.25 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:33°50'24.59'' 
e 0.91; até o vértice Pt1949, de coordenadas N 7807278.28 
m e E 365110.75 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:357°40'41.77'' e 1.40; até o vértice 
Pt1950, de coordenadas N 7807279.68 m e E 365110.70 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:353°43'23.85'' e 2.51; até o vértice Pt1951, de coor-
denadas N 7807282.18 m e E 365110.42 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:351°14'15.67'' 
e 3.39; até o vértice Pt1952, de coordenadas N 7807285.53 
m e E 365109.91 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:346°58'17.90'' e 3.87; até o vértice 
Pt1953, de coordenadas N 7807289.29 m e E 365109.03 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:341°28'55.31'' e 4.02; até o vértice Pt1954, de coor-
denadas N 7807293.10 m e E 365107.76 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:338°21'30.53'' 
e 3.99; até o vértice Pt1955, de coordenadas N 7807296.81 
m e E 365106.29 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:338°24'25.47'' e 3.78; até o vértice 
Pt1956, de coordenadas N 7807300.33 m e E 365104.89 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:341°07'38.04'' e 3.46; até o vértice Pt1957, de coor-
denadas N 7807303.61 m e E 365103.78 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:342°41'33.90'' 
e 3.25; até o vértice Pt1958, de coordenadas N 7807306.71 
m e E 365102.81 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:341°31'42.31'' e 3.21; até o vértice 
Pt1959, de coordenadas N 7807309.75 m e E 365101.79 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:338°15'7.26'' e 3.25; até o vértice Pt1960, de coorde-
nadas N 7807312.77 m e E 365100.59 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:334°59'26.70'' 
e 3.02; até o vértice Pt1961, de coordenadas N 7807315.50 
m e E 365099.31 m; deste, segue com os seguintes 

azimute plano e distância:331°09'1.07'' e 2.43; até o vér-
tice Pt1962, de coordenadas N 7807317.63 m e E 
365098.14 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:325°07'23.03'' e 1.64; até o vértice Pt1963, 
de coordenadas N 7807318.97 m e E 365097.21 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:322°44'23.72'' e 1.23; até o vértice Pt1964, de coor-
denadas N 7807319.95 m e E 365096.46 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:331°36'15.18'' 
e 1.34; até o vértice Pt1965, de coordenadas N 7807321.13 
m e E 365095.83 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:342°35'24.85'' e 1.92; até o vértice 
Pt1966, de coordenadas N 7807322.96 m e E 365095.25 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:351°34'25.03'' e 2.47; até o vértice Pt1967, de coor-
denadas N 7807325.40 m e E 365094.89 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:0°57'22.52'' e 
2.88; até o vértice Pt1968, de coordenadas N 7807328.28 
m e E 365094.94 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:10°39'58.88'' e 3.23; até o vértice 
Pt1969, de coordenadas N 7807331.45 m e E 365095.54 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:17°29'43.25'' e 3.53; até o vértice Pt1970, de coorde-
nadas N 7807334.82 m e E 365096.60 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:21°41'30.22'' 
e 3.73; até o vértice Pt1971, de coordenadas N 7807338.28 
m e E 365097.97 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:23°32'16.17'' e 3.81; até o vértice 
Pt1972, de coordenadas N 7807341.78 m e E 365099.50 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:21°18'28.96'' e 3.75; até o vértice Pt1973, de coorde-
nadas N 7807345.27 m e E 365100.86 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:14°01'32.11'' 
e 3.58; até o vértice Pt1974, de coordenadas N 7807348.74 
m e E 365101.73 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:1°39'42.13'' e 3.40; até o vértice 
Pt1975, de coordenadas N 7807352.14 m e E 365101.82 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:347°28'6.21'' e 3.23; até o vértice Pt1976, de coorde-
nadas N 7807355.30 m e E 365101.12 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:331°20'19.03'' 
e 3.06; até o vértice Pt1977, de coordenadas N 7807357.98 
m e E 365099.65 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:313°37'20.75'' e 2.98; até o vértice 
Pt1978, de coordenadas N 7807360.04 m e E 365097.50 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:299°16'16.13'' e 2.95; até o vértice Pt1979, de coor-
denadas N 7807361.48 m e E 365094.93 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:288°26'13.05'' 
e 2.80; até o vértice Pt1980, de coordenadas N 7807362.37 
m e E 365092.27 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:280°52'30.03'' e 2.56; até o vértice 
Pt1981, de coordenadas N 7807362.85 m e E 365089.75 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:283°16'44.40'' e 2.60; até o vértice Pt1982, de coor-
denadas N 7807363.45 m e E 365087.22 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:295°17'59.53'' 
e 3.08; até o vértice Pt1983, de coordenadas N 7807364.77 
m e E 365084.44 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:307°23'54.45'' e 3.98; até o vértice 
Pt1984, de coordenadas N 7807367.18 m e E 365081.27 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:313°29'22.74'' e 4.39; até o vértice Pt1985, de 
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coordenadas N 7807370.20 m e E 365078.09 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:316°48'49.29'' e 3.96; até o vértice Pt1986, de coor-
denadas N 7807373.09 m e E 365075.38 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:319°20'26.07'' 
e 2.93; até o vértice Pt1987, de coordenadas N 7807375.32 
m e E 365073.47 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:322°03'13.18'' e 2.25; até o vértice 
Pt1988, de coordenadas N 7807377.09 m e E 365072.09 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:323°23'4.90'' e 2.16; até o vértice Pt1989, de coorde-
nadas N 7807378.82 m e E 365070.80 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:323°00'0.95'' 
e 2.50; até o vértice Pt1990, de coordenadas N 7807380.82 
m e E 365069.29 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:324°01'9.81'' e 2.71; até o vértice 
Pt1991, de coordenadas N 7807383.01 m e E 365067.70 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:327°08'11.87'' e 2.65; até o vértice Pt1992, de coor-
denadas N 7807385.24 m e E 365066.26 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:331°47'36.12'' 
e 2.41; até o vértice Pt1993, de coordenadas N 7807387.37 
m e E 365065.12 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:331°33'7.19'' e 2.24; até o vértice 
Pt1994, de coordenadas N 7807389.34 m e E 365064.05 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:323°40'3.47'' e 2.24; até o vértice Pt1995, de coorde-
nadas N 7807391.14 m e E 365062.73 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:311°40'23.14'' 
e 2.42; até o vértice Pt1996, de coordenadas N 7807392.75 
m e E 365060.92 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:303°19'42.52'' e 2.54; até o vértice 
Pt1997, de coordenadas N 7807394.15 m e E 365058.79 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:298°08'59.13'' e 2.47; até o vértice Pt1998, de coor-
denadas N 7807395.31 m e E 365056.62 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:293°16'46.67'' 
e 2.21; até o vértice Pt1999, de coordenadas N 7807396.19 
m e E 365054.58 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:280°54'23.64'' e 2.01; até o vértice 
Pt2000, de coordenadas N 7807396.57 m e E 365052.61 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:260°09'54.38'' e 2.09; até o vértice Pt2001, de coor-
denadas N 7807396.21 m e E 365050.56 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:240°46'5.00'' 
e 2.62; até o vértice Pt2002, de coordenadas N 7807394.93 
m e E 365048.27 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:230°20'12.66'' e 3.41; até o vértice 
Pt2003, de coordenadas N 7807392.75 m e E 365045.64 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:225°38'51.80'' e 4.28; até o vértice Pt2004, de coor-
denadas N 7807389.76 m e E 365042.58 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:223°53'47.73'' 
e 5.02; até o vértice Pt2005, de coordenadas N 7807386.14 
m e E 365039.10 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:223°31'23.73'' e 5.04; até o vértice 
Pt2006, de coordenadas N 7807382.48 m e E 365035.62 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:224°15'24.81'' e 4.19; até o vértice Pt2007, de coor-
denadas N 7807379.48 m e E 365032.70 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:227°20'27.47'' 
e 2.81; até o vértice Pt2008, de coordenadas N 7807377.58 
m e E 365030.63 m; deste, segue com os seguintes 

azimute plano e distância:232°45'10.51'' e 2.34; até o 
vértice Pt2009, de coordenadas N 7807376.16 m e E 
365028.77 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:234°51'22.55'' e 3.12; até o vértice Pt2010, 
de coordenadas N 7807374.36 m e E 365026.22 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:234°49'54.96'' e 4.73; até o vértice Pt2011, de coor-
denadas N 7807371.64 m e E 365022.35 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:238°19'27.07'' 
e 5.61; até o vértice Pt2012, de coordenadas N 7807368.69 
m e E 365017.57 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:246°49'25.39'' e 5.46; até o vértice 
Pt2013, de coordenadas N 7807366.54 m e E 365012.55 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:262°48'38.36'' e 4.72; até o vértice Pt2014, de coor-
denadas N 7807365.95 m e E 365007.87 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:279°24'42.04'' 
e 4.19; até o vértice Pt2015, de coordenadas N 7807366.64 
m e E 365003.73 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:292°22'47.97'' e 3.73; até o vértice 
Pt2016, de coordenadas N 7807368.06 m e E 365000.28 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:301°58'0.28'' e 3.15; até o vértice Pt2017, de coorde-
nadas N 7807369.73 m e E 364997.61 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:309°54'42.13'' 
e 2.57; até o vértice Pt2018, de coordenadas N 7807371.38 
m e E 364995.63 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:315°40'22.49'' e 1.98; até o vértice 
Pt2019, de coordenadas N 7807372.80 m e E 364994.24 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:318°27'33.61'' e 1.38; até o vértice Pt2020, de coor-
denadas N 7807373.83 m e E 364993.33 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:322°07'49.60'' 
e 0.88; até o vértice Pt2021, de coordenadas N 7807374.52 
m e E 364992.79 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:330°10'19.05'' e 0.54; até o vértice 
Pt2022, de coordenadas N 7807374.99 m e E 364992.52 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:338°35'38.83'' e 0.48; até o vértice Pt2023, de coor-
denadas N 7807375.44 m e E 364992.35 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:330°21'0.61'' 
e 1.12; até o vértice Pt2024, de coordenadas N 7807376.41 
m e E 364991.79 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:325°19'41.66'' e 2.60; até o vértice 
Pt2025, de coordenadas N 7807378.55 m e E 364990.31 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:323°33'24.16'' e 4.57; até o vértice Pt2026, de coor-
denadas N 7807382.22 m e E 364987.60 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:323°43'28.23'' 
e 5.53; até o vértice Pt2027, de coordenadas N 7807386.68 
m e E 364984.33 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:325°20'58.87'' e 5.13; até o vértice 
Pt2028, de coordenadas N 7807390.90 m e E 364981.41 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:330°02'30.60'' e 3.72; até o vértice Pt2029, de coor-
denadas N 7807394.12 m e E 364979.56 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:339°24'7.01'' 
e 2.72; até o vértice Pt2030, de coordenadas N 7807396.66 
m e E 364978.60 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:350°02'44.29'' e 2.50; até o vértice 
Pt2031, de coordenadas N 7807399.12 m e E 364978.17 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:355°40'23.35'' e 2.81; até o vértice Pt2032, de 
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coordenadas N 7807401.92 m e E 364977.96 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:359°45'37.94'' e 2.91; até o vértice Pt2033, de coor-
denadas N 7807404.83 m e E 364977.94 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:5°13'37.22'' e 
2.62; até o vértice Pt2034, de coordenadas N 7807407.44 
m e E 364978.18 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:14°21'52.20'' e 2.10; até o vértice 
Pt2035, de coordenadas N 7807409.48 m e E 364978.70 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:24°41'54.82'' e 1.79; até o vértice Pt2036, de coorde-
nadas N 7807411.10 m e E 364979.45 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:30°49'49.44'' 
e 1.75; até o vértice Pt2037, de coordenadas N 7807412.60 
m e E 364980.35 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:31°18'45.51'' e 1.85; até o vértice 
Pt2038, de coordenadas N 7807414.18 m e E 364981.31 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:31°00'50.79'' e 1.76; até o vértice Pt2039, de coorde-
nadas N 7807415.69 m e E 364982.22 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:31°08'35.74'' 
e 1.40; até o vértice Pt2040, de coordenadas N 7807416.90 
m e E 364982.94 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:33°25'32.24'' e 0.89; até o vértice 
Pt2041, de coordenadas N 7807417.64 m e E 364983.43 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:46°23'52.45'' e 0.66; até o vértice Pt2042, de coorde-
nadas N 7807418.09 m e E 364983.91 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:60°37'9.42'' e 
0.88; até o vértice Pt2043, de coordenadas N 7807418.52 
m e E 364984.67 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:64°39'11.62'' e 1.42; até o vértice 
Pt2044, de coordenadas N 7807419.13 m e E 364985.95 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:67°05'18.80'' e 1.89; até o vértice Pt2045, de coorde-
nadas N 7807419.86 m e E 364987.70 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:69°58'2.95'' e 
2.21; até o vértice Pt2046, de coordenadas N 7807420.62 
m e E 364989.77 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:73°27'36.96'' e 2.38; até o vértice 
Pt2047, de coordenadas N 7807421.30 m e E 364992.05 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:77°13'40.44'' e 2.42; até o vértice Pt2048, de coorde-
nadas N 7807421.83 m e E 364994.41 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:81°40'34.05'' 
e 2.34; até o vértice Pt2049, de coordenadas N 7807422.17 
m e E 364996.73 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:86°51'39.14'' e 2.22; até o vértice 
Pt2050, de coordenadas N 7807422.29 m e E 364998.95 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:89°25'54.50'' e 2.42; até o vértice Pt2051, de coorde-
nadas N 7807422.32 m e E 365001.36 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:88°28'11.60'' 
e 2.98; até o vértice Pt2052, de coordenadas N 7807422.40 
m e E 365004.35 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:86°14'47.68'' e 3.75; até o vértice 
Pt2053, de coordenadas N 7807422.64 m e E 365008.09 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:85°00'6.92'' e 3.98; até o vértice Pt2054, de coorde-
nadas N 7807422.99 m e E 365012.05 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:84°24'33.79'' 
e 3.49; até o vértice Pt2055, de coordenadas N 7807423.33 
m e E 365015.52 m; deste, segue com os seguintes 

azimute plano e distância:84°03'55.43'' e 2.53; até o vér-
tice Pt2056, de coordenadas N 7807423.59 m e E 
365018.04 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:82°59'44.30'' e 2.11; até o vértice Pt2057, 
de coordenadas N 7807423.85 m e E 365020.13 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:81°34'56.94'' e 2.49; até o vértice Pt2058, de coorde-
nadas N 7807424.21 m e E 365022.59 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:80°48'41.49'' 
e 3.39; até o vértice Pt2059, de coordenadas N 7807424.75 
m e E 365025.94 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:80°21'20.75'' e 3.80; até o vértice 
Pt2060, de coordenadas N 7807425.39 m e E 365029.68 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:79°48'54.08'' e 3.44; até o vértice Pt2061, de coorde-
nadas N 7807426.00 m e E 365033.07 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:78°18'27.69'' 
e 2.60; até o vértice Pt2062, de coordenadas N 7807426.52 
m e E 365035.61 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:74°01'13.52'' e 2.47; até o vértice 
Pt2063, de coordenadas N 7807427.20 m e E 365037.99 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:70°07'27.57'' e 3.34; até o vértice Pt2064, de coorde-
nadas N 7807428.34 m e E 365041.13 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:68°33'1.57'' e 
4.84; até o vértice Pt2065, de coordenadas N 7807430.11 
m e E 365045.63 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:67°42'3.70'' e 5.45; até o vértice 
Pt2066, de coordenadas N 7807432.18 m e E 365050.67 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:66°37'59.18'' e 4.81; até o vértice Pt2067, de coorde-
nadas N 7807434.08 m e E 365055.08 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:64°00'5.23'' e 
3.27; até o vértice Pt2068, de coordenadas N 7807435.52 
m e E 365058.02 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:57°13'10.24'' e 2.31; até o vértice 
Pt2069, de coordenadas N 7807436.77 m e E 365059.97 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:49°15'8.91'' e 2.32; até o vértice Pt2070, de coorde-
nadas N 7807438.28 m e E 365061.72 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:46°47'48.55'' 
e 3.01; até o vértice Pt2071, de coordenadas N 7807440.34 
m e E 365063.91 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:48°09'14.71'' e 3.42; até o vértice 
Pt2072, de coordenadas N 7807442.62 m e E 365066.47 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:52°30'1.64'' e 3.35; até o vértice Pt2073, de coorde-
nadas N 7807444.66 m e E 365069.12 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:60°27'31.36'' 
e 2.89; até o vértice Pt2074, de coordenadas N 7807446.08 
m e E 365071.63 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:68°00'35.56'' e 2.31; até o vértice 
Pt2075, de coordenadas N 7807446.95 m e E 365073.78 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:73°10'20.50'' e 1.63; até o vértice Pt2076, de coorde-
nadas N 7807447.42 m e E 365075.34 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:78°29'37.52'' 
e 0.92; até o vértice Pt2077, de coordenadas N 7807447.61 
m e E 365076.24 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:107°59'53.66'' e 0.76; até o vértice 
Pt2078, de coordenadas N 7807447.37 m e E 365076.97 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:125°59'29.07'' e 1.43; até o vértice Pt2079, de 
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coordenadas N 7807446.53 m e E 365078.12 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:127°28'58.68'' e 2.58; até o vértice Pt2080, de coor-
denadas N 7807444.96 m e E 365080.17 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:128°15'8.28'' 
e 3.46; até o vértice Pt2081, de coordenadas N 7807442.82 
m e E 365082.89 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:129°40'30.61'' e 3.89; até o vértice 
Pt2082, de coordenadas N 7807440.33 m e E 365085.88 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:130°57'12.42'' e 3.91; até o vértice Pt2083, de coor-
denadas N 7807437.77 m e E 365088.83 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:127°52'31.74'' 
e 3.55; até o vértice Pt2084, de coordenadas N 7807435.59 
m e E 365091.63 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:116°25'9.88'' e 2.91; até o vértice 
Pt2085, de coordenadas N 7807434.30 m e E 365094.24 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:91°10'40.97'' e 2.38; até o vértice Pt2086, de coorde-
nadas N 7807434.25 m e E 365096.62 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:64°57'20.67'' 
e 2.37; até o vértice Pt2087, de coordenadas N 7807435.26 
m e E 365098.77 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:48°16'9.95'' e 2.60; até o vértice 
Pt2088, de coordenadas N 7807436.98 m e E 365100.71 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:38°40'1.25'' e 2.80; até o vértice Pt2089, de coorde-
nadas N 7807439.17 m e E 365102.45 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:31°43'49.62'' 
e 3.08; até o vértice Pt2090, de coordenadas N 7807441.79 
m e E 365104.08 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:26°49'31.42'' e 3.49; até o vértice 
Pt2091, de coordenadas N 7807444.90 m e E 365105.65 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:23°34'20.01'' e 3.90; até o vértice Pt2092, de coorde-
nadas N 7807448.48 m e E 365107.21 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:20°49'9.73'' e 
3.98; até o vértice Pt2093, de coordenadas N 7807452.20 
m e E 365108.63 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:17°30'29.84'' e 3.64; até o vértice 
Pt2094, de coordenadas N 7807455.67 m e E 365109.72 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:12°04'6.52'' e 3.08; até o vértice Pt2095, de coorde-
nadas N 7807458.69 m e E 365110.36 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:4°27'1.68'' e 
3.12; até o vértice Pt2096, de coordenadas N 7807461.80 
m e E 365110.61 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:359°01'44.94'' e 3.96; até o vértice 
Pt2097, de coordenadas N 7807465.76 m e E 365110.54 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:356°43'40.61'' e 5.27; até o vértice Pt2098, de coor-
denadas N 7807471.02 m e E 365110.24 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:354°51'22.38'' 
e 5.83; até o vértice Pt2099, de coordenadas N 7807476.83 
m e E 365109.72 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:351°57'49.62'' e 5.36; até o vértice 
Pt2100, de coordenadas N 7807482.13 m e E 365108.97 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:347°04'17.30'' e 4.19; até o vértice Pt2101, de coor-
denadas N 7807486.21 m e E 365108.03 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:344°59'33.56'' 
e 3.51; até o vértice Pt2102, de coordenadas N 7807489.60 
m e E 365107.12 m; deste, segue com os seguintes 

azimute plano e distância:350°05'37.80'' e 3.59; até o 
vértice Pt2103, de coordenadas N 7807493.14 m e E 
365106.50 m; deste, segue com os seguintes azimute pla-
no e distância:358°27'20.52'' e 4.27; até o vértice Pt2104, 
de coordenadas N 7807497.41 m e E 365106.39 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:5°11'38.15'' e 4.53; até o vértice Pt2105, de coorde-
nadas N 7807501.92 m e E 365106.80 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:12°50'33.54'' 
e 4.09; até o vértice Pt2106, de coordenadas N 7807505.91 
m e E 365107.71 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:24°34'56.74'' e 3.26; até o vértice 
Pt2107, de coordenadas N 7807508.87 m e E 365109.07 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:33°47'49.37'' e 2.94; até o vértice Pt2108, de coorde-
nadas N 7807511.32 m e E 365110.70 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:32°40'50.99'' 
e 3.19; até o vértice Pt2109, de coordenadas N 7807514.00 
m e E 365112.42 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:25°17'0.99'' e 3.82; até o vértice 
Pt2110, de coordenadas N 7807517.46 m e E 365114.06 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:20°33'59.51'' e 4.11; até o vértice Pt2111, de coorde-
nadas N 7807521.30 m e E 365115.50 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:17°55'42.53'' 
e 3.82; até o vértice Pt2112, de coordenadas N 7807524.93 
m e E 365116.67 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:16°19'33.41'' e 3.06; até o vértice 
Pt2113, de coordenadas N 7807527.87 m e E 365117.53 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:15°33'46.62'' e 2.35; até o vértice Pt2114, de coorde-
nadas N 7807530.13 m e E 365118.16 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:16°37'17.16'' 
e 1.81; até o vértice Pt2115, de coordenadas N 7807531.86 
m e E 365118.68 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:20°06'10.88'' e 1.46; até o vértice 
Pt2116, de coordenadas N 7807533.23 m e E 365119.18 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:21°48'15.33'' e 1.31; até o vértice Pt2117, de coorde-
nadas N 7807534.45 m e E 365119.67 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:19°18'50.57'' 
e 1.38; até o vértice Pt2118, de coordenadas N 7807535.75 
m e E 365120.12 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:14°56'11.20'' e 1.67; até o vértice 
Pt2119, de coordenadas N 7807537.37 m e E 365120.56 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:13°16'40.30'' e 2.21; até o vértice Pt2120, de coorde-
nadas N 7807539.51 m e E 365121.06 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:13°44'16.41'' 
e 2.98; até o vértice Pt2121, de coordenadas N 7807542.41 
m e E 365121.77 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:14°33'4.79'' e 3.82; até o vértice 
Pt2122, de coordenadas N 7807546.10 m e E 365122.73 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:13°51'58.74'' e 4.01; até o vértice Pt2123, de coorde-
nadas N 7807550.00 m e E 365123.69 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:10°52'45.46'' 
e 3.40; até o vértice Pt2124, de coordenadas N 7807553.33 
m e E 365124.33 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:2°51'18.78'' e 2.30; até o vértice 
Pt2125, de coordenadas N 7807555.63 m e E 365124.45 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:355°22'18.68'' e 1.90; até o vértice Pt2126, de 
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coordenadas N 7807557.52 m e E 365124.29 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:358°54'44.92'' e 2.40; até o vértice Pt2127, de coor-
denadas N 7807559.92 m e E 365124.25 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:5°23'51.33'' e 
3.54; até o vértice Pt2128, de coordenadas N 7807563.45 
m e E 365124.58 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:7°51'16.49'' e 4.13; até o vértice 
Pt2129, de coordenadas N 7807567.54 m e E 365125.15 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:8°08'16.60'' e 3.85; até o vértice Pt2130, de coorde-
nadas N 7807571.36 m e E 365125.69 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:6°54'25.59'' e 
2.89; até o vértice Pt2131, de coordenadas N 7807574.23 
m e E 365126.04 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:7°28'14.77'' e 2.04; até o vértice 
Pt2132, de coordenadas N 7807576.26 m e E 365126.30 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:14°15'23.38'' e 1.51; até o vértice Pt2133, de coorde-
nadas N 7807577.72 m e E 365126.68 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:29°00'41.53'' 
e 1.35; até o vértice Pt2134, de coordenadas N 7807578.90 
m e E 365127.33 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:42°31'14.51'' e 1.58; até o vértice 
Pt2135, de coordenadas N 7807580.06 m e E 365128.40 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:48°34'30.02'' e 2.12; até o vértice Pt2136, de coorde-
nadas N 7807581.47 m e E 365129.99 m; deste, segue 
com os seguintes azimute plano e distância:52°09'5.82'' e 
2.83; até o vértice Pt2137, de coordenadas N 7807583.20 
m e E 365132.22 m; deste, segue com os seguintes azimu-
te plano e distância:64°03'33.14'' e 3.30; até o vértice 
Pt2138, de coordenadas N 7807584.64 m e E 365135.19 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distân-
cia:84°41'16.54'' e 3.80; até o vértice Pt0, de coordena-
das N 7807585.00 m e E 365138.97 m, encerrando esta 
descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão ge-
orrefereciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da 
estação RBMC de de coordenadas E m e N m, localizada 
em , e encontram-se representadas no sistema UTM, refe-
renciadas ao Meridiano Central -39, tendo como DATUM 
WGS 84 .Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro 
foram calculados no plano de projeção UTM.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRO-
NICO 002/2018

Publicação Nº 126756

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018

Processo nº 11.237/2017

Objeto: Aquisição e recarga de extintores de incêndio tipo 
gás carbônico (CO²), água pressurizada (H²O), Pó químico 
seco (PQS) e Suporte de parede e solo para extintores, na 
finalidade de atender as demandas da Secretaria de De-
senvolvimento Social e Trabalho e suas Unidades Socioas-
sistenciais vinculadas, por um período de 12 (doze) meses.

Empresas Vencedoras:

- ARACRUZ EXTINTORES LTDA - ME

Lotes: 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26 e 27.

Total do Fornecedor: R$ 3.890,33 (ter mil oitocentos e no-
venta reais e trinta e três centavos)

- ENGEMONT EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA ME

Lotes: 03, 04, 11, 12, 13, 14, 15 e 16

Total do Fornecedor: R$ 3.963,75 (três mil novecentos e 
sessenta e três reais e setenta e cinco centavos)

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: – R$ 7.854,08 (Sete mil oi-
tocentos e cinqüenta e quatro reais e oito centavos)

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 14 de março de 2018

Aracruz/ES, 19 de março de 2018.

Rosilene Filipe dos Santos Matos

Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho

Decreto nº 32.065, de 01/01/2017

PORTARIA Nº 1.243, DE 06/03/2018. SEMAD
Publicação Nº 126680

PORTARIA Nº 1.243, DE 06/03/2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RE-
CURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA-
CRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a Comissão Permanente de Sindicân-
cia, nomeada pela Portaria nº 13.049, de 09/12/2014, a 
instauração de processo sindicante, para apurar os fatos 
mencionados no Processo Administrativo nº 15.492/2017.

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

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

Aracruz/ES, 06 de Março de 2018.

LUCIANO FORRECHI

Secretário de Administração e Recursos Humanos

Decreto nº 32.940 de 03/07/2017
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PORTARIA Nº 1.244, DE 06/03/2018.SEMAD
Publicação Nº 126681

PORTARIA Nº 1.244, DE 06/03/2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RE-
CURSOS HUMANOS DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a Comissão Permanente de Sindicân-
cia, nomeada pela Portaria nº 13.049, de 09/12/2014, a 
instauração de processo sindicante, para apurar os fatos 
mencionados no Processo Administrativo nº 1341/2018 .

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

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

Aracruz/ES, 06 de Março de 2018.

LUCIANO FORRECHI

Secretário de Administração e Recursos Humanos

Decreto nº 32.940 de 03/07/2017

PORTARIA Nº 14960
Publicação Nº 126794

PORTARIA Nº 14.960, DE 15/03/2018.

RETIFICA PORTARIA QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

Art. 1º Retificar na Portaria nº 14.938, de 07/03/2018, 
que designou a responsável pela administração dos recur-
sos financeiros destinados ao pagamento de diárias dos 
servidores da Secretaria de Transportes e Serviços Urba-
nos – SETRANS, o seguinte:

Onde se lê:

Cristina do Nascimento 
Loyola

Leia-se:

Cristiana do Nascimento 
Loyola

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos ao dia 07/03/2018.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 15 de Março de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 14961
Publicação Nº 126793

PORTARIA Nº 14.961, DE 15/03/2018.

SUBSTITUI AGENTE PPA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

Art. 1º Substituir a Servidora DANLANA FERNANDES DA 
SILVA, Matrícula 21994, por GABRIEL CRUZ VIANA, Ma-
trícula 27728, representante da Secretaria de Educação 
- SEMED, na Comissão Permanente de Apoio às Ações de 
Elaboração e Acompanhamento do Plano Plurianual – PPA 
e da Lei Orçamentária Anual – LOA, na função de Agente 
PPA, nomeada através da Portaria nº 14.180/2017, no pe-
ríodo de 01/03/2018 a 27/08/2018, por motivo de licença 
maternidade da titular, conforme Memorando nº 224/2018 
- SEMED.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a data de 01/03/2018.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 15 de Março de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 14962
Publicação Nº 126800

PORTARIA Nº 14.962, DE 15/03/2018.

CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL A SERVIDORA QUE MENCIONA E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
NOS TERMOS DO ART. 37 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.356 DE 
20/10/2010.

RESOLVE:
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Art. 1º Conceder a Servidora ROSIELI GERALDINA ME-
ROTTO, Matrícula nº 20588, que exerce o cargo de Pro-
fessor de Educação Infantil, Nível II, Padrão “B”, Licença 
Remunerada para Qualificação Profissional, no período de 
15/03/2018 a 10/08/2019, conforme Processo Adminis-
trativo nº 8987/2017.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 15 de Março de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 14963
Publicação Nº 126802

PORTARIA Nº 14.963, DE 15/03/2018.

PERMUTA SERVIDORA COM O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
NOS TERMOS DO INCISO II DO ART.25 DA LEI MUNICIPAL 
Nº 3.356/2010.

RESOLVE:

Art. 1º Permutar a servidora LUBIESKA MARIA DE CARLI 
TORRI, Matrícula 10919, ocupante do cargo de Professor 
de Educação Infantil, Nível II, Padrão D, do Município de 
Aracruz com a servidora SOLANGE DOS REIS DE SÁ DE-
MONEL, Matrícula 010818, ocupante do cargo de Professor 
“A” MAPA- III- Educação Infantil, do Município de Ibiraçu/
ES, com ônus para o Município de Origem, no período de 
15/03/2018 a 15/12/2020, conforme Processo Adminis-
trativo nº 1602/2018.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 15 de Março de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 14965
Publicação Nº 126796

PORTARIA Nº 14.965, DE 15/03/2018.

DESIGNA MEMBRO EM SUBSTITUIÇÃO PARA COMPOR A 
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – CAD, DA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ 
- SEMED.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a Servidora LÚCIA AMARAL DE OLIVEIRA, 
Matricula 29036, para compor a Comissão de Avaliação 
de Desempenho Funcional dos Servidores da Secretaria 
de Educação do Município de Aracruz, nomeada através 
da Portaria Nº. 14.690/2017, em substituição ao Servidor 
GABRIEL CRUZ VIANA, Matrícula 27728, conforme Memo-
rando nº 234/2018-SEMED.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 15 de Março de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 14966
Publicação Nº 126799

PORTARIA Nº 14.966, DE 15/03/2018.

CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA 
DA FAMILIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
NOS TERMOS DO ART. 155 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI 
Nº 2.898, DE 31/03/2006.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a Servidora abaixo descrita Licença por 
Motivo de Doença em Pessoa da Família:

Nome Matri. Período Processo

Renata Favarato 
Ruy Zuccolotto

9624
05/03/2018 a 
12/03/2018

3636/18

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos ao dia 05/03/2018.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 15 de Março de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 14967
Publicação Nº 126798

PORTARIA Nº 14. 967, DE 15/03/2018.

CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA 
DA FAMILIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
NOS TERMOS LEI Nº 8.069/90 - ESTATUTO DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a Servidora abaixo descrita Licença por 
Motivo de Doença em Pessoa da Família:

Nome Matri. Período Processo

Maria Lucia Pizzaia 
de Souza

30523
12/03/2018 a 
16/03/2018

3637/18

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos ao dia 12/03/2018.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 15 de Março de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 14968
Publicação Nº 126801

PORTARIA Nº 14.968, DE 16/03/2018.

RETIFICA PORTARIA QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

Art. 1º Retificar na Portaria nº 14.956, de 14/03/2018, 
que concedeu Licença por acidente em serviço a Servidora 
Ivana Maria das Neves Braga, o seguinte:

Onde se lê:
60 (sessenta) dias

Leia-se:
90 (noventa) dias

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos ao dia 14/03/2018.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 16 de Março de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 14969
Publicação Nº 126791

PORTARIA Nº 14.969, DE 16/03/2018.

CONCEDER O GOZO DE FÉRIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 25 (vinte e cinco) dias de gozo de férias 
a Servidora ILZA RODRIGUES REALLI, Matrícula 756, de 
19/03/2018 até 12/04/2018, referente ao período aqui-
sitivo de 2016/2017, homologada através da Portaria nº 
14.684/2017, conforme Memorando nº 1121/2018.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 16 de Março de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal
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ATA DE RP Nº 013/2018 - PROC.5274/2017 - SEMSA 
Publicação Nº 126746

 

PM de Aracruz ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Menor Preço

AV Moroba, 20
CEP: 29192733 - Moroba - Aracruz/ES

CNPJ: 27.142.702/0001-66 I.E.: 
Fone/Fax: 27 32961092 / 32961092

E-mail: pma@aracruz.es.gov.br
Site: www.aracruz.es.gov.br

Departamento de Compras

13 / 2018

PREGÃO ELETRONICO 5 / 2018
08 - SECRETARIA DE SAUDEUnidade Gestora

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

Fornecedor
Endereço
Bairro
Cidade

CGC.(RG)
Banco 
Condição Pagto
Prazo Entrega
Prazo Garantia

002494 HENRIQUE JOSÉ DA MOTA NETO ME

COLATINA                                

06.103.290/0001-85  

Estado

Telefone
Agência

ES

27-37114329        

Cep

Fax
Conta 

99707 5300     

29704-580

CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL

RUA  AUGUSTINHO NOGUEIRA DIAS 63 
HONÓRIO FRAGA                           

Processos
000000005274/2017
Processo da Ata

Processos Agregados

Unidades Requisitantes
009.002.000.000.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

LOTE 011Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

1 2.69.01.0012.0 UN                                                     0,000 15.000,000 3,7552

LAVAGEM DE ROUPAS DE EPI, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS EM CALÇA

56.328,0000

2 2.69.01.0013.9 UN                                                     0,000 15.000,000 4,0759

LAVAGEM DE ROUPAS DE EPI, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS EM CAMISA MANGA COMPRIDA

61.138,5000

3 2.69.01.0014.7 UN                                                     0,000 15.000,000 4,4030

LAVAGEM DE ROUPAS DE EPI, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS EM COLETE

66.045,0000

4 2.69.01.0015.5 UN                                                     0,000 15.000,000 7,2892

LAVAGEM DE ROUPAS DE EPI, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS EM MACACÃO

109.338,0000

5 2.69.01.0016.3 UN                                                     0,000 15.000,000 4,5633

LAVAGEM DE ROUPAS DE EPI, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS EM BOTINA (LAVAGEM, SECAGEM E GRAXA)

68.449,5000

6 2.69.01.0017.1 UN                                                     0,000 15.000,000 2,4532

LAVAGEM DE ROUPAS DE EPI, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS EM BONÉ

36.798,0000

7 2.69.01.0018.0 UN                                                     0,000 15.000,000 2,7739

LAVAGEM DE ROUPAS DE EPI, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS EM MASCARA FACIAL (HIGIENIZAÇÃO E 
DESINFECÇÃO)

41.608,5000

Valor Total Lote 439.705,5000
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Aracruz/ES, 19 de março de 2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Valor Total Ata 439.705,5000
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 078/2017
Publicação Nº 126748

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 078/2017

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE-ARA 
014/2018, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação, no dia e horário abaixo especi-
ficado. O Edital estará à disposição dos interessados nos sites: www.saaeara.com.br e www.licitacoes-e.com.br, sob nº 
[707279]. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: licitacao@
saaeara.com.br

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

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS PERISTÁLTICAS E CABEÇOTES.

ABERTURA PROPOSTAS: 09/04/2018 às 13h30min

INICIO DA DISPUTA: 09/04/2018 às 14h00min

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

PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS FREITAS

Pregoeira

PORTARIA SAAE-ARA-062/2018
Publicação Nº 126507

PORTARIA SAAE-ARA-062/2018

Dispõe sobre vacância do cargo de Motorista do servidor Ramon Carlos de Freitas Amorim.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe confere o Decreto nº 32.712 de 08/05/2017 e de acordo com a Lei Municipal nº 2.898/2006 e Lei 
3.943/2015;

RESOLVE:

Art. 1º DECLARAR VAGO a partir de 26/03/2018, o cargo de MOTORISTA, do servidor RAMON CARLOS DE FREITAS AMO-
RIM, matrícula 311, Carreira II, Nível 2, Classe A, em virtude de assumir outro cargo público inacumulável, com funda-
mento no Ar. 66, inciso VI, da lei nº 2.898/2006, conforme Processo nº 40/2018.

Art. 2º Esta Portaria tem efeito a partir 26/03/2018.

Aracruz-ES, 16 de março de 2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017

http://www.saaeara.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br
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Barra de São Francisco

Prefeitura

ADESÃO 001_2018
Publicação Nº 126765

EXTRATO DE ADESÃO 001/2018

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 000488/2018

A Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco-ES, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que formalizou processo de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 
092/2017 referente a Concorrência Nº 001/2017-SRP da Prefeitura Municipal de Pancas-ES, visando a Contratação de Em-
presa no âmbito da Engenharia Civil para elaboração de projetos de engenharia/arquitetura e levantamentos pertinentes, 
sendo a detentora a empresa Avantec Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ Nº 05.844.663/0001-06.

Valezio Armani

Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços
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Boa Esperança

Prefeitura

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 - 
PMBE

Publicação Nº 126759

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Boa Esperança/ES, através de seu Prego-
eiro, no cumprimento das Leis 10.520, 8.666/93 e Leis 
Complementares, torna público aos interessados que rea-
lizará o processo licitatório abaixo:

- Pregão Presencial para Registro de Preços n° 012/2018 – 
Exclusivo para ME/EPP

Objeto: Futura e eventual aquisição de materiais elétricos, 
mediante Sistema de Registro de Preços, para aplicação na 
manutenção da rede de iluminação pública dos logradou-
ros da sede e distritos do município de Boa Esperança/ES.

Data de abertura: 03/04/2018.

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, 19 de março de 2018.

João Flávio Zoteli Areia

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2018
Publicação Nº 126702

EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 010/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA – ES.

CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO VALE DO ITAUNI-
NHAS – CIM ITAUNINHAS/ES, CNPJ Nº 16.991.840/0001-
01

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto ratear as 
despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos 
termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05 e do Contrato de 
Consórcio Público, com base na Resolução Orçamentária 
aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim a implan-
tação e efetivo funcionamento da sede administrativa do 
CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descri-
tos no Contrato de Consórcio Público firmado.

VALOR GLOBAL: R$ 144.000,00 (Cento e Quarenta e Qua-
tro Mil Reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- Projeto / Atividade: 026026.0412200902.198

- Elementos de despesa:

-31.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Pú-
blico – R$ 80.000,00

-33.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Pú-
blico – R$ 64.000,00

Total .................................................... R$ 144.000,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente instrumento terá vigên-
cia até 31/12/2018.

Assinatura do Contrato em 14/03/2018.

Processo nº 519/2018

Boa Esperança/ES, 19 de março de 2018.

VALDIR RAMOS MATTUSOCH

Prefeito Municipal
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Brejetuba

Prefeitura

PREGÃO PRESENCIAL 08/2018/PMB
Publicação Nº 126608

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA/PMB

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL

N.º 08/2018/PMB

Licitação Exclusiva para MEI, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparados. Objeto: aquisição de Aparelhos 
de academia popular (simulador de caminhada, remador duplo, exercitador de pernas, esquiador duplo, etc.), visando o 
desenvolvimento de atividades físicas mediante acesso gratuito. Proposta SICONV: Convênio nº 1032293-32 – Contrato 
de Repasse nº 835728. Programa: Esportes e Grandes Eventos Esportivos – Aquisição de Equipamentos do Ministério dos 
Esportes. Abertura e julgamento as 09:00 horas do dia 05 de abril de 2018. Os interessados poderão adquirir o edital e 
anexos no site: http://www.brejetuba.es.gov.br Demais informações: 27 3733 1224.Demais informações: 27 3733 1224. 

Brejetuba – ES, 19 de março de 2018.

Siolek Zambom

Pregoeiro
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Castelo

Prefeitura

CONTRATO 5.01238/2018
Publicação Nº 126727

CONTRATO No 5.01238/2018

Referente ao Pregão Presencial No 102/2017

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: R. P. BINDELI EIRELI - ME

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de materiais e equipamentos para o bom funcionamento dos 
serviços da Secretaria de Interior, de acordo com as especificações e quantitativos relacionados no Anexo 02 e Termo de 
Referência Anexo 09, tudo de acordo com o processo administrativo nº 001238/2018, oriundo da Secretaria Municipal 
de Interior. Os preços a serem pagos encontram-se no quadro abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no 
certame licitatório e nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, salários, encargos e obrigações 
sociais, seguros, fretes, material, mão de obra, combustível e quaisquer despesas inerentes à compra:

Lote Objeto Un. Qt. Vr. Un. (R$) Vr. Total (R$)

13

Correntes para motosserra, 30 cm, 12", com as seguintes especificações 
do motosserra:
Dados técnicos:
• Potência (kW/cv) 1.3/1.8
• Capacidade do tanque de combustível (l) 0.27
• Cilindrada (cm³) 30.1
• Rot. lenta (rpm) 3000
• Rot. máxima (rpm) 13000
• Peso (kg) 1) 3.3
Garantia de 03 meses por lei, contando a partir da data de emis-
são da Nota Fiscal

Un. 05 73,00 365,00

14

Correntes para motosserra, 50 cm, 20", com as seguintes especificações 
do motosserra:
• Capacidade do tanque de combustível (l) 0825
• Cilindrada (cm³) 91.6
• Peso (kg) 1) 7.3
• Potência (kW/cv) 5.2/7.1
• Rot. lenta (rpm) 2500
• Rot. máxima (rpm) 13000 sabre RS / 12000 sa
Garantia de 03 meses por lei, contando a partir da data de emis-
são da Nota Fiscal

Un. 05 79,00 395,00
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38

Motosserra, 30 cm, 12" - oferece praticidade para as atividades de poda 
em altura. Leve e de fácil manuseio, conta com engate que facilita a es-
calada para realizar podas em árvores, galhos próximos à rede elétrica 
e árvores frutíferas. Possuindo: • Motor 2-MIX, mais economia, pois o 
consumo de combustível é reduzido em até 20% em relação a motores 
de dois tempos convencionais; • compensador é um dispositivo que re-
aliza a compensação de entrada de ar limpo, permitindo aumentar os 
intervalos de limpeza do filtro de ar sem perda de potência e emissões 
e sem aumento do consumo de combustível; • sistema antivibratório 
possui um avançado sistema antivibratório. • Tensor lateral da corren-
te, o parafuso tensor acionado pela lateral através tampa do pinhão da 
corrente, isto evita o contato da mão com a corrente afiada e as pontas 
da garra; • Tampa do tanque manual: tampas especiais para os tanques 
de combustível e óleo. • Gancho de suporte: com o gancho de suporte 
é possível carregar a motosserra acoplada a uma corda para trabalhos 
de arborismo.
Dados técnicos:
• Potência (kW/cv) 1.3/1.8
• Capacidade do tanque de combustível (l) 0.27
• Cilindrada (cm³) 30.1
• Rot. lenta (rpm) 3000
• Rot. máxima (rpm) 13000
• Peso (kg) 1) 3.3
Garantia de 03 meses por lei, contando a partir da data de emis-
são da Nota Fiscal

Un. 02 775,00 1.550,00

43

Prego 25 x 72; acabamento polido; corpo liso; cabeça cônica e 
axadrezada; ponta tipo diamante. Dimensões: Medida: 25x72; 
medida em Pol x BWG: 6.1/2 x 2; diâmetro: 7 mm; comprimento: 
165,6 mm

Kg. 100 8,90 890,00

49

Roçadeira a gasolina KA 85R c/ lâmina de 02 pontas; Especifica-
ções técnicas: cilindrada: 25.4 cm³; peso: 5.0 Kg; potência: 0.95 
Kw / 1.3 CV; Características:
pode ser combinada a 6 implementos de anexo, transforman-
do-se em: roçadeira, motopoda, podador de altura, aparador de 
cantos, motocultivador ou derriçador; troca das ferramentas é 
simples; acoplamento rápido e fácil; 03 meses de garantia por lei, 
contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal

Un. 05 1265,00 6.325,00

46

Roda e pneu com câmara 3.25/8", com bucha plástica. Utiliza-
do nos carrinhos de mão: 77704/404, 77704/424, 77704/426, 
77704/434, 77704/436, 77707/426, 77707/435, 77707/436, 
77714/435, 77714/445, 77717/421, 77717/431, 77718/421, 
77719/445 e 77756/435. Descrição técnica: Roda metálica para 
carrinho de mão, pneu com câmara 3.25/8" e bucha plástica. 
Orientações Gerais: Produto destinado para a reposição e manu-
tenção das peças dos carrinhos de mão; 03 meses de garantia por 
lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal

Un. 30 36,00 1.080,00

Total 10.605,00

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação orça-
mentária do orçamento de 2018

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte

0130010412200012.488 33903000000 0815 SEMINT – 10000000 – Recursos Ordinários

0130010412200161.153 449050200000 0823 SEMINT – 10000000 – Recursos Ordinários

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 10.605,00 (Dez Mil Seiscentos e Cinco Reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente CONTRATO será de 12 (doze) meses a contar da publicação do contrato.

Castelo-ES, 19 de Março de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal
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DECRETO 16.198
Publicação Nº 126554

DECRETO Nº 16.198, DE 13 de março de 2018.

Altera decreto que nomeia Comissão de Sindicância.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Es-
pírito Santo, no uso da sua atribuição que lhe confere o 
art. 53, inc. XXVI da Lei Orgânica do Município de Caste-
lo, combinado com o art. 203 da Lei nº 1.440/92, Lei nº 
2.874, de 20 de dezembro de 2009 com modificações in-
troduzidas pela Lei nº 3.101, de 19 de outubro de 2011, e, 
considerando o que consta no processo nº 012221 de 21 
de setembro de 2017, anexo processos n° 010369/2017 
e 015189/2017, e processo n° 002588 de 06 de março de 
2018;

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam nomeados servidores para compor a Co-
missão de Sindicância, sob a presidência do primeiro, 
para, apurar irregularidades constantes no processo nº 
015189/2017:

I – Cleidiano Alochio Coaioto
II- Rachelle Schaiany Pianna Piovezan
III- Orlando Do Nascimento Costa Filho

Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para 
conclusão dos trabalhos da Sindicância, que deverá se ini-
ciar em 05 (cinco) dias, contados da data da publicação 
deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Castelo, ES, 13 de março de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

DECRETO 16.199
Publicação Nº 126552

DECRETO Nº 16.199, DE 14 de março DE 2018.

Concede licença com vencimentos ao Servidor José Augus-
to Gava Marques.

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

• Considerando o que consta no § 2º, do art. 108, da Lei 
nº 1.440/1992 e,

• Considerando o que consta no processo nº 002007 de 22 
de fevereiro de 2018.

D E C R E T A:

Art.1º Fica concedida Licença ao Servidor Público Munici-
pal o Sr° José Augusto Gava Marques, ocupante do cargo 
efetivo de Professor B, nomeado através do Decreto n° 
3.240 de 26 de fevereiro de 1999.

Parágrafo Único: A licença a que se refere este artigo será 
com vencimentos pelo período de 06 (seis) meses, a con-
tar de 16 de março de 2018.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, com efeitos a 16 de março de 2018.

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

Castelo, ES, 14 de março de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

PORTARIA 4.087
Publicação Nº 126556

PORTARIA Nº 4.087, DE 13 DE MARÇO DE 2018.

Altera Portaria Que Designa Comissão para Vistoria de 
Imóvel e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espí-
rito Santo, no uso da atribuição que lhe confere o Inciso 
XXVI do Artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Castelo, 
e considerando o que consta no processo nº 007425 de 20 
de junho de 2017.

R E S O L V E:

Art. 1° Designar uma Comissão para vistoria de Imóveis, 
localizados nas margens do Córrego da Toca, Distrito de 
Aracuí, nesta cidade de Castelo, composta dos seguintes 
membros:

Mário Pupim Júnior

Peterson Gazola Tessaro

Orlando do Nascimento Costa Filho

Art. 2º Compete a Comissão, sob a Presidência de Mário 
Pupim Júnior, oferecer no prazo de 15(quinze) dias, laudo 
de vistoria dos imóveis já mencionados.

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
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Castelo, ES, 13 de março de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

RESCISÃO CONTRATO 3.14402/2017 - FMS
Publicação Nº 126731

RESCISÃO CONTRATUAL BILATERAL

CONTRATO Nº 3.14402/2017

O MUNICÍPIO DE CASTELO, com sede à Avenida Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, inscrito no 
CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Municipal, Sr. LUIZ CARLOS PIASSI, 
brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o n° 
159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, residente 
e domiciliado na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso 
Alto, nesta cidade de Castelo-ES, por intermédio do Fundo 
Municipal de Saúde de Castelo, com sede à Avenida Nossa 
Senhora da Penha, nº 574, Centro, Castelo-ES, inscrito no 
CNPJ sob o n° 14.830.853.0001-65, neste ato representa-
do pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. JOÃO FERNAN-
DO PASSAMANI, brasileiro, casado, portadora da Carteira 
de Identidade nº. 383.202 - ES, inscrita no CPF/MF sob nº 
557.365.727-53, residente e domiciliado na Rua Ministro 
Eurico Sales, nº 318, Bairro Baixa Itália, Cidade de Caste-
lo, Estado do Espírito Santo, neste ato denominado CON-
TRATANTE e de outro lado o Sr.(ª) JULIANA YRACY GOMES 
INOCÊNCIO, Brasileiro(a), Solteiro(a), inscrito(a) no CPF 
sob o n° 098.697.387-45, portador(a) da Cédula de Iden-
tidade nº 1.925.135 SPTC/ES, residente e domiciliado(a) 
na Rua Rafael Dias Pacheco, nº 75, Bairro Recanto, Cida-
de de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, 
doravante denominado CONTRATADO(A), resolvem RES-
CINDIR de comum acordo o Contrato nº 3.14402/2017, 
Processo Seletivo nº 001/2017, homologado em 01 de No-
vembro de 2017, Decreto nº 15.999, autorizado através 
do processo administrativo nº 005991/2017, oriundo da 
Secretaria Municipal de Saúde, tudo conforme solicitação 
do servidor(a), a partir do dia 01 de Março de 2018, anexa 
ao processo administrativo nº 002676/2018.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o pre-
sente CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e for-
ma, juntamente com duas testemunhas igualmente sig-
natárias.

Castelo/ES, 19 de Março de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

JOÃO FERNANDO PASSAMANI

Secretário Municipal de Saúde

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 011/2018 FMS
Publicação Nº 126718

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo-FMS, torna público o re-
sultado da seguinte Licitação para Registro de Preços:

Pregão Presencial nº 011/2018

- AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA nos lotes 
77 e 78 no valor total de R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil 
setecentos reais),

- COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL 
nos lotes 1, 17, 25, 43, 48, 49, 53, 60, 61, 62, 63, 91, 
103, 106, 117, 125, 126, 133 e 142 no valor total de R$ 
111.380,00 (cento e onze mil trezentos e oitenta reais),

- COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA nos lotes 20, 27, 34, 93, 94, 95, 108, 109, 140 e 141 
no valor total de R$ 163.440,00 (cento e sessenta e três 
mil quatrocentos e quarenta reais),

- CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 
LTDA nos lotes 21, 40, 44, 57, 58, 59, 65, 66 e 67 no valor 
total de R$ 46.673,00 (quarenta e seis mil seiscentos e 
setenta e três reais),

- DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA nos lotes 2, 6, 8, 15, 22, 33, 50, 51, 56, 68, 69, 74, 
80, 81, 82, 90, 110, 115, 124, 128, 130 e 131 no valor to-
tal de R$ 130.607,50 (cento e trinta mil seiscentos e sete 
reais e cinquenta centavos),

- DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
nos lotes 23, 32, 41, 92, 112, 122, 134, 136 e 143 no 
valor total de R$ 18.188,00 (dezoito mil cento e oitenta e 
oito reais),

- DROGAFONTE LTDA nos lotes 9, 12, 13, 19, 30, 36, 38, 
39, 45, 46, 83, 84, 119, 120 e 132 no valor total de R$ 
85.890,00 (oitenta e cinco mil oitocentos e noventa reais),

- GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA nos lotes 3, 76 e 
129 no valor total de R$ 5.159,00 (cinco mil cento e cin-
quenta e nove reais),

- HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA nos lotes 14, 24, 26, 28, 29, 31, 64, 72, 73, 75, 
79, 87, 88, 98, 105, 113, 116, 127, 137, 138 e 139 no 
valor total de R$ 87.326,00 (oitenta e sete mil trezentos e 
vinte e seis reais),

- NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA nos lo-
tes 4, 5, 7, 10, 11, 16, 18, 37, 42, 47, 71, 85, 86, 89, 96, 
100, 101, 102, 104, 111, 121, 123, 135 e 144 no valor 
total de R$ 94.452,00 (noventa e quatro mil quatrocentos 
e cinquenta e dois reais),

- SOGAMAX DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME 
nos lotes 52 e 70 no valor total de R$ 9.146,40 (nove mil 
cento e quarenta e seis reais e quarenta centavos)

- TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP nos lotes 35 e 
97 no valor total de R$ 3.348,50 (três mil trezentos e qua-
renta e oito reais e cinquenta centavos).

Itens 54, 55, 99, 107 e 118 – DESERTO

Item 114 – FRACASSADO.

Castelo-ES, 19/03/2018.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro
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Colatina

Prefeitura

DECRETO 21.111/2018
Publicação Nº 126824

DECRETO Nº 21.111, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018.

Nomeia servidor para cargo efetivo :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e em especial das 
contidas no artigo 12 da Lei Complementar nº 035/2005,

RESOLVE nomear Karla Thomazi Correa aprovado em con-
curso público para o exercício do cargo de PMA III – ES-
CRITURÁRIO, do quadro de cargos e salários da Prefeitura 
Municipal de Colatina, a partir de 14 de fevereiro de 2018.

Este ato entra em vigor na presente data.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 19 de fe-
vereiro de 2018.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 19 de fevereiro de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2018
Publicação Nº 126764

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 026/2018

O Município de Colatina/ES torna público que às 09h30 
do dia 04 de Abril de 2018, fará a abertura do Pregão 
Presencial nº 026/2018, cujo o objeto é a formalização de 
registro de preços para aquisição e recarga de tonners e 
cartuchos.

Edital disponível no site:

“http://www.colatina.es.gov.br”.

GIULIANA ARPINI BENEDITO

Pregoeira Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
000029/2018.

Publicação Nº 125940

Extrato de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 000029/2018.

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: BOSI E FREGONA LTDA ME.

OBJETO: Aquisição de hortifrutigranjeiros para o exercí-
cio de 2018, destinados a composição dos cardápios dos 
programas de acolhimento da Secretaria Municipal de As-
sistência Social, Trabalho e Cidadania, conforme processo 
administrativo nº 023398/2017.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados a partir 
da data posterior à publicação no Diário Oficial dos Municí-
pios do Espírito Santo

VALOR GLOBAL: R$163.483,90 (cento e sessenta e três 
mil quatrocentos e oitenta e três reais e noventa centa-
vos).

DATA DA ASSINATURA: 14 de MARÇO de 2018.

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
000031/2018.

Publicação Nº 125946

Extrato de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 000031/2018.

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 
LTDA - ME

OBJETO: Aquisição de hortifrutigranjeiros para o exercí-
cio de 2018, destinados a composição dos cardápios dos 
programas de acolhimento da Secretaria Municipal de As-
sistência Social, Trabalho e Cidadania, conforme processo 
administrativo nº 023398/2017.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados a partir 
da data posterior à publicação no Diário Oficial dos Municí-
pios do Espírito Santo

VALOR GLOBAL: R$ R$ 44.539,90 (quarenta e quatro mil 
quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos).

DATA DA ASSINATURA: 14 de MARÇO de 2018.

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

http://www.colatina.es.gov.br
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PORTARIA 010/2018
Publicação Nº 126815

PORTARIA Nº 010/2018 .

Prorroga prazo concedido pela Portaria n.º 060/2017 :

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

RESOLVE prorrogar por mais 30 (trinta) dias, o prazo 
concedido para instauração de Processo Administrativo 
Disciplinar – PAD Sindicância, de que trata a Portaria nº 
060/2017, destinada a apurar os fatos narrados através do 
procedimento administrativo nº 29.778/2017.

Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 14 de mar-
ço de 2018.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 14 de março de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.

SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
013/2018

Publicação Nº 126778

D E C I S Ã O

PROCESSO 17.554/2017

Origem – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informa-
ção

Assunto – recurso administrativo referente ao Pregão Pre-
sencial nº 013/2018

Diante da decisão cautelar proferida pelo Tribunal de Con-
tas do Estado do Espírito Santo – PROCESSO 01777/2018-
8 TCEES, que deferiu a medida cautelar pleiteada com 
fundamento ao artigo 377, III, do RITCEES, SUSPENDO 
cautelarmente o procedimento licitatório do Pregão Pre-
sencial nº 013/2018 na fase em que se encontra até ulte-
rior deliberação do Colendo Tribunal de Contas.

Em, 16 de março de 2018.

SERGIO MENEGUELLI

Prefeito Municipal

Câmara Municipal

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018
Publicação Nº 126772

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018

A Pregoeira da Câmara Municipal de Colatina, torna público, de acordo com as disposições da Lei Nº. 8.666/93 e suas 
alterações, o resultado do Pregão Presencial Nº 001/2018, para contratação de empresa para prestação de serviços de 
agenciamento, fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (reserva, emissão, marcação, remarcação, 
cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens áereas), na modalidade de remuneração fixa por taxa de transação 
(Transaction Fee), para atender os vereadores e servidores que estejam em atividades atinentes aos trabalhos desenvolvi-
dos na Câmara Municipal de Colatina, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência, DECLAROU 
DESERTA o presente certame.

Colatina-ES, 19 de Março de 2018.

Eliane Zovico Soella

Pregoeira
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Conceição do Castelo

Prefeitura

AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL 
N. 007/2018

Publicação Nº 126740

AVISO DE RESULTADO

Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços nº 
000007/2018

O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua 
Pregoeira TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, o 
RESULTADO do Pregão Presencial Sistema de Registro de 
Preços nº 000007/2018, que tem como objeto a AQUISI-
ÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DOCE TIPO BRIOCHE E LEITE 
SACOLA TIPO C, DESTINADO A ATENDER AS NECESSI-
DADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, atendendo à solicitação 
protocolizada sob o nº 141/2018, sendo vencedoras da 
proposta as empresas PANIFICADORA GRAN PASSOS LT-
DA-ME, no valor global de R$ 91.069,65 (noventa e um mil 
sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Conceição do Castelo, ES, 19 de março de 2018.

Valéria Pravato Guarnier

Pregoeira

AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL 
N. 09-2018

Publicação Nº 126736

AVISO DE RESULTADO

Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços nº 
000009/2018

O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua 
Pregoeira TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, o 
RESULTADO do Pregão Presencial Sistema de Registro de 
Preços nº 000009/2018, que tem como objeto a AQUI-
SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (TECNOLOGIA DE IN-
FORMAÇÃO) E DE USO COMUM, DESTINADOS A ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, 
atendendo à solicitação protocolizada sob o nº 485/2018, 
sendo vencedoras da proposta as empresas: ATUANTE 
COMERCIO MAG STRORE EIRELI ME, no valor total de R$ 
3.320,00 (três mil trezentos e vinte reais), CAZELE SPORT 
LTDA, no valor total de R$ 9.800,00 (nove mil oitocentos 
reais), CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, no valor 
total de R$ 8.620,00 (oito mil seiscentos e vinte reais), CL 
COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, no valor total de 
R$ 21.435,00 (vinte e um mil quatrocentos e trinta e cinco 
reais), GERALDO A. DAS CHAGAS ME, no valor total de R$ 

13.500,00 (treze mil quinhentos reais), JB COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI EPP, no valor total de R$ 7.831,50 (sete 
mil oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), 
JOÃO BATISTA DE MIRANDA INFORMÁTICA - ME, no va-
lor total de R$ 18.900,00 (dezoito mil novecentos reais), 
LOJAS BOA FE LTDA-ME, no valor total de R$ 17.930,00 
(dezessete mil novecentos e trinta reais), LORENA SALEH 
PEREIRA ME, no valor total de R$ 56.760,00 (cinquenta 
e seis mil setecentos e sessenta reais), MAIS SOLUÇÕES 
COMERCIAIS E SERVIÇO EIRELI ME, no valor total de R$ 
30.675,00 (trinta mil seiscentos e setenta e cinco reais) e 
MIRIANE KIEFFER LUTZKE, no valor total de R$ 64.443,00 
(sessenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e três re-
ais). Perfazendo um Valor Global de R$ 253.214,50 (du-
zentos e cinquenta e três mil duzentos e quatorze reais e 
cinquenta centavos).

Conceição do Castelo, ES, 19 de março de 2018.

Valéria Pravato Guarnier

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N. 007/2018
Publicação Nº 126741

HOMOLOGAÇÃO

Homologo o presente processo, com base no julgamen-
to da Pregoeira e de acordo com o parecer da Assesso-
ria Jurídica Municipal que objetiva a AQUISIÇÃO DE PÃO 
FRANCES, PÃO DOCE TIPO BRIOCHE E LEITE SACOLA 
TIPO C, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO 
DO CASTELO - ES, atendendo à solicitação protocolizada 
sob o número 141/2018. A modalidade do certame foi de-
finida no artigo 6º inciso III da Lei nº 8.666/93 e da Lei 
Complementar nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, sendo 
homologado vencedoras do certame as empresas: PANIFI-
CADORA GRAN PASSOS LTDA-ME nos itens (item 1/lote 1) 
no valor de R$ 10,70 (dez reais e setenta centavos), (item 
2/lote 2) no valor de R$ 3,15 (três reais e quinze centa-
vos) e (item 3/lote 3) no valor de R$ 10,00 (dez reais), no 
valor total de R$ 91.069,65 (noventa e um mil sessenta e 
nove reais e sessenta e cinco centavos). Perfazendo um 
Valor Global de R$ 91.069,65 (noventa e um mil sessenta 
e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Conceição do Castelo, ES, 19 de março de 2018.

Christiano Spadetto

Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N. 09/2018
Publicação Nº 126738

HOMOLOGAÇÃO

Homologo o presente processo, com base no julgamen-
to da Pregoeira e de acordo com o parecer da Assessoria 
Jurídica Municipal que objetiva a AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS DE TI (TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO) E DE USO 
COMUM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, atendendo à solicita-
ção protocolizada sob o número 485/2018. A modalidade 
do certame foi definida no artigo 6º inciso III da Lei nº 
8.666/93 e da Lei Complementar nº 10.520 de 17 de Julho 
de 2002, sendo homologado vencedoras do certame as 
empresas: ATUANTE COMERCIO MAG STRORE EIRELI ME 
nos itens (item 26/lote 26) no valor de R$ 46,00 (quarenta 
e seis reais) e (item 35/lote 35) no valor de R$ 1.200,00 
(um mil duzentos reais), no valor total de R$ 3.320,00 
(três mil trezentos e vinte reais), CAZELE SPORT LTDA 
nos itens (item 22/lote 22) no valor de R$ 1.600,00 (um 
mil seiscentos reais) e (item 33/lote 33) no valor de R$ 
2.500,00 (dois mil quinhentos reais) no valor total de R$ 
9.800,00 (nove mil oitocentos reais), CIBOX COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA EPP nos itens (item 17/lote 17) no valor 
de R$ 99,00 (noventa e nove reais), (item 18/lote 18) no 
valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), (item 19/
lote 19) no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) 
e (item 24/lote 24) no valor de R$ 0,20 (vinte centavos), 
no valor total de R$ 8.620,00 (oito mil seiscentos e vinte 
reais), CL COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME nos 
itens (item 2/lote 2) no valor de R$ 324,00 (trezentos e 
vinte e quatro reais), (item 6/lote 6) no valor de R$ 690,00 
(seiscentos e noventa reais), (item 25/lote 25) no valor 
de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais), (item 
31/lote 31) no valor de R$ 1.500,00 (um mil quinhentos 
reais), (item 34/lote 34) no valor de R$ 117,00 (cento e 
dezessete reais) e (item 37/lote 37) no valor de R$ 324,00 
(trezentos e vinte e quatro reais), no valor total de R$ 
21.435,00 (vinte e um mil quatrocentos e trinta e cinco 
reais), GERALDO A. DAS CHAGAS ME nos itens (item 4/
lote 4) no valor de R$ 19,00 (dezenove reais), (item 5/
lote 5) no valor de R$ 3.600,00 (três mil seiscentos re-
ais), (item 12/lote 12) no valor de R$ 89,00 (oitenta e 
nove reais), (item 15/lote 15) no valor de R$ 7,50 (sete 
reais e cinquenta centavos), (item 16/lote 16) no valor 
de R$ 21,70 (vinte e um reais e setenta centavos), (item 
23/lote 23) no valor de R$ 98,00 (noventa e oito reais) e 
(item 36/lote 36) no valor de R$ 224,00 (duzentos e vinte 
e quatro reais), no valor total de R$ 13.500,00 (treze mil 
quinhentos reais), JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 
nos itens (item 8/lote 8) no valor de R$ 1.038,00 (um mil 
trinta e oito reais), (item 13/lote 13) no valor de R$ 2,49 
(dois reais e quarenta e nove centavos) e (item 20/lote 
20) no valor de R$ 493,00 (quatrocentos e noventa e três 
reais), no valor total de R$ 7.831,50 (sete mil oitocentos e 
trinta e um reais e cinquenta centavos), JOAO BATISTA DE 
MIRANDA INFORMÁTICA - ME no item (item 3/lote 3) no 
valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), no valor 
total de R$ 18.900,00 (dezoito mil novecentos reais), LO-
JAS BOA FE LTDA-ME nos itens (item 21/lote 21) no valor 
de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), (item 29/lote 

29) no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e (item 32/
lote 32) no valor de R$ 6.880,00 (seis mil oitocentos e 
oitenta reais) no valor total de R$ 17.930,00 (dezessete 
mil novecentos e trinta reais), LORENA SALEH PEREIRA ME 
no item (item 30/lote 30) no valor de R$ 3.784,00 (três 
mil setecentos e oitenta e quatro reais), no valor total de 
R$ 56.760,00 (cinquenta e seis mil setecentos e sessenta 
reais), MAIS SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇO EIRE-
LI ME nos itens (item 1/lote 1) no valor de R$ 2.500,00 
(dois mil quinhentos reais), (item 9/lote 9) no valor de 
R$ 11.395,00 (onze mil trezentos e noventa e cinco re-
ais), (item 10/lote 10) no valor de R$ 625,00 (seiscentos 
e vinte e cinco reais), (item 11/lote 11) no valor de R$ 
4.180,00 (quatro mil cento e oitenta reais), (item 14/lote 
14) no valor de R$ 67,00 (sessenta e sete reais) e (item 
27/lote 27) no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), no 
valor total de R$ 30.675,00 (trinta mil seiscentos e setenta 
e cinco reais) e MIRIANE KIEFFER LUTZKE ME nos itens 
(item 7/lote 7) no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais) e (item 28/lote 28) no valor de R$ 4.443,00 (quatro 
mil quatrocentos e quarenta e três reais), no valor total 
de R$ 64.443,00 (sessenta e quatro mil quatrocentos e 
quarenta e três reais). Perfazendo um Valor Global de R$ 
253.214,50 (duzentos e cinquenta e três mil duzentos e 
quatorze reais e cinquenta centavos).

Conceição do Castelo, ES, 19 de março de 2018.

Christiano Spadetto

Prefeito Municipal

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 126-2017-VNI

Publicação Nº 126744

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
126/2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA 
DO IMIGRANTE

Processo Administrativo Nº 1.332/2018

O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, comunica 
a quem possa interessar a ADESÃO À ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 126/2017, da Prefeitura Municipal de Ven-
da Nova Do Imigrante, para FORNECIMENTO DE PEÇAS/ 
ACESSÓRIOS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LI-
NHA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS 
MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DESTA 
MUNICIPALIDADE. Processo Licitatório: Pregão Presencial 
SRP Nº 074/2017. Ata de Registro de Preços Nº 126/2017, 
publicada no Diário Oficial dos Municípios Edição nº 887, 
de 14/11/2017; Detentora do Registro: TRATORPEL- PE-
ÇAS PARA TRATORES LTDA EPP. Vigência da ata do registro 
de preços: 23/10/2017 A 23/10/2018. Data da adesão: 
19/03/2018.

Conceição do Castelo-ES, 19 de março de 2018.

Christiano Spadetto

Prefeito
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Domingos Martins

Prefeitura

 PREGÃO 015- 2018
Publicação Nº 126688

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público 
que fará realizar licitação, especificada a seguir:

PREGÃO Nº 015/2018

Objeto: Aquisição de lâminas e seus componentes para 
Retroescavadeira, Patróis e Carregadeiras usadas nas ma-
nutenções das estradas localizadas no Município de Do-
mingos Martins e para os equipamentos do PRONAF, para 
o exercício de 2018.

Data de abertura: 04 de Abril de 2018 – 14:00 horas

INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Perma-
nente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 85, Centro, 
Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário 
de 08:00 às 15:00 horas; site: www.domingosmartins.es.
gov.br.

Domingos Martins – ES, 19 de Março de 2018.

Rogério Aldemir da Penha

Pregoeiro Municipal

DECRETOS NORMATIVO N°3.186 , 3.187, 3.188, 
3.189, 3.190  - 2018

Publicação Nº 126725

Publicação de Decretos Normativos

3.186– 16/03/2018 – ESTABELECE A QUANTIDADE MÁ-
XIMA DE PARCELAS PARA PARCELAMENTO REFERENTE A 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FISCAIS E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

3.187– 16/03/2018 – ESTABELECE FORMALIDADES PARA 
CONCESSÃO DE ISENÇÕES DE IMPOSTO PREDIAL E TER-
RITORIAL URBANO AO CONTRIBUINTE E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

3.188– 16/03/2018 – ESTABELECE VALORES MÍNIMOS 
PARA REALIZAÇÃO DE RETENÇÃO DO ISSQN, QUANDO 
SERVIÇOS PRESTADOS À PRÓPRIA MUNICIPALIDADE E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

3.189– 16/03/2018 – CRIA OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E 
EXPLICITA OUTRAS PARA OS SERVIÇOS DE ADMINISTRA-
ÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

3.190– 16/03/2018 - REGULAMENTA DESCONTO DO VA-
LOR DOS MATERIAIS FORNECIDOS PELO PRESTADOR 
DOS SERVIÇOS PREVISTOS NOS SUBITENS 7.02 E 7.05 
DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Domingos Martins – ES,

19 de março de 2018.

ERRATA DO DECRETO NORMATIVO 3.170
Publicação Nº 126689

Errata de Decreto Normativo

Na publicação do Diário Oficial dos Municípios do Espírito 
Santo de 1º/2/2018, Edição nº 941, página 63, Edital de 
Convocação,

onde se lê:

LEI MUNICIPAL Nº EMENTA RENUMERAÇÃO

2.827/2017

AUTORIZA A TRANS-
FERÊNCIA DE RECUR-
SOS FINANCEIROS AO 
PODER EXECUTIVO.

2.826/2017

2.828/2017

ESTIMA A RECEI-
TA E FIXA DESPESA 
DO MUNICÍPIO DE 
DOMINGOS MARTINS 
PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2018.

2.827/2017

leia-se:

LEI MUNICIPAL Nº EMENTA RENUMERAÇÃO

2.827/2017

AUTORIZA A TRANS-
FERÊNCIA DE RECUR-
SOS FINANCEIROS AO 
PODER EXECUTIVO.

2.827/2017

2.828/2017

ESTIMA A RECEI-
TA E FIXA DESPESA 
DO MUNICÍPIO DE 
DOMINGOS MARTINS 
PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2018.

2.826/2017

Domingos Martins – ES,

19 de março de 2018.
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PREGÃO 012- 2018
Publicação Nº 126687

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público 
que fará realizar licitação, especificada a seguir:

PREGÃO Nº 012/2018

Objeto: Contratação de empresa para locação de Ônibus 
Executivo, Micro-Ônibus e Van, para transporte de passa-
geiros em viagens no âmbito municipal e intermunicipal 
para atendimento das atividades inerentes aos serviços 

oferecidos pelo CRAS de Ponto Alto e CRAS da Sede, du-
rante o exercício de 2018.

Data de abertura: 04 de Abril de 2018 – 09:00 horas

INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Perma-
nente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 85, Centro, 
Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário 
de 08:00 às 15:00 horas; site: www.domingosmartins.es.
gov.br.

Domingos Martins – ES, 19 de Março de 2018.

Rogério Aldemir da Penha

Pregoeiro Municipal

Câmara Municipal

ATO Nº 12, DE 15 DE MARÇO DE 2018
Publicação Nº 126653

ATO N° 12, DE 15 DE MARÇO DE 2018

Autoriza a elaboração do Contrato com Rogelho Liebmann 
para prestação de serviço de instalação de 65 metros qua-
drados de forro PVC.

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

Art. 1º Autorizar a lavratura de contrato com o senhor 
Rogelho Liebmann, cujo objeto é a prestação de serviços 
de instalação de 65 (sessenta e cinco) metros quadrados 
de forro PVC na Sala dos Vereadores da Câmara Municipal.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 15 de março de 
2018.

JULIO MARIA CHRIST

Presidente

RESUMO CONTRATO Nº 8 DE 2018
Publicação Nº 126658

RESUMO DO CONTRATO N° 8/2018

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MAR-
TINS
CONTRATADA: ROGELHO LIEBMANN
OBJETO: Contrato de prestação de serviços de instalação 
de 65 metros quadrados de forro PVC para a sala dos ve-
readores na Sede da Câmara Municipal de Domingos Mar-
tins.
VALOR: Global de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos re-
ais), sendo o pagamento feito ao final do serviço execu-
tado.
VIGÊNCIA: 21 de março a 30 de março de 2018.
RECURSOS: 010001.0103100012.001 - Manutenção 
dos serviços administrativos da Câmara Municipal – 
3.3.90.36.00000 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
Física Ficha13.

Domingos Martins, 19 de março de 2018.

JULIO MARIA CHRIST

Presidente da CMDM

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins

LICENÇA MEDICA - PORTARIA DE PESSOAL Nº 
020/2018

Publicação Nº 126706

PORTARIA DE PESSOAL Nº 020/2018

CONCEDE AFASTAMENTO DO TRABALHO PARA TRATA-
MENTO DE SAÚDE A SERVIDORA PÚBLICA ROSIMELIA 
APARECIDA MERSCHER – AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLI-
COS - SERVENTE.

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

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

- considerando os termos do Processo de Licença Médica, 
protocolizado sob o nº 0200903/2018;
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R E S O L V E :

Art. 1º Fica concedido afastamento do trabalho para tra-
tamento de saúde por 40 (quarenta) dias, no período de 
06 de março a 14 de abril de 2018, à Rosimelia Apareci-
da Merscher, lotada no âmbito da Secretaria Municipal de 
Ação Social, conforme Guia de Perícia Médica do Instituto 
de Previdência dos Servidores do Município de Domingos 
Martins em anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroativos a 08 de março de 2018.

Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins/ES, 19 de março de 2018.

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins/ES

LICENÇA MÉDICA - PORTARIA DE PESSOAL Nº 
019/2018

Publicação Nº 126704

PORTARIA DE PESSOAL Nº 019/2018

CONCEDE AFASTAMENTO DO TRABALHO PARA TRATAMEN-
TO DE SAÚDE A SERVIDORA PÚBLICA CLAUDIA SANTOS 
SILVA PADILHA – PROFESSORA PB.

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

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

- considerando os termos do Processo de Licença Médica, 
protocolizado sob o nº 0190503/2018;

R E S O L V E :

Art. 1º Fica concedido afastamento do trabalho para trata-
mento de saúde por 45 (quarenta e cinco) dias, no período 
de 10 de março a 23 de abril de 2018, à Claudia Santos 
Silva Padilha, lotada no âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação e Esportes, conforme Guia de Perícia Médica do 
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de 
Domingos Martins em anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroativos a 10 de março de 2018.

Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins/ES, 19 de março de 2018.

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins/ES

LICENÇA MÉDICA - PORTARIA DE PESSOAL Nº 
021/2018

Publicação Nº 126707

PORTARIA DE PESSOAL Nº 021/2018

PRORROGA PRAZO DE LICENÇA MÉDICA A SERVIDORA 
PÚBLICA JANETA BAUTZ THOMAS – AGENTE DE SERVIÇOS 
PÚBLICO – GARI.

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

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

- considerando os termos do Processo de Licença Médica, 
protocolizado sob o nº 0210903/2018;

R E S O L V E :

Art. 1º Fica prorrogado por 90 (noventa) dias, no período 
de 09 de março de 2018 a 06 de junho de 2018, o pra-
zo de Licença para tratamento de saúde – concedido por 
meio da Portaria de Pessoal/IPASDM nº. 22/2017 a Janeta 
Bautz Thomas, lotado no âmbito da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos, conforme Guia de Perícia 
Médica do Instituto de Previdência dos Servidores do Mu-
nicípio de Domingos Martins em anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroativos a 09 de março de 2018.

Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins/ES, 19 de março de 2018.

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins
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Ecoporanga

Prefeitura

1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 063/2017
Publicação Nº 126710

1° TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 063/2017

CONTRATADA: COMSEGURANÇA ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-EPP

CNPJ: 08.915.446/0001-58.

Vigência: 60 dias (17/03/2018 à 15/05/2018)

Processo: 1244/2018;

Ecoporanga-ES, 19 de março de 2018.

ELIAS DAL COL

Prefeito
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Guarapari

Prefeitura

1ª CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIM-
PLIFICADO EDITAL Nº 002/2018

Publicação Nº 126757

1ª Convocação de Processo Seletivo Simplificado Edital 
nº 002/2018, para Contratação Temporária de pessoal no 
âmbito da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e 
Cidadania - SETAC.

O Prefeito Municipal de Guarapari, tendo em vista a clas-
sificação final publicada em 28/02/2018, convoca os can-
didatos abaixo citados para comparecerem na Gerência 
Administrativa da Secretaria Municipal de Trabalho, Assis-
tência e Cidadania – SETAC, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados a partir do dia 20 (vinte) de março de 2018, 
no horário de 08 (oito) às 18 (dezoito) horas, munido da 
documentação citada no item 8.2 do Edital nº. 002/2018. 
O NÃO comparecimento implicará em sua desistência, in-
dependente de notificação, ocasionando a convocação do 
próximo candidato classificado.

Cargo: Coordenador

Processo Seletivo Simplificado SETAC 002/2018

Cargo: Coordenador

CLASSIFICAÇÃO

1º
DOLORES CRISTINA IGNACIO 
FREIRE

CLASSIFICADO

Cargo: Cuidador

Processo Seletivo Simplificado SETAC 002/2018

Cargo: Cuidador

CLASSIFICAÇÃO

1º DULCELINA DA RESSURREIÇAO CLASSIFICADO

2º PATRICIA BERTOLI MORESHI CLASSIFICADO

3º CARLA APARECIDA CARDOSO CLASSIFICADO

Cargo: Cuidador - PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Processo Seletivo Simplificado SETAC 002/2018

Cargo: Cuidador
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO

1º ANDERSON MAGNO MENEZES CLASSIFICADO

Cargo: Cozinheiro

Processo Seletivo Simplificado SETAC 002/2018

Cargo: Cozinheiro

CLASSIFICAÇÃO

1º ELTON BONFIM CERQUEIRA CLASSIFICADO

2º
MARIA LUCIA SOUZA DE MELO 
SANTOS

CLASSIFICADO

3º LIDIA FERREIRA BARBOSA CLASSIFICADO

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

Processo Seletivo Simplificado SETAC 002/2018

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

CLASSIFICAÇÃO

1º SILVANA SANTOS DA MATTA CLASSIFICADO

2º JANILZA PEREIRA TAVARES CLASSIFICADO

Guarapari (ES), 19 de março de 2018.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

ABERTURA CP 003/2018
Publicação Nº 126733

ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018

PROCESSO Nº: 22989/2017

ABERTURA: às 14:30 horas do dia 24/04/2018.

O Município de Guarapari-ES torna público que fará re-
alizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, 
cujo OBJETO é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRE-
NAGEM DA EXTENSÃO DA AV. PARIS, CRUZAMENTO COM 
A AV. PADRE JOSÉ ANCHIETA, BAIRRO AEROPORTO, SE-
GUINDO PELO BAIRRO JARDIM SANTA ROSA, CHEGAN-
DO ATÉ A RODOVIA DO CONTORNO NO BAIRRO JABARAÍ, 
NESTE MUNICÍPIO – SEMOP.

Solicitação de edital através do e-mail: copel@guarapari.
es.gov.br
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Guarapari, 20 de março de 2018.

LUCIANE NUNES DE SOUZA

PRESIDENTE COPEL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 
031/2018

Publicação Nº 126810

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 031/2018, 
firmado entre o Município de Guarapari/ES e a empresa 
BAHIENSE MCS LTDA EPP. Processo n° 914/2018, sendo 
objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS PARA 
REGISTRO DE PREÇO EXCLUSIVO PARA ME E EPP, de acor-
do com as condições e especificações contidas no anexo I, 
em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Serviços Urbano-SEMOP. O presente con-
trato tem o valor total estimado de R$ 24.488,23.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 162/2018 E OUTROS
Publicação Nº 126812

DECRETO Nº. 162/2018 - Fica nomeado o Sr. LUIZ FE-
LIPE GALLO, para substituir a Srª. JOCELIA VASSOLER 
GALLO, como conselheiro titular do SINDICIG – Sindicato 
da Industria da Construção Civil de Guarapari no CONSE-
LHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS DE GUARAPARI 
– CMRFG.

DECRETO Nº. 163/2018 - Fica nomeada a Srª. NAMIBIA 
MARQUES, para substituir o Sr. RODOLFO MAI, como con-
selheira suplente do SINDICIG – Sindicato da Industria da 
Construção Civil de Guarapari no CONSELHO MUNICIPAL 
DE RECURSOS FISCAIS DE GUARAPARI – CMRFG.

DECRETO Nº. 164/2018 - Fica nomeado o Sr. RODRIGO 
DE OLIVEIRA COSTA, para substituir o Sr. ROBERTO CAR-
LOS ZANON, como conselheiro titular da Associação Litoral 
Centro Sul de Contabilista - ALCESC no CONSELHO MUNI-
CIPAL DE RECURSOS FISCAIS DE GUARAPARI – CMRFG.

DECRETO Nº. 165/2018 - Fica nomeado o Sr. LUIZ ANTO-
NIO LIMA CAMPOS, para substituir o Sr. GILBERTO DOS 

SANTOS ROSA, como conselheiro suplente da Associação 
Litoral Centro Sul de Contabilista - ALCESC no CONSE-
LHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS DE GUARAPARI 
– CMRFG.

RESOLUÇÃO Nº. 002/2018
Publicação Nº 126774

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E 
CIDADANIA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CO-
MASG

Criado pela Lei Municipal nº. 1.626/97

Alterado pelas Leis n°. 2.913/2008 e 3.500/2012

RESOLUÇÃO nº. 002/2018

O Conselho Municipal de Assistência Social de Guarapari 
– COMASG, no uso de suas atribuições e competências, 
conferidas pela Lei Municipal nº. 2913, de 14 de outubro 
de 2008 alterado pelas Lei 3.500/2012 e 4103/2017, e 
conforme deliberação Plenária da Reunião Ordinária no dia 
16 de março de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o pedido do Aluguel Social da Srª. De-
nair Santos Almeida, Marilda Ribeiro da Silva, Raiane Paz 
Miranda e Kelly Santos Almeida, conforme normatização 
da Resolução COMASG nº 050/2017, pelo período de 06 
(seis) meses a partir da assinatura do contrato.

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

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

Guarapari/ES, 16 de março de 2018.

Celia Cristina da Silva

Vice-Presidente do COMASG

Câmara Municipal

AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA 
Publicação Nº 126671

AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA

Pelo presente instrumento, em cumprimento a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como demais leis pertinentes a 
matéria, a Câmara Municipal de Guarapari/ES, através da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunica 
que está realizando cotação de preços, para elaboração do orçamento prévio para a Contratação de empresa de televisão 
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para a realização de serviços de transmissão, em canal aberto, das sessões ordinárias, extraordinária e solene da Câmara 
Municipal de Guarapari/ES, conforme termo de referência, anexo ao Processo Administrativo nº 348/2018.

As empresas interessadas terão um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir desta publicação, para apresentação 
do orçamento prévio, podendo obter maiores informações junto à Comissão Permanente de Licitação, na Sede da Câmara 
Municipal de Guarapari/ES, localizada na Rua Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES, CEP: 29.200-180, ou através do 
e-mail: licitacao@cmg.es.gov.br.

Guarapari/ES, 19 de março de 2018.

LAYZA NUNES DE BARROS VIEIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CMG

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari

RESUMO DO CONTRATO N.º 002/2018 - IPG/S.A. A GAZETA
Publicação Nº 126530

RESUMO DO CONTRATO

N.º 002/2018

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari/ES-IPG, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede a Rua Alencar Moraes de Rezende, 55, Jardim Boa Vista, Guarapari/ES, inscrito no CNPJ 02.970.007/0001-61, 
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado e empresa S.A. A GAZETA, doravante denominada CONTRATADA, 
têm justos e acordados o presente Contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, conforme solicitação do Instituto de Previdên-
cia dos Servidores do Município de Guarapari/ES-IPG, em conformidade com o Pregão Presencial n.º 001/2018, Processo 
administrativo IPG n.º 200009/2018. DO OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPAR – IPG, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA 
NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – O valor contratual ofertado pela Con-
tratada vencedora será de R$ 1.650,00 (hum mil, seiscentos e cinquenta reais) repassado ao IPG, por meio de dedução 
na fatura/nota fiscal. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – O prazo para execução será a partir da assinatura 
deste termo contratual até 31/12/2018. DA FISCALIZAÇÃO – O CONTRATANTE indica o ocupante do cargo de Chefe da 
Divisão de Administração e Suprimentos do IPG, como FISCAL DO CONTRATO. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – Este Contrato 
foi elaborado em conformidade com o processo nº 200009/2018, Pregão Presencial nº 001/2018, com a Lei nº 8.666/93 
e alterações e a Lei nº 10.250/2002. DO FORO – Fica eleito desde já pelas partes, o Foro da Comarca de Guarapari – ES, 
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento de Contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. E por estarem assim, justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para que se produzam os devidos efeitos legais e de direito.

Guarapari/ES, 07 de março 2018.

JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO

DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI / ES – IPG

CONTRATANTE

S.A. A GAZETA

CARLOS FERNANDO MONTEIRO LINDENBERG NETO

CONTRATADA
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Ibiraçu

Prefeitura

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2017
Publicação Nº 126544

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/ 2017

Contratante: Município de Ibiraçu/ES. Contratado: 
ACE CONSTRUTORA LTDA - ME, inscrito no CNPJ nº. 
20.635.279/0001-97. TP 003/2017. Objeto: Contratação de 
empresa para a construção de 02 unidades habitacionais, a 
pedido da SEMOSI. “Acresce o valor de R$ 5.298,92, ao con-
trato original que passa de R$ 74.227,59, para R$ 79.526,51”. 
Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Ibiraçu, 19 de março de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

AVISO CHAMADA PUBLICA - Nº 002/2018 - SE-
MADH

Publicação Nº 126673

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

Nº. 002/2018

O Município de Ibiraçu - ES, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público que realizará a 
Chamada Pública, no dia 20/04/2018, às 08h00min. Os in-
teressados terão que protocolar os envelopes no protocolo 
geral até às 07:45 horas do mesmo dia, tendo como objeto 
a seleção de entidade sem fins lucrativos para ofertar ofici-
nas de violão e violino e de fortalecimento de vínculo para 
crianças e adolescentes residentes no Município de Ibira-
çu. Demais informações pelo telefone (27) 3257-0563. O 
Edital e seus anexos estão disponíveis no site da prefeitu-
ra: http://www.ibiracu.es.gov.br/ e poderão ser solicitados 
através do e-mail: sec.acaosocial@ibiracu.es.gov.br.

Ibiraçu/ES, 19 de março de 2018.

Alessandra das Neves C. Nunes

Presidente da Comissão

RESULTADO  PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018
Publicação Nº 126750

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 027/2018

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu torna público o resultado 
do Pregão Presencial nº 027/2018, Declara DESERTO.

Luana Guasti

Pregoeira

RESULTADO DE  TP 002 - 2018
Publicação Nº 126542

RESULTADO DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2018

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado 
da Tomada de Preços acima citada, onde declara vencedo-
ra a empresa: CONCIDEL CONST. CIVIS DEPIZZOL LTDA 
EPP. Valor global R$ 68.419,92.

Adonias Ramos

Presidente CPL

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu

PREGÃO PRESENCIAL 01/2018
Publicação Nº 126508

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Ibiraçu, por meio da Pregoeira Oficial, torna público aos interessados que 
se encontra disponível o Edital da Pregão Presencial 01/2018, objetivando a aquisição de combustível, óleo lubrificante e 
filtros, data de abertura 02/04/2018 às 13 horas. O edital estará disponível no site http://saaeibiracu.com.br/transparen-
cia/licitacao ou no escritório do SAAE de Ibiraçu, à rua Daniel Comboni, 155, Centro, Ibiraçu/ES.

Ibiraçu-ES, 20/03/2018

Ágda Krist Cometti

Pregoeira Oficial

http://www.ibiracu.es.gov.br/
mailto:sec.acaosocial@ibiracu.es.gov.br
http://saaeibiracu.com.br/transparencia/licitacao
http://saaeibiracu.com.br/transparencia/licitacao
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Itarana

Prefeitura

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO 
PRESENCIAL N°. 006/2018

Publicação Nº 126711

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Pregoeiro, torna 
público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na 
forma presencial, dia 04/04/2018 às 09h00min, na sede 
desta Prefeitura, à Rua Elias Estevão Colnago, n°. 65, cujo 
objeto é a aquisição de Tubos de Concreto Armado - Ma-
nilhas. EDITAL através do site: www.itarana.es.gov.br. Demais 
informações Tel.: (27)3720-4917.

Itarana/ES, 19 de março de 2018

Marcelo Rigo Magnago

Pregoeiro Oficial

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO 
PRESENCIAL N°. 007/2018

Publicação Nº 126712

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Pregoeiro, torna 
público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na 
forma presencial, dia 04/04/2018 às 13h30min, na sede 
desta Prefeitura, à Rua Elias Estevão Colnago, n°. 65, cujo 
objeto é a prestação de serviços de transporte de passa-
geiros em veículos tipo: Micro-ônibus, ônibus rodoviário, 
ônibus urbano e Van. EDITAL através do site: www.itarana.
es.gov.br. Demais informações Tel.: (27)3720-4917.

Itarana/ES, 19 de março de 2018

Marcelo Rigo Magnago

Pregoeiro Oficial

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO 
PRESENCIAL N°. 008/2018

Publicação Nº 126713

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Pregoeiro, torna 
público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na 
forma presencial, dia 05/04/2018 às 09h00min, na sede 
desta Prefeitura, à Rua Elias Estevão Colnago, n°. 65, cujo 
objeto é a futura contratação de 01 (um) profissional de 
Educação Física. EDITAL através do site: www.itarana.es.gov.
br. Demais informações Tel.: (27)3720-4917.

Itarana/ES, 19 de março de 2018

Marcelo Rigo Magnago

Pregoeiro Oficial

PORTARIA N° 717/2018
Publicação Nº 126524

PORTARIA Nº 717/2018

Concede Licença Maternidade à Servidora VALCIANA SAR-
NAGLIA MALAVASI.

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

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

Considerando o atestado médico apresentado pela servi-
dora VALCIANA SARNAGLIA MALAVASI, atestando a ne-
cessidade de a mesma se afastar do serviço em razão de 
licença maternidade.

RESOLVE:

Art. 1º Afastar a servidora VALCIANA SARNAGLIA MALA-
VASI, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, matrícula nº 
002072, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, 
para o gozo de licença maternidade por 120 (cento e vin-
te) dias sendo o afastamento a partir do dia 09/03/2018.

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

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação retroagindo seus efeitos ao dia 09/03/2018.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Itarana/ ES, 19 de mar-
ço de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

http://www.itarana.es.gov.br
http://www.itarana.es.gov.br
http://www.itarana.es.gov.br
http://www.itarana.es.gov.br
http://www.itarana.es.gov.br
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PORTARIA N° 718/2018
Publicação Nº 126525

PORTARIA Nº 718/2018

Concede Licença Maternidade à Servidora EVA PEGO DA 
SILVA.

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

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

Considerando o atestado médico apresentado pela servi-
dora EVA PEGO DA SILVA, atestando a necessidade de a 
mesma se afastar do serviço em razão de licença mater-
nidade.

RESOLVE:

Art. 1º Afastar a servidora EVA PEGO DA SILVA, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE, matrícula nº 002075, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, para o gozo de 
licença maternidade por 120 (cento e vinte) dias sendo o 
afastamento a partir do dia 14/03/2018.

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

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação retroagindo seus efeitos ao dia 14/03/2018.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Itarana/ ES, 19 de mar-
ço de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

PORTARIA N° 719/2018
Publicação Nº 126526

PORTARIA N.º 719/2018

INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS DE SERVIDOR

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, 
inciso V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 – Lei Orgânica 
do Município.

CONSIDERANDO as justificativas constantes no Processo 
nº 001475/2018 da Secretaria Municipal de Assistência 
Social - SEMAS.

RESOLVE:

Art. 1º - INTERROMPER as férias da servidora SIMERI FÉ-
LIX CORDEIRO, lotada na Secretaria Municipal de Assis-
tência Social - SEMAS, matrícula nº 000205, programada 
para usufruir no período de 09/03/2018 a 07/04/2018, por 
necessidade imperiosa do serviço, conforme previsto no 
Art. 111 da Lei Complementar nº 001/2008, sendo que 
a reprogramação das férias se dará posteriormente con-
forme comunicado da Secretaria Municipal de Assistência 
Social - SEMAS.

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

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

Itarana/ ES, 19 de março de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 720/2018
Publicação Nº 126543

PORTARIA Nº 720/2018

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, 
inciso V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 – Lei Orgânica 
do Município.

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

CONSIDERANDO a indicação de Servidores nos processos 
administrativos nº 000256/2018 e 000487/2018.

Resolve:

Art. 1º Nomear como fiscal do contrato abaixo discrimina-
do, com prazo de vigência iniciando-se em 14 de março de 
2018 encerrando-se em 14 de março de 2019, cujo objeto 
é o Fornecimento de Água Mineral e Vasilhame, os Servi-
dores indicados:
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SEMED: RAFAELA STUHR - Matrícula n° 004423

SEMAMA: WILLIAN APOLEO DA SILVA DE CARVALHO - Ma-
trícula n° 003807

DADOS DO CONTRATO

CONTRATO N° 000042/2018

Contratado: ROGÉRIO COSTA - RC GÁS - EPP

Valor total do Contrato: R$ 1.040,00 (hum mil quarenta 
reais).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 3º O Setor de Compras/CPL disponibilizará ao Fiscal 
nomeado, logo após a sua nomeação, em cumprimen-
to ao disposto no art. 32 da IN SCL Nº 006/2015, có-
pia do contrato, do edital da licitação, do projeto básico 
ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, 

oportunamente, dos aditivos bem como, do setor compe-
tente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem 
prejuízo de outros documentos que o Fiscal entender ne-
cessários ao exercício da fiscalização.

Art. 4º. Os documentos mencionados no art. 3º poderão 
ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital de-
vendo, neste último caso, serem lançados na pasta com-
partilhada na rede denominada “Pública” e em pastas e 
subpastas específicas com a identificação do respectivo 
fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 5º Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irres-
trito acesso aos autos do processo administrativo relativo 
aos Contratos sob fiscalização.

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei 
Municipal n° 1.115/2014.

Itarana/ES, 19 de março de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS.

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

RAFAELA STUHR

WILLIAN APOLEO DA SILVA DE CARVALHO

PORTARIA N° 721/2018
Publicação Nº 126562

PORTARIA Nº 721/2018

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, 
inciso V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 – Lei Orgânica 
do Município.

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

CONSIDERANDO a indicação de Servidor no processo ad-
ministrativo nº 001394/2018.
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Resolve:

Art. 1º Nomear como fiscal do contrato abaixo discrimina-
do, com prazo de vigência iniciando-se em 15 de março de 
2018 encerrando-se em 15 de março de 2019, cujo objeto 
é a Contratação de Serviços de Radiodifusão, ACITA – As-
sociação Comunitária e Cultural de Itarana, Rádio Itamix 
FM, para divulgação dos atos oficiais do Poder Executivo 
e demais expedientes, o Servidor indicado: VALQUÍRIA 
CHIABAI GRÍGIO, matrícula 004075.

DADOS DO CONTRATO

CONTRATO N° 000046/2018

Contratado: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE 
ITARANA

Valor total do Contrato: R$ 6.000,00 (seis mil reais).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 3º O Setor de Compras/CPL disponibilizará ao Fiscal 
nomeado, logo após a sua nomeação, em cumprimento 
ao disposto no art. 32 da IN SCL Nº 006/2015, cópia do 
contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do 
termo de referência, da proposta da Contratada, e, opor-
tunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, 
a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo 
de outros documentos que o Fiscal entender necessários 
ao exercício da fiscalização.

Art. 4º. Os documentos mencionados no art. 3º poderão 
ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital de-
vendo, neste último caso, serem lançados na pasta com-
partilhada na rede denominada “Pública” e em pastas e 
subpastas específicas com a identificação do respectivo 
fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 5º Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irres-
trito acesso aos autos do processo administrativo relativo 
aos Contratos sob fiscalização.

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei 
Municipal n° 1.115/2014.

Itarana/ES, 19 de março de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO.

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

VALQUÍRIA CHIABAI GRÍGIO

PORTARIA N° 722/2018
Publicação Nº 126677

PORTARIA Nº 722/2018

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, 
inciso V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 – Lei Orgânica 
do Município.

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa SCL 
nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras e Contra-
tos, a qual dispõe sobre os procedimentos e normas para a 
celebração e acompanhamento da execução de contratos, 
aditivos e instrumentos congêneres no Poder Executivo 
Municipal, e no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos.
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CONSIDERANDO a indicação do Servidor no processo ad-
ministrativo nº 005259/2017.

Resolve:

Art. 1º Nomear como fiscal dos contratos abaixo discri-
minados, com o prazo de vigência iniciando-se em 14 de 
março de 2018 encerrando-se em 14 de março de 2019, 
cujo objeto é a Aquisição de Kits Enxoval Natalidade, o 
servidor indicado: ROSANNA SUSSAI DA SILVA COAN, ma-
trícula nº 004554.

Parágrafo único. O prazo final do referido contrato poderá 
sofrer alterações mediante a publicação do corresponden-
te aditamento.

DADOS DOS CONTRATOS

Contrato N°: 000043/2018

Contratada: FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP

Valor total do Contrato: R$ 8.945,20 (oito mil novecentos 
e quarenta e cinco reais e vinte centavos).

Contrato N°: 000044/2018

Contratada: MÔNICA R. DE MELLO FARIA - ME

Valor total do Contrato: R$ 611,60 (seiscentos e onze reais 
e sessenta centavos).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 3º O Setor de Compras/CPL disponibilizará ao Fiscal 
nomeado, logo após a sua nomeação, em cumprimento 
ao disposto no art. 32 da IN SCL Nº 006/2015, cópia do 
contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do 
termo de referência, da proposta da Contratada, e, opor-
tunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, 
a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo 
de outros documentos que o Fiscal entender necessários 
ao exercício da fiscalização.

Art. 4º. Os documentos mencionados no art. 3º poderão 
ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital de-
vendo, neste último caso, serem lançados na pasta com-
partilhada na rede denominada “Pública” e em pastas e 
subpastas específicas com a identificação do respectivo 
fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 5º Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irres-
trito acesso aos autos do processo administrativo relativo 
aos Contratos sob fiscalização.

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei 
Municipal n° 1.115/2014.

Itarana/ES, 19 de março de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO.

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

ROSANNA SUSSAI DA SILVA COAN

PORTARIA N° 723/2018
Publicação Nº 126678

PORTARIA Nº 723/2018

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, 
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inciso V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 – Lei Orgânica 
do Município.

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

CONSIDERANDO a indicação do Servidor no processo ad-
ministrativo nº 000300/2018.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear como fiscal do contrato abaixo discrimina-
do, com o prazo de vigência iniciando-se em 14 de março 
de 2018 encerrando-se em 14 de março de 2019, cujo ob-
jeto é a Prestação de Serviços de Show Artístico Musical, 
com apresentação ao vivo, o servidor indicado: ENYANDE 
DE OLIVEIRA BOTELHO BALDOTTO, matrícula nº 003368.

Parágrafo único. O prazo final do referido contrato poderá 
sofrer alterações mediante a publicação do corresponden-
te aditamento.

DADOS DO CONTRATO

Contrato N°: 045/2018

Contratada: PATRÍCIA LUZIA DEMUNER ZANON 
14572432708

Valor total do Contrato: R$ 32.300,00 (trinta e dois mil 
trezentos reais).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 3º O Setor de Compras/CPL disponibilizará ao Fiscal 
nomeado, logo após a sua nomeação, em cumprimento 
ao disposto no art. 32 da IN SCL Nº 006/2015, cópia do 
contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do 
termo de referência, da proposta da Contratada, e, opor-
tunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, 
a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo 
de outros documentos que o Fiscal entender necessários 
ao exercício da fiscalização.

Art. 4º. Os documentos mencionados no art. 3º poderão 
ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital de-
vendo, neste último caso, serem lançados na pasta com-
partilhada na rede denominada “Pública” e em pastas e 
subpastas específicas com a identificação do respectivo 
fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 5º Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irres-
trito acesso aos autos do processo administrativo relativo 
aos Contratos sob fiscalização.

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei 
Municipal n° 1.115/2014.

Itarana/ES, 19 de março de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO.

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

ENYANDE DE OLIVEIRA BOTELHO BALDOTTO
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RESCISÃO DO CONTRATO N° 030/2018
Publicação Nº 126527

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO P13 (GÁS DE CO-
ZINHA)

Processo N°: 000749/2018 de 05/02/2018

Origem: Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turis-
mo - SEDECULT

Contratação Direta por Dispensa de Licitação, com Fulcro 
no art.24, IV, da Lei Federal n° 8.666/93.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: COMERCIAL PRAÇA OITO LTDA – EPP

O Município de Itarana/ES, com base nas informações 
constantes no Processo nº 004997/2017, da Secretaria 
Municipal Requerente, efetua a sua Rescisão Unilateral do 
referido Contrato n° 030/2018, com esteio no Inc XII do 
art.78 da Lei n°8.666/93 e no Inc XII do ítem 10.2 da 
Cláusula Décima, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica rescindido o Contrato nº 030/2018, da empre-
sa COMERCIAL PRAÇA OITO LTDA – EPP, à partir do dia 
02/03/2018, garantidos os direitos previstos em contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

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

Os Contratantes firmam o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor, acompanhado das testemunhas 
abaixo, para que surtam seus legais efeitos.

ITARANA/ES, 05 de março de 2018.

CONTRATANTE: _________________________________

MUNICÍPIO DE ITARANA/ES

Sr. Ademar Schneider

Prefeito Municipal

CONTRATADA: __________________________________

COMERCIAL PRAÇA OITO LTDA - EPP

Sr. Romero Luiz Castelo

Testemunhas: __________________________________
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João Neiva

Prefeitura

4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 066/2012
Publicação Nº 126751

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2012

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, através do Exmº Sr. Prefei-
to Municipal, TORNA PÚBLICO: O 4º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 066/2012:

CONTRATADA: CVN – CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA EPP

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA DO CONTRATO

“Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato originário 

por mais 06 (seis) meses, a partir do dia 27/03/2018.”

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CON-
TRATUAIS

Permanecem inalteradas as demais disposições contratu-
ais.

João Neiva/ES, 28 de Fevereiro de 2018.

OTÁVIO ABREU XAVIER

Prefeito Municipal

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PP 004/2018
Publicação Nº 126722

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

Considerando a regularidade do procedimento licitatório e 
a adjudicação anterior feita pela Pregoeira, HOMOLOGO 
o Pregão Presencial nº 004/2018, cujo objeto é a con-
tratação de empresa para aquisição de material de higie-
ne, limpeza, entre outros para atender ao SAAE-Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva- ES, para o 
exercício de 2018, com autorização no processo nº 648 de 
06/12/2017, oriundo do Setor Administrativo, ficando as 
empresas: ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP, CNPJ: 

09.299.404/0001-00 e a Empresa: A&C COMERCIAL LTDA 
ME, CNPJ : 10.962.026/0001-74, convocadas para a assi-
natura do contrato, a partir do dia 20 de Março de 2018, 
nos termos do artigo 4º, inciso XXII, do citado diploma 
legal, sob as penalidades da lei.

Publique-se

João Neiva, 19 de Março de 2018.

Segundo Manuel Alvarez Torres

Diretor do SAAE

Decreto Municipal nº 6.127/2017

EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018
Publicação Nº 126686

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO (PSPS)

EDITAL Nº 001/2018

O DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO do Município de João Neiva-ES, no uso de suas atribuições le-
gais, faz saber que fará realizar nos termos das Leis Municipais 0766/1997; 1.931/2008 e demais legislações pertinentes, 
o Processo Seletivo Público Simplificado (PSPS), com vistas à contratação temporária (cadastro de reserva) para o cargo 
de Ajudante para atendimento de excepcional interesse público nos termos do Inciso IX, Art. 37 da Constituição Federal 
descritas neste Edital.

1. DA FUNÇÃO/OBJETO DO CONTRATO

1.1 O Processo Seletivo Público Simplificado (PSPS) para contratação em designação temporária para atender as necessi-
dades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva/ES, para o exercício da função abaixo relacionada.

1.2 Compreende-se como Processo Seletivo Público Simplificado (PSPS): a inscrição, a classificação e a homologação do 
Procedimento.

1.3 Todos os documentos referentes este Edital serão publicados nos sites http://www.joaoneiva.es.gov.br e https://www.
diariomunicipal.es.gov.br. E também no quadro de avisos do SAAE/JN.

http://www.joaoneiva.es.gov.br
https://www.diariomunicipal.es.gov.br
https://www.diariomunicipal.es.gov.br
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2. DOS CARGOS, VENCIMENTOS ou BENEFÍCIOS E GARANTIAS

2.1 As vagas, vencimentos e requisitos de investidura, objeto deste Processo Seletivo Público Simplificado (PSPS) são os 
seguintes:

AJUDANTE

VAGAS: Cadastro de Reserva

ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS: Até 4ª série do 1º Grau

REMUNERAÇÃO: R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais).

CARGA HORÁRIA: Quarenta e quatro horas semanais

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o exercício do cargo.

INICIATIVA: O cargo não exige qualquer iniciativa de seu ocupante.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de trabalhos próprios de ajudante de 
pedreiro, carpinteiro, bombeiro e outros ligados a operacionalização da estação de tratamento de água e esgoto.

DESCRIÇÃO DETALHADA:

· Executar trabalhos manuais e/ou mecanizados próprios de ajudante de pedreiro, carpinteiro, bombeiro, operador e ou-
tros técnicos, referentes à construção, ampliação, operação e manutenção dos sistemas das redes de água e esgoto;

· Preparar qualquer tipo de massa a base de cola, cimento, concreto e outros;

· Carregar tijolos, telhas, ladrilhos, azulejos, tacos, manilhas, areia, pedras, e qualquer tipo de massa de cimento, utili-
zando carrinho de mão ou outro;

· Auxiliar o pedreiro no assentamento de piso e na colocação de azulejos e outros;

· Auxiliar na execução dos serviços de construção de muretas para instalação de hidrômetro, bem como auxiliar no seu 
assentamento;

· Auxiliar o pedreiro a fazer obras de construção de prédios, reconstrução de muros, paredes, calçadas, levantamentos de 
paredes, alicerces, poços de reservatórios de água, caixa d’água e esgoto e outras estruturas assemelhadas;

· Auxiliar nos serviços de pintura;

· Auxiliar nos serviços de pavimentação de ruas;

· Auxiliar na execução dos serviços de carpintaria;

· Auxiliar na instalação de esquadrias e outras peças de madeiras, como janelas, portas e outros similares;

· Auxiliar na reparação e conservação de objetos de madeiras, substituindo total ou parcialmente as peças desgastadas e 
deterioradas ou fixando partes soltas para recompor sua estrutura;

· Auxiliar na montagem, instalação, conservação e reparação de sistemas de tubulação de material metálico e não metá-
lico;

· Auxiliar na execução dos serviços de instalação e conserto de encanamento das redes de água e esgoto, caixa d’água, 
aparelhos sanitários, chuveiros, válvulas de pressão e outros;

· Auxiliar na instalação de registros e outros acessórios de canalização de água e esgoto;

· Auxiliar na execução dos serviços de conserto de hidrômetros, vazamentos de registros, canos quebrados ou com vaza-
mento e outros;

· Fazer limpeza em condutores das redes de água e esgoto;

· Auxiliar na execução dos serviços de instalação e reparação dos sistemas de rede elétrica em prédios, obras e equipa-
mentos do SAAE;

· Fazer o corte, ligação ou religação de água, quando autorizado pelos superiores;

· Fazer ligação de rede de esgoto;

· Roçar, capinar e limpar material e pastagens dos mananciais, reservatórios, estação de tratamento e outros logradouros 
do SAAE;

· Remover a pavimentação de rua, calçadas e outros, para realizar o conserto nas redes de água ou esgoto;

· Abrir e limpar, valas, valetas, bueiros, redes de água e esgoto, caixas sépticas e outros;
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· Abrir o solo para implantação de canos e manilhas para construção das redes de água e esgoto, bem como auxiliar na 
sua colocação;

· Executar os serviços de abertura, aterro, nivelamento e desobstrução de ruas, calçadas, estradas e outros;

· Auxiliar na construção de bueiros, caixas sépticas, tampões, caixas e poços de esgoto e outros;

· Carregar e descarregar caminhões e outros, com material de construção, equipamentos, produtos para tratamento de 
água e esgoto, tubulações e outros;

· Executar serviço de limpeza e conservação dos prédios, áreas ajardinadas e demais dependências do SAAE;

· Cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;

· Zelar pela limpeza, conservação e guarda dos equipamentos utilizados e do local de trabalho;

· Executar outras tarefas correlatas.

2.2 BENEFÍCIOS

Os benefícios ofertados aos candidatos contratados são:

a) Auxílio Alimentação no valor de R$ 490,23 (Quatrocentos e Noventa Reais e Vinte Três Centavos).

b) Auxílio Transporte de acordo com a Lei Municipal n° 3036/2018.

3. DA INSCRIÇÃO

3.1. A Autarquia comunica aos candidatos interessados que estão isentos do pagamento de taxa de inscrição no presente 
Processo Seletivo Público Simplificado.

3.1.1. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o presente edital, estar plenamente de acordo com os 
critérios do mesmo e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos, tendo o candidato plena responsabilidade 
pela conferência dos documentos apresentados e preenchimento da ficha de inscrição.

3.1.2 As inscrições serão realizadas no Escritório do SAAE de João Neiva, localizado à Avenida Presidente Vargas, n° 356, 
Centro - João Neiva/ES, no período de 23/04/2018 a 24/04/2018 das 08:00h às 12:00 horas, quando deverão ser apre-
sentados os documentos exigidos neste edital, expresso no subitem 3.4 e em conformidade com o subitem 3.1.1. deste 
edital, onde receberá o comprovante de inscrição com o respectivo número de inscrição.

3.1.3. Maiores informações poderão ser obtidas por meio do telefone (27) 3258-1165, no horário de 08:00 às 11:00 horas 
e 13:00 às 15:30 horas.

3.2 São requisitos para a inscrição:

a) Ter nacionalidade brasileira ou equiparada;

b) Ter na data de encerramento das inscrições, a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;

c) Possuir habilitação exigida para a função e demais qualificações requeridas no Processo Seletivo Público Simplificado 
(PSPS);

d) Conhecer as exigências estabelecidas neste Edital, e estar de acordo com elas;

e) Não se enquadrar na vedação de acúmulos de cargo na forma dos incisos XVI, XVII e parágrafo 10 do Artigo 37 da 
Constituição da República Federativa do Brasil;

f) Estar em dia com as obrigações civis e eleitorais;

g) Se do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;

h) Não ter sido demitido por justa causa nas esferas da Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou de empresa privada;

i) Não registrar antecedentes civis ou criminais contra a Administração Pública.

3.3 No ato da inscrição, o candidato preencherá a Ficha de Inscrição padrão no Anexo I, com letra legível e deverá ser 
devidamente assinada, não podendo haver rasuras ou emendas, nem omissão de dados nele solicitados, fazendo a juntada 
da documentação necessária, assumindo total responsabilidade pela veracidade das informações prestadas no respectivo 
formulário do presente Edital, bem como pelo conhecimento e expressa aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

3.3.1 É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato a inscrição, bem como o completo e correto preenchimento 
dos dados na ficha de inscrição.
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3.3.2 A ficha de inscrição deverá ser afixada na parte externa do envelope.

3.3.3 Os documentos apresentados para inscrição não poderão conter rasuras, devendo estar legíveis e ser entregues em 
envelope lacrado ao servidor/membro da Comissão do PSPS.

3.3.4 Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições por via postal, por fac-símile, ou fora do período estabelecido 
neste Edital.

3.3.5 Compete ao candidato, a responsabilidade pela escolha dos títulos a serem apresentados, assim como os documen-
tos de comprovação do pré-requisito e a escolha da função.

3.3.6 Será aceita inscrição feita por meio de procuração pública ou particular com firma do Outorgante reconhecida em 
cartório (cópia autenticada). O Outorgado deverá apresentar documento de identificação para fins de comprovação de 
sua identidade. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu 
procurador.

3.3.7 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos. Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida em hipótese alguma, a sua alteração, acréscimo ou substitui-
ção de qualquer documento.

3.3.8 O SAAE/JN e a Comissão não se responsabilizarão por qualquer inconsistência sobre as informações prestadas e 
solicitadas neste Edital, sendo as informações de inteira responsabilidade do candidato.

3.3.9 Não haverá reserva de vagas para pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (PNE), tendo em vista as peculia-
ridades no exercício das atividades inerentes ao cargo.

3.3.10 O recebimento da inscrição não desobriga o candidato de comprovar, a qualquer tempo, quando solicitado, o aten-
dimento a todos os pré-requisitos e condições estabelecidos neste Edital, sendo que o candidato que não o atender SERÁ 
ELIMINADO deste Processo Seletivo Público Simplificado.

3.4 Dos documentos obrigatórios exigidos para inscrição:

Preencher corretamente a ficha de inscrição, que deverá ser devidamente assinada, assumindo total responsabilidade 
pela veracidade das informações prestadas no respectivo formulário (ANEXO I) do presente Edital, bem como pelo conhe-
cimento e expressa aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento;

Serão aceitas inscrições feitas por meio de procuração pública ou particular com firma do Outorgante reconhecida em car-
tório. O Outorgado deverá apresentar documento oficial e original com foto (RG, CTPS ou CNH) para fins de comprovação 
de sua identidade.

· Cópia de documento com foto, podendo ser Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho – CTPS ou Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH;

· Comprovar idade mínima de 18 (dezoito) anos, completados até o dia do encerramento das inscrições;

· Cópia do DIPLOMA, HISTÓRICO ESCOLAR ou DECLARAÇÃO, que comprove a escolaridade mínima exigida ou registro 
profissional;

· Cópia dos comprovantes de participação e conclusão dos demais cursos exigidos como pré-requisitos do presente Edital, 
quando o cargo assim o exigir;

· Cópia do comprovante de exercício profissional, indicando cargo ou funções que desempenhou, para fins de comprovação 
do pré-requisito e pontuação;

· Cópia de documentos de titulação na área – Certificado ou Diploma;

· Só será aceita (01) uma inscrição por CPF.

3.5 Em caso de mais de 01 (uma) inscrição por CPF, fica o candidato desclassificado automaticamente do Processo de 
Seleção para todas as inscrições que houver efetuado.

4. DA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO

4.1 O Processo Seletivo Público Simplificado será realizado em etapa única, que consistirá em Prova de Avaliação de Tí-
tulos e Tempo de Serviço na Área, de caráter classificatório e eliminatório, no qual serão atribuídos pontos obedecendo a 
critérios definidos conforme especificado no QUADRO I deste Edital.
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4.1.1 Para fins de qualificação profissional serão considerados: escolaridade, cursos avulsos, curso técnico.

4.1.2 A classificação resultará de pontos atribuídos da qualificação profissional e ao tempo de serviço no exercício de ati-
vidades profissionais.

4.1.3 A prova de avaliação de títulos, que visa avaliar os títulos dos candidatos terá valor máximo de 70 PONTOS.

4.1.4 Consideram-se experiência profissional ter exercido atividade referente ao cargo pretendido, atestado pelo repre-
sentante legal (cópia simples) ou comprovado por meio de cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social.

5. QUADRO I

5.1. A pontuação dos candidatos será realizada numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e será avaliada em duas 
categorias conforme quadro abaixo:

ÁREA PONTOS

I – Exercício Profissional 30

II – Qualificação Profissional 70

TOTAL 100

A) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE TEMPO DE SERVIÇO

EXERCÍCIO PROFISSIONAL – 30 PONTOS

DISCRIMINAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NAS ATIVIDADES 
PROFISSIONAIS

PONTOS PESO MÁXIMO

Experiência em serviço prestado no cargo pleiteado, ou correlato 
a este, prestado de forma direta à órgãos públicos, nunca de 
nível inferior ao cargo pleiteado.

0,25 pontos por mês completo, até o limite 
de 5 (cinco) anos.

15

Experiência em serviço prestado no cargo pleiteado, ou correlato 
a este, prestado na iniciativa privada, nunca de nível inferior ao 
cargo pleiteado.

0,25 pontos por mês completo, até o limite 
de 5 (cinco) anos.

15

TOTAL 30 PONTOS

B) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE TITULAÇÃO

Títulos Pontuação por Título Quantidade Máxima
Pontuação  
Máxima

Diploma de Ensino Superior 20 01 20

Diploma de Ensino Técnico 15 01 15

Diploma de Ensino Médio 10 01 10

Ensino Fundamental Completo 5 01 5

Certificado de participação em Cursos na área de atuação com 
duração acima de 121 horas.

5 02 10

Certificado de participação em Cursos na área de atuação com 
duração de 61 h a 120 horas.

5 01 5

Certificado de participação em Cursos na área de atuação com 
duração de 20 h a 60 horas.

2,5 02 5

TOTAL 70 PONTOS



20/03/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 973

www.diariomunicipales.org.br

Página 103

5.2. O tempo de serviço deverá ser comprovado através de atestado do respectivo órgão, indicando o tempo de efetivo 
exercício, com a assinatura e o carimbo que identifique o responsável pela declaração, constando CNPJ e assinatura do 
representante da instituição e/ou cópia da anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social.

5.3. O tempo de serviço prestado em órgão Público será comprovado através de documento original ou cópia, expedido 
por ente Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, com carimbo do 
órgão expedido, datado e assinado pela Direção Geral de Recursos Humanos da Secretaria de Administração ou Secretaria 
Equivalente, não sendo aceitas, sob hipótese alguma, declarações expedidas por qualquer órgão que não especificado 
neste item.

5.4. O tempo de serviço prestado a empresa privada será comprovado através de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) – 
Registro do contrato de trabalho. No caso de contrato de trabalho em vigor (carteira sem data de saída), será computado 
o tempo até a data da inscrição.

5.5. O candidato selecionado poderá a qualquer tempo ter seu contrato rescindido por apresentação de documentos falsos, 
sendo responsabilizado civil e criminalmente pela ação.

5.6. Não será computado o tempo de serviço prestado através de estágio.

5.7. O tempo de serviço já computado na aposentadoria não será considerado para contagem de pontos no PSPS.

5.8. Os candidatos, no ato da inscrição, deverão entregar a documentação em envelope lacrado, contendo externamente 
em sua face frontal a identificação do candidato e da função, contendo formulário de inscrição conforme disposto no item 
3.3 deste Edital.

5.9. Para comprovação dos cursos relacionados no item 5.1 B deste Edital, o candidato apresentará certificado/declaração 
de uma instituição pública ou privada regularizada pelo órgão próprio do Sistema Oficial de Ensino no âmbito municipal, 
estadual e/ou federal, contendo a carga horária, a identificação da instituição com a assinatura do responsável pela orga-
nização/emissão do respectivo curso/certificado/declaração, e menção do ato normativo.

5.10. Somente serão aceitos os certificados de cursos e capacitações emitidos via internet, se constar o código de valida-
ção no impresso, contendo CNPJ da empresa, assinado pelo participante, bem como pela empresa que realizou o curso/
capacitação, com data/período de realização do curso com carga horária compatível a apresentada no certificado.

5.11. Não serão aceitos:

a) cursos/capacitações não concluídos;

b) cursos/capacitações, em cujo documento comprobatório não constar o timbre ou carimbo de CNPJ da entidade que for-
neceu o curso, data de conclusão do mesmo, carimbo e assinatura do responsável pela emissão do documento e data de 
expedição do mesmo, bem como falta da data/período de realização do curso com carga horária compatível a apresentada 
no certificado;

c) cursos/capacitações sem especificação de carga horária e da identificação do candidato no documento apresentado, ou 
carga horária divergente aos dias de realização de curso. Ex: curso/capacitação de 80 h, realizado em 01 (um) dia.

5.12. Será considerada para efeito de EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL aquela adquirida no período compreendido entre 20 
de Março de 2008 até a data de inscrição. E para os cursos avulsos da QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL aqueles adquiridos 
no período de 20 de Março de 2013 até a data de inscrição.

5.13. Em nenhuma hipótese serão aceitos documentos com data de validade vencida.

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DO DESEMPATE

6.1 A classificação final do candidato será divulgada por número de inscrição e nome do candidato e consistirá na soma-
tória da avaliação de Títulos e Tempo de Serviço.

6.2 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente do valor da nota final.

6.3 Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à seguinte ordem de prioridade:

a) Que tiver obtido maior número de pontos na avaliação de títulos;

b) Que tiver obtido maior número de pontos no tempo de serviço;

c) O candidato com maior idade;
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7. DO RECURSO

7.1 O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis após a Divulgação Oficial da Classificação (Anexo II).

7.2 Admitir-se-á recurso por candidato, devendo estar devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de 
igual teor.

7.3 Os recursos deverão ser protocolizados no escritório do SAAE, sito a Avenida Presidente Vargas, n° 356, Centro, João 
Neiva e dirigidas à Comissão Realizadora do Processo Seletivo Público Simplificado, no horário de 08 h às 11 horas. O can-
didato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles 
cujo teor desrespeite a Comissão serão preliminarmente indeferidos.

7.4 Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), telex, internet, telegrama ou outro meio que não seja o 
especificado neste edital.

8. DA CONVOCAÇÃO

8.1 A convocação dos candidatos obedecerá a ordem de classificação.

8.2 A convocação dos candidatos classificados, será feita através de publicação no quadro de avisos do SAAE e nos sites 
www.joaoneiva.es.gov.br e www.diariomunicipal.es.gov.br.

9. DA CONTRATAÇÃO

9.1 Serão convocados para a contratação os candidatos classificados dentro das vagas. Após a convocação, os mesmos 
deverão comparecer no Setor de Recursos Humanos do SAAE, localizado a Avenida Presidente Vargas, n° 356, Centro, 
neste município, munidos dos seguintes documentos:

a) CPF;

b) Título de Eleitor e comprovante de votação nas duas últimas eleições;

c) Carteira de Identidade;

d) Certificado de Reservista (se do sexo masculino);

e) Certidão de Nascimento /Casamento;

f) Certidão de Nascimento dos filhos (menores de 14 anos e/ou maior de 14 com incapacidade);

g) Uma foto 3x4 recente;

h) PIS/PASEP;

i) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

j) Atestado de Antecedentes Criminais Estadual e Federal (https://www.es.gov.br/documentos/atestado-de-antecedentes-
criminais e http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais);

k) Carteira de vacinação dos filhos menores de 5 (cinco) anos;

l) Comprovante de Residência;

m) Atestado médico que comprove estar o candidato em gozo de boa saúde física e mental.

n) Comprovante de escolaridade compreendendo histórico escolar e diploma.

9.2 Os candidatos classificados que forem convocados deverão passar por exame médico pré-admissional, consistindo 
requisito para contratação estar habilitado na avaliação das condições de saúde;

9.3 As despesas decorrentes de exame médico pré-admissional correrão por conta do candidato;

9.4 As decisões pela inabilitação do candidato na avaliação das condições de saúde são de caráter eliminatório para efeitos 
de admissão e delas não caberá qualquer recurso ou pedido de revisão;

9.5 Os candidatos que por qualquer motivo não comparecerem a convocação no PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS 
PERDERÃO O DIREITO À VAGA.

9.6 TODOS OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER APRESENTADOS ORIGINAL E CÓPIA SIMPLES.

https://www.es.gov.br/documentos/atestado-de-antecedentes-criminais
https://www.es.gov.br/documentos/atestado-de-antecedentes-criminais
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais
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10. DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA

10.1 O Candidato contratado será avaliado, periodicamente, a cada dois meses, por comissão de avaliação definida por 
meio de Portaria, a fim de verificar o desempenho profissional, com base nos parâmetros previamente definidos pela co-
missão supra.

11. DA RESCISÃO OU EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

11.1 De acordo com o Art. 14 da Lei Complementar Estadual 809/2015, a rescisão ou extinção do Contrato Administrativo 
de Prestação de Serviço, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) Por iniciativa do contratado;

b) Por conveniência do órgão ou entidade pública contratante.

c) Pelo preenchimento do cargo efetivo mediante Concurso Publico.

11.2 O contrato também poderá ser rescindido quando o contratado não atingir o grau de satisfação definido pela Comis-
são de Avaliação, por duas avaliações, em qualquer tempo da vigência do contrato.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

12.1 A inscrição implicará no conhecimento das presentes normas, bem como da legislação relacionada no preâmbulo e 
aceitação das condições referente à seleção aqui estabelecidas.

12.2 A inexatidão de afirmativas ou constatação de irregularidades na documentação apresentada, ainda que verificada 
posteriormente, eliminará o candidato da seleção podendo ser anulado os atos dela decorrentes.

12.3 Não serão contratados pelo SAAE de João Neiva, ex-servidores dispensados por justa causa, independente da clas-
sificação.

12.5 Não será fornecido ao candidato, qualquer documento comprobatório de classificação no Processo Seletivo, valendo-
se para esse fim, a publicação dos resultados finais.

12.6 O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço junto ao SAAE de João Neiva-ES, durante a vigência do 
Processo Seletivo.

12.7 Os remanescentes da presente seleção, poderão ser convocados para contratação, na medida em que surgirem as 
vagas, podendo estas ocorrer em condições diversas das fixadas neste Edital.

12.8 Será automaticamente indeferida a inscrição do candidato que:

I. Não apresentar os documentos exigidos como pré-requisitos no ato da inscrição;

II. Não serão aceitos pela Comissão de Avaliação, documentos que contenham rasuras.

12.9 Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste edital.

12.10 A identificação do local de trabalho para os candidatos convocados para o Contrato Temporário será definida de 
acordo com as necessidades do SAAE de João Neiva/ES.

12.11 A aprovação neste Processo Seletivo Público Simplificado não assegura o candidato à sua contratação, mas apenas 
a expectativa de ser convocado seguindo rigorosa ordem de classificação.

12.12 O profissional contratado, na forma deste edital, não poderá ter outro cargo público ou privado, exceto os casos 
previsto em Lei.

12.13 A Comissão fará a contagem da pontuação da comprovação do tempo de experiência profissional pela soma total de 
dias, dividindo por 30 e levará em conta o resultado inteiro, que corresponde à quantidade de mês trabalhado.

12.14 O Prazo de Vigência do processo seletivo será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

12.15 O Prazo de Vigência dos contratos será de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, ou até 
a conclusão do concurso e a nomeação dos aprovados no concurso.

12.16 De acordo com a legislação processual civil em vigor é a Comarca de João Neiva/ES, o foro competente para julgar 
as demandas judiciais decorrentes do presente Processo Seletivo Público Simplificado.

12.17 Os casos omissos neste edital são resolvidos pela Comissão Avaliadora do Processo Seletivo Público Simplificado.
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13. DO CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO DATA

Publicação do Edital 20/03/2018

Período de Inscrições
Horário: 08:00h às 11:00 horas.

23 e 24/04/2018

Divulgação do Resultado Preliminar: A partir das 12h. 30/04/2018

Recurso do Resultado Preliminar 01 e 02/05/2018

Divulgação do Resultado do Recurso 04/05/2018

Publicação do Resultado Final e Homologação 09/05/2018

11.1. O cronograma poderá ser modificado a critério da Comissão diante de fatos de relevante interesse público ou atraso 
na realização das fases programadas.

11.2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

João Neiva/ES, 19 de março de 2018.

Wedson Totola de Barros

Presidente

Isabella Morellato Carlesso Spinassé

Membro

Naclesia Minchio Correia

Membro

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO (PSPS) Nº 001/2018

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO N º __________ (preenchido pelo servidor do SAAE)

CARGO PRENTEDIDO: ____________________________________________________

Nome Completo: __________________________________________________________

Sexo: M ( ) F ( )

Endereço: ___________________________________________________________ nº___

Bairro: ________________________Cidade: __________________________ UF: ______

CEP: ____________________Telefones: _______________________________________ 

Data Nasc.: _____/ _____ /_____Cidade Nasc: ______________________________UF: __

RG: ______________________________ CPF: __________________________________

Nacionalidade: _________________________ Estado Civil: ________________________
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Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, bem como estar ciente e concordar com todo o regramento 
estabelecido no Edital nº. 001/2018, assumindo total responsabilidade pelos dados registrados nesta ficha e bem como 
a veracidade dos documentos entregues no envelope lacrado, e ainda estou ciente que deverei manter atualizadas as 
informações aqui prestadas.

Local, _____________________________________ Data ____/____/ ______ .

Assinatura do Candidato

Nº DE FOLHAS ________________ 

 ................................................................................................................................................. 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO (PSPS) Nº 001/2018

ANEXO II

RECURSO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO

EDITAL N°001/2018

Nome do Requerente: __________________________________________________

CPF: ___________________ Telefone: ____________________________________

Endereço: ___________________________________________________________

Bairro: __________________________________ Cidade: _____________________

Descrição do Recurso:

João Neiva/ES, ____ de ______________________ de 2018.

Assinatura do Requerente

.......................................................................................................................................... 

COMPROVANTE DE ENTREGA DO RECURSO

Nome do Requerente: ______________________________________________

Recebi em ___/___/ _____  o formulário com a solicitação do recurso.

Responsável pelo recebimento do formulário do recurso

PORTARIA Nº 082-2018
Publicação Nº 126536

PORTARIA Nº 082, de 16 de Março de 2018.

Concede abono a servidor, conforme Lei Municipal nº 
2790/2015.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João 
Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, designado 
através do Decreto nº 6.127/2017 datado em 02/01/2017;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao servidor GENILSON DOS PASSOS, 
ocupante do Cargo de Pedreiro, Classe “D”, Nível XI.4, a 

licença de 01 (um) dia referente ao Abono do Servidor 
Público no período de 11/04/2018, conforme Lei nº 2.790 
de 11/09/2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 
sua publicação.

João Neiva/ES, 16 de Março de 2018.

Segundo Manuel Alvarez Torres

Diretor Geral do SAAE

Decreto Municipal n° 6.127/2017



20/03/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 973

www.diariomunicipales.org.br

Página 108

PORTARIA Nº 085/2018
Publicação Nº 126723

PORTARIA Nº 085, de 19 de Março de 2018.

Concede licença para tratamento de saúde.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João 
Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, designado 
através do Decreto nº 6.127/2017 datado em 02/01/2017;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao servidor PEDRO ISMAEL FILHO, 
ocupante do cargo de Fiscal, Classe “E”, Nível XIII.5, a 
licença de 01 (um) dia a partir de 16/03/2018, conforme 
Inciso I, Artigo 132, da Lei n° 3.036/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 
sua publicação e retroage efeitos legais a 16/03/2018.

João Neiva/ES, 19 de Março de 2018.

Segundo Manuel Alvarez Torres

Diretor Geral do SAAE

Decreto Municipal n° 6.127/2017

PORTARIA Nº 086/2018
Publicação Nº 126724

PORTARIA Nº 086, de 19 de Março de 2018.

TORNA SEM EFEITO a Portaria n° 080/2018.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João 
Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, designado 
através do Decreto nº 6.127/2017 datado em 02/01/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - TORNA SEM EFEITO a Portaria n° 080, de 13 de 
Março de 2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 
sua publicação e retroage efeitos legais a 13/03/2018.

João Neiva/ES, 19 de Março de 2018.

Segundo Manuel Alvarez Torres

Diretor Geral do SAAE

Decreto Municipal n° 6.127/2017

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP  Nº 005/2018
Publicação Nº 126511

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 005/2018

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO 
NEIVA/ES, torna público o resultado do PP Nº 005/18, 
onde declara vencedora a empresa: RICOM PNEUS LTDA, 
ganhou os ITES: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08, no valor 
total de R$ 8.440,00.

João Neiva, 19 de Março de 2018.

Naclesia Minchio Correia

Pregoeira
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Marechal Floriano

Prefeitura

RESOLUÇÃO – CMAS.  Nº. 011/2018
Publicação Nº 126674

RESOLUÇÃO – CMAS. Nº. 011/2018

Dispõe sobre a composição da Comissão de Prestação de 
Contas do Conselho Municipal de Assistência Social de Ma-
rechal Floriano.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) do 
Município de Marechal Floriano/ES, em Reunião Extraor-
dinária realizada no dia 15 de Março de 2017, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº. 
672/2007 e 1.670/2015;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a alteração da composição da comissão 
de Prestação de Contas, Substituindo as conselheiras Ale-
xsandra Andrade Lauret e Fabiana Evald respectivamente 
por Bianca de Souza Kholer e Izalta Modolo, ficando com-
posta da seguinte forma: Bianca de Souza Kholer e Izalta 
Modolo como representantes do poder público e Ruberci 
Littig e Rinaldo Matachon como representantes da socie-
dade civil.

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

Registra-se e cumpra-se.

Marechal Floriano, 15 de Março de 2018

Marcélia Cristina Bruscke Miranda

Presidente da Sessão da Reunião do CMAS

Publique-se no Diário Municipal e afixe-se a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social e Direitos Humanos por um 
período de trinta dias.

RESOLUÇÃO – CMAS.  Nº. 012/2018
Publicação Nº 126675

RESOLUÇÃO – CMAS. Nº. 012/2018

Dispõe sobre Termo de Fomento 001/2018 da “Sou Feliz” 
Organização de Amparo a Idosos.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) do 
Município de Marechal Floriano/ES, em Reunião Extraor-
dinária realizada no dia 15 de Março de 2018, no uso de 

suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº. 
672/2007 e 1.670/2015;

Considerando: que mediante a análise dos documentos 
apresentados a Comissão de Prestação de Contas não en-
controu nenhuma irregularidade, que seguido para apro-
vação em Reunião Extrardinária foi dado parecer favorável 
conforme detalhamento na 2ª Ata Extraordinária do CMAS.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar Termo de Colaboração 001/2018 referente 
ao valor de R$ 54.124,00 (cinquenta e quatro mil, cento e 
vinte e quatro reais), que entre si celebram o Município de 
Marechal Floriano e a “Sou Feliz” Organização de Amparo 
a Idosos referente ao ano de 2018.

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

Registra-se e cumpra-se.

Marechal Floriano, 15 de Março de 2018

Marcélia Cristina Bruscke Miranda

Presidente da Sessão da Reunião do CMAS

Publique-se no Diário Municipal e afixe-se a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social e Direitos Humanos por um 
período de trinta dias.

RESOLUÇÃO – CMAS.  Nº. 013/2018
Publicação Nº 126676

RESOLUÇÃO – CMAS. Nº. 013/2018

Dispõe sobre a Apreciação e Aprovação das Prestações de 
Contas do Convênio nº 001/2017 da Associação Pestalozzi.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) do 
Município de Marechal Floriano/ES, em Reunião Extraor-
dinária realizada no dia 15 de Março de 2018, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº. 
672/2007 e 1.670/2015;

Considerando: que mediante a análise dos documentos 
apresentados a Comissão de Prestação de Contas não en-
controu nenhuma irregularidade, que seguido para aprova-
ção em Reunião Extraordinária foi dado parecer favorável 
conforme detalhamento na 2ª Ata Extraordinária do CMAS.
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RESOLVE:

Art. 1º Aprovar as Prestações de Contas da 10ª (décima) 
parcela referente ao Convênio nº 001/2017, que entre si 
celebram o Município de Marechal Floriano e a Associação 
Pestalozzi de Marechal Floriano.

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

Registra-se e cumpra-se.

Marechal Floriano, 15 de Março de 2018

Marcélia Cristina Bruscke Miranda

Presidente da Sessão da Reunião do CMAS

Publique-se no Diário Municipal e afixe-se a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social e Direitos Humanos por um 
período de trinta dias.
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Montanha

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO 
Nº 001/2018 - FMS DE MONTANHA/ES X CIM 
NORTE/ES

Publicação Nº 126582

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MONTANHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2018

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Montanha/ES e o 
CIM NORTE/ES - Consórcio Público da Região Norte do ES.

Considerando: A necessidade de adequação das rubricas 
orçamentárias ao instrumento jurídico firmado, haja vista 
que a modalidade de aplicação “93” não pode figurar em 
contrato de rateio, resolvem firmar o presente termo adi-
tivo.

Valor: Fica reduzido o valor de R$ 100.092,58 (cem mil, 
noventa e dois reais, cinquenta e oito centavos), no caput 
da cláusula terceira do Contrato de Rateio firmado, pas-
sando a vigorar com o valor anual de R$ 225.000,00 (du-
zentos e vinte e cinco mil reais).

Vigência: Permanecem em vigor as demais cláusulas e 
condições não alteradas pelo presente termo aditivo.

Foro: Comarca de Montanha/ES.

Montanha/ES, 19 de março de 2018.

Leila Machado Carvalho Baltar Rodrigues

Gestora do FMS de Montanha/ES

ATA REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESEN-
CIAL 05 FMS 

Publicação Nº 126664

Ata de Registro de Preços

Processo Nº 0143/2018

Pregão Presencial Nº 005/2018

O Município de Montanha/ES, por meio do Fundo Municipal 
de Saúde, comunica ata de registro de preço, cujo objeto é 
Registro de Preços para aquisição de material de consumo/ 
Fraldas geriátricas destinado ao FMS. Validade: 12 meses.

ATA Nº015/2018 – Empresa: BS.SUPERMERCADO 
LTDA ME, Preços Registrados nos lotes: 01,02,03 

R$10,50(dez reais e cinquenta centavos) no valor total de R$ 
89.250,00 (oitenta e nove mil duzentos e cinquenta reais ).

Montanha/ES, em 14 de março de 2018

LEILA MACHADO CARVALHO BALTAR RODRIGUES

GESTORA DO FMS
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Mucurici

Prefeitura

AVISO - ERRATA TOMADA DE PREÇOS 01/2018 - MURO DE ARRIMO
Publicação Nº 126726

AVISO ERRATA

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2018

ONDE SE LÊ: Cete Construção e Serviços LTDA-ME.

LEIA-SE: 7 Brasil Empreendimentos e Participações LTDA.

Mucurici/ES, 19 de março de 2018.

Gilmar Sampaio da Cruz

PRESIDENTE DA CPL
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Nova Venécia

Prefeitura

PREGÃO 009/2018 - SUSPENSÃO
Publicação Nº 126737

PREFEITURA DE NOVA VENECIA

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 009/2018

SUSPENSÃO “SINE DIE”

O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, por meio da Pregoeira Oficial, vem neste ato informar aos interessados, da SUS-
PENSÃO “SINE DIE”, tendo em vista a necessidade de manifestação do jurídico no Processo Licitatório, modalidade Pregão 
Presencial nº 009/2018, objetivando a Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abas-
tecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado 
e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão com tarja magnética, com disponibilização de rede 
credenciada de Postos de Combustível, compreendendo a distribuição de: gasolina comum, diesel comum, S10 e Arla 32, 
para a frota de veículos automotores da Prefeitura Municipal de Nova Venecia/ES.

Marcada para o dia 22/03/2018, às 08:30. A nova data será marcada e comunicada por meio de publicação na imprensa 
Oficial e Jornal.

Nova Venécia, 19/03/2018.

TATIANY DA SILVA PIROLA

PREGOEIRA
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Pedro Canário

Câmara Municipal

DECISÃO DA CARTA CONVITE Nº 001/2018
Publicação Nº 126541

Decisão da Carta Convite nº 001/2018

Declaro provido o recurso da Empresa AUTOMAÇÃO MONTAGENS ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA EPP. Entretanto, mes-
mo com o provimento do recurso não foi possível habilitar o número legal de no mínimo 3 empresas, desta forma, com 
fundamento nas Sumulas nº 222 e 248 do TCU, impõe-se a repetição dos convites com a convocação de outros possíveis 
interessados, à ser publicado também em Diário Oficial.
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Piúma

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018
Publicação Nº 126534

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piúma/ES, CNPJ nº 27.165.695/0001/-18.

CONTRATADO: R F SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES ARTÍTICAS -ME, CNPJ Nº 23.400.060/001-05

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de profissional de setor artístico para apresentação do artista THIAGO MAKIE, visan-
do atender a Secretaria Municipal de Cultura, na Programação do Verão/ Carnaval 2018.

OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação do prazo e alteração na data da apresentação do show, referente ao contrato 
nº 031/2018, por mais 02 (dois) meses.

VIGÊNCIA: de 01/04/2018 a 30/05/2018

DATA DA APRESENTAÇÃO DO SHOW: 31/03/2018

PROCESSO Nº: 0499/2018

Jéssica de Andrade de Oliveira

Secretária Municipal de Cultura
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Presidente Kennedy

Prefeitura

AVISO DE RESULTADO FINAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2017
Publicação Nº 126703

AVISO DE RESULTADO FINAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº 010/2017

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado final da 
Concorrência Pública em epígrafe, sendo a empresa THOR CONSTRUTORA EIRELI - ME declarada vencedora do certame 
com o valor total de R$ 6.564.268,96 (seis milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais 
e noventa e seis centavos). Deste modo, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de recursos.

Presidente Kennedy, 19/03/2018.

Bruno Roberto de Carvalho

Presidente da CPL

P.E 016/2017 FMS
Publicação Nº 126523

PREGÃO ELETRÔNICO SRP

016/2017 FMS

PROCESSO Nº 10181/2016

O município de Presidente Kennedy-ES, via fundo municipal de saúde, através da pregoeira oficial, torna público aos inte-
ressados que fará realizar licitação na modalidade “pregão eletrônico” SRP, tipo menor preço para contratação exclusiva 
de microempresa ou empresa de pequeno porte para aquisição de aparelhos e equipamentos permanentes para atender o 
pronto atendimento municipal e unidades básicas de saúde. O edital estará disponível nos sites www.presidentekennedy.es.gov.
br e www.bllcompras.org.br ou no setor de licitação, localizado na Rua Antônio Jaques Soares, 54, Centro (ao lado da sede 
da Polícia Militar), nos dias úteis de 08 às 11h e 12:30 às 16h.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia 10/04/2018.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 10h00min do dia 10/04/2018.

Presidente Kennedy, 19/03/2018

Selma Henriques de Souza

Pregoeira

http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
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Rio Bananal

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 038/2018
Publicação Nº 126767

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Rio Bananal através de sua Pregoeira torna público que realizará a seguinte licitação a ser julgada na Sala 
da CPL, na Av. 14 de Setembro, 887, Centro, Rio Bananal/ES:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018

Objeto: Aquisição de pneus e acessórios destinados ao FMS. Data da Abertura: 02/04/2018. Hora: às 13:30h.

Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail editais@riobananal.es.gov.br ou no site www.riobananal.es.gov.br

Lorrayne Silva Lirio Valle

Pregoeira Oficial

http://www.riobananal.es.gov.br
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Santa Maria de Jetibá

Prefeitura

ACORDO DE COOPERAÇÃO 001/18 A 17/2018
Publicação Nº 126699

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, torna público 
que firmou Acordo de Cooperação, que tem por objeto a 
mútua colaboração entre os partícipes na identificação e a 
implementação de ações e de projetos que contribuam no 
âmbito da Agricultura Familiar Agrícola, conforme detalha-
do no Plano de Trabalho, que seguem:

Prazo: 05/02/2018 a 31/12/2020.

Resumo do Acordo de Cooperação n° 001/2018, com a 
Assoc Morad. e Agri Fam. da Comunid Zummach. Ob-
jeto: Fornecimento em COMODATO: 01 (um) Trator de 
Pneu New Holland TL75E, 4x4 série L7ECR416128-chassi 
Z9CB58945; 01 (uma) Batedeira de Cereais BC 80 Marca 
NUXsérie JN0300 para trator universal PRONAF/2002 - RP 
8714; 01 (uma) Bomba de óleo marca MAC LUB Patrimônio 
10084; 01 (uma) Bomba de graxa MAC 40; 01 (um) Arado 
Baldan - série 60195197-904; 01 (um) Arado Baldan - sé-
rie 078964002005; 01 (um) Carreta Agrícola para trator, 
marca Chiumento, série 006 - SEAG/2009 - RP 8914 Esta-
dual; 01 (um) Veículo Caminhão com Baú isotérmico Ford 
Cargo 816 - bfveads7ebs - 68263. placa OYJ-2401 - RP 
16079.; 01 (um) Trator Agrícola Compacto Valmet 785 4x2 
S/HI Trac. - série: 0785.2W.47046 Mont.0785.FA.74293 
motor: 229.044.07944; 01 (uma) Enxada Rotativa para 
trator 75cv - marca Mecrul - modelo ERP 200 7 fl. série 
23002 - RP 16419 Estadual; 01 (uma) Grade; 01 (uma) 
Carroça Cemag - FA3/555 - série A 0075/98; 200 (duzen-
tas) Caixas Plásticas para hortaliças F.06/2013; 01 (um) 
veículo Caminão Tipo Baú-marca Ford Cargo 816-chassi: 
9BFVEADS7EB68263-ano 2014-placa OYJ-2401 - SEAG 
0279/2014 - RP.16079; 200 (duzentos) Caixas Pláticas. 
F.4/11/2015 e 01 (uma) Rotativa, destinado à OSC.

Resumo do Acordo de Cooperação n° 002/2018, com a 
Assoc. de Agric Fam, Propr e Mor de C. Simao e Reg. Ob-
jeto: Fornecimento em COMODATO: 01 (um) Trator Agrí-
cola Diesel, Nº Série: T 75CR406473 - 75 CV - MARCA 
NEWHOLLAND - MODELO TT 4030 - 4X4 - CHASSIS HCCZ-
4030VECG24345 - RP 16783 Estadual; 01 (uma) Enxada 
Rotativa MEC-RULL 8FL, série 23656 - SEAG 088/2014 e 
260/2014 - RP 16424 Estadual; 01 (uma) Carreta Cemag 
- 4 ton - MODELO FLECHA AGUA - CHASSIS A323611213 
- RP 16799 Estadual; 01 (um) Arado Tatu - TIPO FIXO 
PARA TRATOR 75 CV - MARCA KOHLER - MODELO ARF 328 
- série 14/3102 - RP 16845 - Estadual e 01 (uma) Grade 
Aradora série 003191, destinado à OSC.

Resumo do Acordo de Cooperação n° 003/2018, com a 
Ass. de A. e M. de Recreio, Alto Recreio, S Luzia. Obje-
to: Fornecimento em COMODATO: 01 (um) Trator Agrícola 
Valtra BL 88, tração 4x4, motor EU, série BL 88215007, 
chassi 000L884508M000290, ano de fabricação 2008 
- Patrimônio 14527; 01 (uma) Batedeira de Cereais BC 
80 - MAXUR - série 84335200; 01 (uma) Enxada rotativa 

RSF 1700 - série 8432 - 2900; 01 (um) Arado 3 X 28 - 
série 8432.1000 - Kohler; 02 (duas) Cadeira Tipo secre-
tária - Patrimônio 16300 e 16309; 02 (duas) Mesa Tipo 
secretária - Patrimônio 16288 e 16277 e 01 (uma) Carreta 
azul - marca VMAQ - modelo 04 TON - SEAG 088/2014 e 
260/2014 - RP 16416, destinado à OSC.

Resumo do Acordo de Cooperação n° 004/2018, com a 
Assoc Morad Agr Fam e Prop S Sebast Belém e R Pedr. 
Objeto: Fornecimento em COMODATO: 001 (uma) Enxada 
Rotativa ERP 175 B. Nº da série: 09071752- Patrimônio 
017994; 01 (um) Arado FIXO 3 - AF DE 03 DSC LIS 26"* 
60228; Nº da série: 60224722001001; DATA 08/2010 - 
Patrimônio 017997; 01 (um) Trator agrícola 1155 Com-
pleto, com tração 4x4.MODELO YA44TA./1280, Chassi 610 
M 1244-Motor C6558; Ano 2010 - Patrimônio 018001; 02 
(duas) Cadeira Tipo secretária - Patrimônio 16302; 02 
(duas) Mesa Tipo secretária - Patrimônios: 18294 e 18278; 
01 (uma) Impressora BR 89 FFP1R9 - Patrimônio 16115; 
01 (um) Computador Completo - Patrimônio 019516; 01 
(uma) Batedeira de cereais TRITON TR 917 série 54334 
- SEAG 088/2014 e 260/2014 - RP 16426 Estadual e 100 
(cem) Caixas Plásticas F. 25/04/2016, destinado à OSC.

Resumo do Acordo de Cooperação n° 005/2018, com a As-
soc. Agric. e Agr. de Pro Org Familiar de SMJ. Objeto: For-
necimento em COMODATO: 13 (treze) Balanças eletrôni-
cas de 15 kg, patrimônios: 18815, 18817, 18818, 18819, 
18823, 18825, 18833, 18837, 18839, 18840, 18841, 
18844 e 18848, destinado à OSC.

Resumo do Acordo de Cooperação n° 006/2018, com a 
Associação de Produtores Agrícolas de Caramuru. Objeto: 
Fornecimento em COMODATO: 01 (uma) Rotativa Seleti-
va MEC RULL - Nº24035; 01 (uma) Bomba de graxa 10 
litros; 01 (uma) Bomba de óleo Marca MAC-LUB 80 - Pa-
trimônio 10082; 01 (uma) Carroça série FA35FBSS - nº 
A00382/99; 01 (um) Arado Baldan - série 1506023470 
mod: AF-3x28x6-00 MMSRCDG;01 (uma) Batedeira de 
cereais BC-80III-PRONAF/99; 01 (uma) Grade Baldan nº 
1511020282 - MOD: H1-28X20X3.50dma; 01 (um) Trator 
agrícola JOHN-DEERE 5303 - chassi 1BM5303XTA0090765 
- Série:3035/51001307; 10 (dez) Tambores Plásticos de 
50 litros; 02 (duas) Cadeira Tipo secretária - Patrimônio 
16303 e 16301; 02 (duas) Mesa Tipo secretária - Patrimô-
nio 16286 e 16275; 01 (uma) Impressora BR 89 FFP1S1 
CB 710-64002 - Patrimônio 16111 e 01 (uma) Enxada Ro-
tativa MEC-RULL - modelo ERP 200 7 FL - RP 16422 Esta-
dual, destinado à OSC.

Resumo do Acordo de Cooperação n° 007/2018, com a 
Associação de Pais Ex-Alunos e Alunos da EFASJG. Objeto: 
Fornecimento em COMODATO: 01 (um) Veículo- Tipo Pick-
-UP, marca Chevrolet - modelo Montana 1.4 ECONO FLEX, 
cor branco - chassis 9bgca80x0fb 118923 - ano 2014/2015 
Operacional - Placa OYJ-3935 - SEAG 026/2014 - RP16102 
Estadual, destinado à OSC.
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Resumo do Acordo de Cooperação n° 008/2018, com a 
Assoc Prod Santamarienses em Defesa da Vida. Objeto: 
Fornecimento em COMODATO: 02 (duas) Bancadas para 
embalagem de verdura 2x80x1,00 mt, inox AR 304 nº 20 
c/ pés 080 cm alt. em tubo galvanizado; 01 (uma) Enla-
ce Monocanal Central + conversor c/ Antena e infraestru-
tura; 01 (um) Micro computador Intel Celeron, monitor 
Sansung e estabilizador; 01 (uma) Impressora Canon I 
250 12 PPM; 01 (um) Transformador Monofásico 15 KVA 
c/ para-raio; 01 (uma) Mesas Administradoras c/ 4 gave-
tas; 01 (um) Armário Fechado cinza; 01 (uma) Câmara 
frigorífica Ind. p/ resfriamento méd. 3.00 c/ 3.00L, 3.00 
A; 01 (uma) Mesa p/ computador (Delta) tampo laminado 
cinza, Méd. 1.30x1,30x0,74 c/ quatro gavetas e suporte p/ 
teclado, CPU e estabilizador.; 30 (trinta) Cadeiras c/ braço 
Giardino; 01 (um) Embaladora Imcomp. Aço inox OS 311; 
01(uma) Balança Eletrônica Balmak-150 kg s/ coluna nº 
0616 Mod. BK 50 ano 2003 P. inmetro 023/99; 01 (uma) 
Bomba c/caixa d'água e conexões; 01 (um) Fogão Indus-
trial 04 bocas, com forno e 01 (um) Armário c/ 04 gavetas 
de inox, destinado à OSC.

Resumo do Acordo de Cooperação n° 009/2018, com a 
Assoc. dos Prod. Rur Bandarra Nova Esperança. Objeto: 
Fornecimento em COMODATO: 01 (um) Trator Agrícola 
com tração 4x4, Ano 2011 - 1055 TDFI YB44TM.11280 D 
chassi 56000211 - Motor F 7862; 01 (uma) Enxada Rota-
tiva MEC-RUL - série 19969; 01 (um) Arado fixo 3 x 26/28 
F3, série 602423410001003; 01 (um) Trator New Holland, 
série T75CR 406495; 01 (uma) Enxada rotativa para trator 
75cv, marca MecRull, modelo ERP 200 7FL, operacional, 
RP: 16420 e 01 (uma) Batedeira de Cereais, marca Triton, 
modelo TR 917, operacional, SEAG 088/2014 e 260/2014 
- RP 16429, destinado à OSC.

Resumo do Acordo de Cooperação n° 010/2018, com a 
Cooperativa dos Agric. Familiares da Regiao Serrana. Ob-
jeto: Fornecimento em COMODATO: 01 (um) Veículo Tipo 
Pick-Up, Marca Ford, Modelo Courier L 1.6 Flex, Cor Bran-
ca, Operacional, RP: 9868. Placa: 7678 - Chassis: 9BFZ-
C52P5BB 901514.- Placa MSK 7678 - RP 9868 Estadual 
e 01 (um) caminhão Baú Isotérmico, 0Km, cor branca, 
diesel, PBT mínimo 8.150Kg, 156 cv, Placa PPQ5787 - Con-
vênio Federal nº 805633/2014 DEC. 1048/2017, destinado 
à OSC.

Resumo do Acordo de Cooperação n° 011/2018, com a 
Cooperativa Agroindustrial de Garrafao. Objeto: 01 (um) 
Enxada rotativa MEC-RUL - Série 17147; 01 (um) Arado 
fixo 3 x 26/28 F3, Nº da série: 60224722001005; 01 (um) 
Trator agrícola 1154-4 Completo, com tração 4x4. Chassi 
61OM 0707 - Motor C6448; 02 (duas) Cadeira Tipo secre-
tária - Patrimônio 16315 e 16311; 02 (duas) Mesa Tipo 
secretária - Patrimônio 16274; 01 (uma) Impressora BR 
89 FFP1RH CB 710 - 64002 - Patrimônio 16117; 01 (uma) 
Cadeira almofadada Tipo secretária - Patrimônio 019648; 
19 (dezenove) Cadeiras plásticas; 01 (uma) Batedeira Tri-
ton TR 917 - série 54338 - SEAG 088/2017 e 260/2014 
- RP16425 Estadual; 01 (uma) Câmara Fria Med. 5,00 
x 3,50 x 2,80m - 07/2001Med. 5,00 x 3,50 x 2,80m - 
07/2001; 01 (uma) Máquina de empacotar Pneumática 
confeccionada em aço inox - 03/2011; 02 (duas) Mesa Se-
lecionadora fabricada em aço inox AISI 304, correia em 

nylon branca comp. 2,50M larg. 80CM altura 75CM. Com 
mesa de recepção fabricada em aço inox (chapa perfura-
da) Comp. 2,00M, larg.80CM Altura 75CM. 03/2011. Cen-
tral Inox; 01 (um) Tanque de equilíbrio Capacidade 500 
litros inox 304. 03/2011. Central Inox; 01 (uma) Bom-
ba Positiva totalmente em aço inox AISI 304 Capacidade 
3000 lt/h - 03/2011; 02 (duas) Impressora Multifuncional, 
jato de tinta HP 20 50 - 02/2011 - Patrimônios:18654 e 
18655; 02 (dois) Computador com processador Intel Core 
2 duo 2,93 ghz 2 GB 500GB, Estabilizador 300 VA, Monitor 
LCD 18,5" Widescreen Black; Teclado ABNT PS/2; mouse 
Ps2. Patrimônios:18647 e 18648; 01 (um) Fax Linea Gra-
fite Intelbras - Patrimônio 18649; 01 (uma) Antena Celular 
Fixa base direcional 20 DBI, 800 MHZ; CF-820 AQUA; fio 
telefônico 2x22 torcido 20 metros GP cabos - Patrimônio 
18650; 01 (um) Telefone sem fio TS 10 básico PT - 18651; 
01 (um) CHIPCELL LEUCOTRON - 18652; 02 (duas) Mesa 
para computador, impressora e fotocopiadora, 02 (duas) 
Mesa para escritório 1,20 x 0,60 com três gavetas; 02 
(dois) Arquivo em aço 4 gavetas; 04 (quatro) Estante Des-
montável em aço com 6 prateleiras; 08 (oito) Cadeira Fixa 
quatro pés, espuma injetada em tecido preto. Patrimô-
nios: 8697, 18702,18698 e 18699.; 04 (quatro) Armário 
em aço, duas portas, quatro prateleiras; 01 (um) Not Book 
Dual, core 3 Gb 250 gb 15,4", Patrimônio 16.692; 01 (um) 
Conjunto de máquina de lavar Rotativa, e maquina de la-
var rotativa de escova, confecciona em aço inox AISI 304: 
Central do inox. Patrimônio 18791; 01 (um) Conjunto de 
despolpador (Esteira de elevação, picador, batedor, des-
polpador e refino), capacidade 1000kg/h, totalmente con-
feccionada em aço inox AISI 304, frutas: maracujá, goia-
ba, acerola, abacaxi, manga, morango: Central do inox, 
série 001/006 e 02 (duas) Cadeira giratória Tipo secretária 
S/B, cor cinco, rodízios - tecido, destinado à OSC.

Resumo do Acordo de Cooperação n° 012/2018, com a As-
soc Morad Agric Fam Propr de Alto São Sebastião. Objeto: 
01 (uma) Enxada Rotativa ERP 175 B. série: 090717146; 
01 (um) Arado fixo 3 x 26/28 F3, série: 60224722001004; 
01 (um) Trator agrícola 1155 Completo, com tração 4x4. 
Chassi 61OM 1245 - Motor C6448; Patrimônio 18000 e 01 
(um) Computador Completo - Patrimônio 019520, desti-
nado à OSC.

Resumo do Acordo de Cooperação n° 013/2018, com a 
Assoc. Pomer Agr de Rio Claro, B R Claro R Triunfo. Obje-
to: Fornecimento em COMODATO: 01 (um) Trator Agrícola 
Tração 4x4, (2011) - 1055 TDFI YB44TM.11280 D Nº de 
série: chassi 560O 0210 - Motor F7247; 01 (um) Trator 
agrícola Valtra - BL 88, tração 4x4, motor EU, série BL 
88215004, chassi 000L884S08M000286, Ano 2008 - Patri-
mônio 14528; 01 (uma) Batedeira de Cereais BC 80 -So-
massey (Osório) - Série 200804; 01 (uma) Enxada rotati-
va RSF 1700 - série 8432-2900; 01 (uma) Enxada rotativa 
MEC-RUL- série 110819967; 01 (um) Arado reversível 3 x 
28 - série 8432.1000; 01 (um) Conjunto para beneficia-
mento de café, lavagem, descascamento, desmucilagem, 
composto de lavador e separador de café - capacidade 
10.000 litros/hora. L 52.10P n: 979 anos 2000 - Patrimô-
nio 7947; 01 (uma) Grade Baldan - série 5022010812; 01 
(um) Arado Baldan - série 60242341001001; 01 (uma) 
Enxada Rotativa Cemag - série T38430; 01 (uma) Bate-
deira de Cereais B 380- Magtron- série 298263; 01 (uma) 
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Lamina traseira Tatu- série 0997/275770; 01 (uma) Má-
quina de pilar café Palini&Alves - série 980; 02 (duas) Tipo 
secretária - Patrimônios: 16299 e 16298; 02 (duas) Mesa 
Tipo secretária - Patrimônios: 16280 e 16285; 01 (uma) 
Impressora BR 89 FFP1QJ - Patrimônio 16121 e 01 (uma) 
Lâmina PATS- série - A 28 - DO 100, destinado à OSC.

Resumo do Acordo de Cooperação n° 014/2018, com a As-
sociação dos Agricultores de Rio Taquara. Objeto: 01(um) 
Trator de Pneu Valtra 785, 4x4 com HI Trac tipo 07854 
GA 79355 - PRONAF/2002; 01(uma) Grade Marca:BALDAN 
N.AB28X2X35 DR Nº 73896001002 - PRONAF/2002; 01 
(uma) Batedeira de Cereais IN 0301, BC 80-Marca NUX 
-para trator universal - PRONAF/2002; 01 (uma) Bomba 
de graxa; 10 (dez) unidades de Tambores de óleo de 50 
litros vazios; 01 (uma) Bomba de óleo Mac Lub Patrimônio 
10387; 01 (um) Arado Marca Baldan nº AF - 4X28X6.00 
LCDG, série 078964002001; 01 (uma) Lamina traseira 
Santa Isabel - série A28D0099; 01 (uma) Enxada rotativa 
série 4157; 01 (uma) Carreta azul, marca VMAQ, modelo 
B.970 - 4 ton série 449742 - SEAG 088/2014 e 0260/2014 
- RP 16415 Estadual; 01(uma) Enxada Rotativa MEC-
-RULL,modelo ERP 200/8 FLsérie23710-RP16423 Estadu-
al; 01 (um) Trator Agrícola 75 cv - marca New Holland 
- modelo TT 4030 - 4X4 - chassis HCCZ4030KECG32666 
- série 404697 - RP 16492 Estadual; 300 (trezentas) Cai-
xas plásticas Ano 2015; 02 (duas) Cadeira Tipo secretária 
- Patrimônio 16310 e 16313; 02 (duas) Mesa Tipo secretá-
ria - Patrimônio 16276 e 16289; 01 (uma) Impressora BR 
89 FFP1R6 - Patrimônio 16112 e 01 (uma) Carroça CEMAG 
FA3/5BB - série A3262/2000, destinado à OSC.

Resumo do Acordo de Cooperação n° 015/2018, com a 
Assoc. Peq Prod Agric Sjg. Objeto: Fornecimento em CO-
MODATO: 01 (uma) Grade Baldan HI 28x 20x35 ODMA 
- série 1511020298; 01 (uma) Bomba de óleo DIESEL - 
MAC-LUB 80 - Patrimônio 10083; 02 (dois) Tambores de 
200 litros; 01 (um) Trator Agrícola VALTRA Valmet.- sé-
rie:22904407944 PA 71082; 01 (um) Caminhão com car-
roceria aberta de madeira, ano 2013, placa OVF-8849; 01 
(uma) Roçadeira Baldan, modelo RP 1500-2 FC SSE , série 
15 160/3058/2000; 01 (uma) Batedeira Triton, Mod. TR 
917 série 54337 - SEAG 088/2014 e 260/2014 - RP 16428 
Estadual; 01 (uma) Enxada Rotativa MEC-RULL, Mod. ERP 
200 7 FL série 23901 - SEAG 088/2014 e 260/2014 - RP 
16421 Estadual; 200 (duzentas) Caixas Plásticas Ano 2015; 
01 (uma) Máquina p/pré-limpeza e classificação de feijão; 
01 (uma) Máquina p/ empacotar Produtos granulados (fei-
jão) - Automática, marca Matisa - série 067/2002 - Patri-
mônio 9826; 01 (um) Arado Baldan- série 1506023471; 
01 (uma) Balança 150 kg - série 71845 ano 2003; 01 (um) 
Compressor PALD série 4008109; 01 (uma) Batedeira de 
Cereais BCI 500; 01 (uma) Rotativa Cemag MS60c-SÉ-
RIE T 35888; 01 (um) Espalhador de calcário; 02 (duas) 
Cadeira Tipo secretária - Patrimônio 16314 e 16312; 02 
(duas) Mesa Tipo secretária - Patrimônio 16284 e 16293 e 
01 (uma) Impressora Patrimônio 16116, destinado à OSC.

Resumo do Acordo de Cooperação n° 016/2018, com a As-
soc Agric Barrac R Possm R Cristal R Plan R Apar. Rio Veado 
e Rio Possmoser. Objeto: 01 (um) Trator Yanmar - 1055-
DT, tração 4x4, motor 7243, série YB44TM12280D, chassi 
56000210, Ano 2011; 01 (uma) Batedeira de Cereais BC 

80 - Somassey (Osório) - Série 2008-04; 01 (uma) Enxa-
da rotativa MEC-RUL - série 19968; 01 (uma) Máquina de 
pré-limpeza e Piladora de café Pré-limpeza, separação de 
fibras, descasque, separação de cafés - Nº1373 ano 2000 
Tipo CONA; 01 (um) Arado BALDAN fixo, modelo AFL 3 
x 28, série 1004 - RP 8849 Estadual; 01 (uma) Máquina 
de selecionar e limpar cebola - marca Fiore - MQ 0600 - 
Série:0900 - Patrimônio 0109492 - RP 9189 Estadual; 10 
(dez) Tambores plásticos 50 litros para combustível e 01 
(uma) Bomba de graxa, destinado à OSC.

Resumo do Acordo de Cooperação n° 017/2018, com a 
Assoc Agr Famil de Rio Plantoja. Objeto: 01 (um) Trator 
agrícola Yanmar 1155-4 Completo, com tração 4x4. Chassi 
61OM 1243 - Motor C6193; 01 (um) Arado fixo 3 x 26/28 
F3, Nº da série: 585018001004; 01 (uma) Enxada rota-
tiva MEC-RUL; 05 (cinco) Tambores plásticos de 50 litros; 
01 (um) Batedeira Triton TR 917, série 54336 - SEAG 
088/2014 e 260/2014 - RP16427 Estadual; e 01 (uma) 
Grade hidráulica para trator 75 cv - marca Kolher - modelo 
GH 28x 20 série 14/103 - RP 16846 Estadual, destinado 
à OSC.

Processo: 10223/2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

DECRETO N° 214/2018
Publicação Nº 126545

DECRETO Nº 214/2018

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL HEVERSON PEREIRA MI-
RANDA. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o requerimento, protocolizado no IPS/SMJ 
sob o nº 9366/2018, em 07/03/2018, referente ao pedido 
de afastamento para Tratamento de Saúde do servidor He-
verson Pereira Miranda;

- considerando que a Licença é direito assegurado a(o) 
servidor(a), no Estatuto dos Servidores Públicos do Mu-
nicípio de Santa Maria de Jetibá – Art. 72, Inciso I da Lei 
Municipal nº 331/97;

- considerando o OF/IPS/SMJ/Nº 051/2018, protocoliza-
do em 07/03/2018 sob o nº 3511/2018, encaminhando o 
processo IPS/SMJ sob o nº 9366/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. VI e IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

D E C R E T A:

Art. 1º. Concede Licença para Tratamento de Saú-
de, ao Servidor Público Municipal, HEVERSON PEREIRA 
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MIRANDA, ocupante do Cargo de Professor PB V (Educação 
Física) – matrícula:52.801, pelo período de 19/02/2018 a 
20/03/2018, nos termos do Art. 72, Inciso I da Lei Muni-
cipal nº 331/97.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de 
Administração, fará as anotações na Ficha Funcional Indi-
vidual para o controle Conforme o Art. 1º deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 19/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 09 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE Prefeito Municipal

DECRETO N° 215/2018
Publicação Nº 126547

DECRETO Nº215/2018

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SER-
VIDORA PÚBLICA MUNICIPAL TAIANE RATUNDE DE FA-
RIAS NITZ. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais 
e,

- considerando o requerimento, protocolizado no IPS/SMJ 
sob o nº 9365/2018, em 06/03/2018, referente ao pedido 
de afastamento para Tratamento de Saúde da servidora 
Taiane Ratunde de Farias Nitz;

- considerando que a Licença é direito assegurado a(o) 
servidor(a), no Estatuto dos Servidores Públicos do Mu-
nicípio de Santa Maria de Jetibá – Art. 72, Inciso I da Lei 
Municipal nº 331/97;

- considerando o OF/IPS/SMJ/Nº 050/2018, protocoliza-
do em 07/03/2018 sob o nº 3510/2018, encaminhando o 
processo IPS/SMJ sob o nº 9365/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. VI e IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

D E C R E T A:

Art. 1º. Concede Licença para Tratamento de Saúde, a 
Servidora Pública Municipal, TAIANE RATUNDE DE FARIAS 
NITZ ocupante do Cargo de AUXILIAR DE SAUDE BU-
CAL – matrícula: 53.086, pelo período de 05/03/2018 a 
03/05/2018, nos termos do Art. 72, Inciso I da Lei Muni-
cipal nº 331/97.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de 
Administração, fará as anotações na Ficha Funcional Indi-
vidual para o controle Conforme o Art. 1º deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 05/03/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 09 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 216/2018
Publicação Nº 126548

DECRETO Nº 216/2018

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SER-
VIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ILMA VELTEN SCHULZ . O 
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o requerimento protocolizado por meio do 
processo nº 18748/2017 em 27/11/2017, solicitando li-
cença para tratamento de saúde a servidora contratada 
Ilma Velten Schulz;

- considerando a Decisão da Previdência Social/INSS – 
NIT: 17061156676 - nº Benefício: 6210647611;

- considerando a nova redação dada pela Lei Federal nº 
9.876 de 26/11/99, à Lei nº 8.213 de 24/07/1991(Planos 
de Benefícios da Previdência Social), em seu Art. 60 § 3º 
que durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do 
afastamento da atividade por motivo de doença, incum-
birá à empresa (Prefeitura Municipal) pagar ao segurado 
empregado o seu salário integral. E § 4º A empresa que 
dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá 
a seu cargo o exame médico e o abono das faltas corres-
pondentes ao período referido no § 3º, somente devendo 
encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência 
Social quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias;

- considerando que a servidora foi contratada no cargo de 
Merendeira a partir de 06/02/2017;

- considerando as demais informações contidas no Proces-
so Administrativo nº 18748/2017 de 27/11/2017;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incs. VI e IX 
da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

D E C R E T A:
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Art. 1º. Fica concedida Licença para Tratamento de Saú-
de, pelo período de 09/11/2017 a 31/01/2018 a servidora 
ILMA VELTEN SCHULZ ocupante do cargo de Merendeira 
- Matrícula: 78040.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de 
Administração fará as anotações na Ficha Funcional Indivi-
dual, para o controle nos termos do Art. 1º deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 09/11/2017.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 12 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 217/2018
Publicação Nº 126549

DECRETO Nº 217/2018

CONCEDE LICENÇA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 
EDERALDO KRAUSE, PARA ACOMPANHAMENTO NO TRA-
TAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA. O Prefei-
to Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o requerimento do Servidor Público Mu-
nicipal Ederaldo Krause, protocolizado no IPS/SMJ sob o 
nº 9267/2018, em 26/12/2017, solicitando licença para 
acompanhar o tratamento de sua esposa Guisela Hammer 
Krause;

- considerando que a Licença é direito assegurado aos ser-
vidores, no Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Santa Maria de Jetibá – Art. 98 § 1º da Lei Municipal 
nº 331/97;

- considerando o Laudo da Junta Médica, no processo IPS/
SMJ 9267/2018;

- considerando o OF/IPS/SMJ/Nº 024/2018, protocoliza-
do em 01/02/2018, sob o nº 1861/2018, encaminhando o 
processo IPS/SMJ 9267/2018;

- considerando o disposto nos artigos 71 e 72, Inciso IX 
da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá/ES;

D E C R E T A:

Art. 1º. Concede Licença ao Servidor Público Munici-
pal EDERALDO KRAUSE, ocupante do Cargo efetivo de 

Trabalhador Braçal, matrícula: 50.641, pelo período de 
01/02/2018 a 01/04/2018, para acompanhamento do tra-
tamento de saúde, de sua esposa, a Srª Guisela Hammer 
Krause, nos termos do Art. 98 da Lei Municipal nº 331/97.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de 
Administração, fará as anotações na Ficha Funcional Indi-
vidual para o controle nos termos do Art. 1º deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 01/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 12 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 218/2018
Publicação Nº 126550

DECRETO Nº 218/2018

CONCEDE LICENÇA COM VENCIMENTOS A SERVIDORA 
PUBLICA MUNICIPAL JUBER HELENA BALDOTTO DELBONI. 
O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando os termos do requerimento formula-
do por Juber Helena Baldotto Delboni, protocolizado em 
06/11/2017 sob o nº 17708/2017, solicitando Licença com 
vencimentos, pelo período de três anos, para cursar Dou-
torado em Educação pela Universidade Federal do Espírito 
Santo;

- considerando as disposições da Lei 528/2000, Estatuto 
dos Profissionais do Magistério, em seu Art. 28, IV, que 
são direitos dos profissionais do Magistério Municipal a 
crescente qualificação profissional, mediante atualização, 
aperfeiçoamento, especialização, com todos os direitos e 
vantagens e apoio do poder público;

- considerando as disposições do Art. 38 e seus Incisos, da 
mesma Lei - Estatuto do Magistério Público do Município 
de Santa Maria de Jetibá - que cabe ao Prefeito Munici-
pal a autorização prévia bem como, o reconhecimento da 
necessidade para a melhoria da educação, atestado pela 
Secretaria de Educação;

- considerando que a servidora está consciente de seu 
compromisso em prestar serviço ao magistério público 
municipal, por igual período de afastamento de três anos 
12/03/2018 a 11/03/2021), previsto no art. 38, Inciso III, 
da Lei Municipal nº 528/2000;
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- considerando os termos do parecer da Secretaria Jurídi-
ca, e tudo o que mais consta no processo administrativo 
nº 17708/2017;

- considerando o que dispõe os Arts 71 e 72 Incisos VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

D E C R E T A

Art. 1º. Fica concedida a JUBER HELENA BALDOTTO DEL-
BONI, Servidora Pública Efetiva, no Cargo de Supervisora 
Escolar – matrícula: 50.022, licença no período de 12 de 
Março de 2018 a 11 de Março de 2021 ou seja, 03 anos, 
para frequentar o Curso de Doutorado em Educação – Uni-
versidade Federal do Espírito Santo – Vitória-ES.

Art. 2º. Esta Licença fica concedida, com ônus para o Mu-
nicípio, pelo período de 12/03/2018 a 11/03/2021.

Art. 3º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de 
Administração fará as anotações na Ficha Funcional Indi-
vidual, devendo a requerente apresentar à Secretaria de 
Educação comprovante de sua frequência no Curso.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 12 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 219/2018
Publicação Nº 126551

DECRETO N° 219/2018

EXONERA A PEDIDO FELIPE ALVES DOS SANTOS DO CAR-
GO EM COMISSÃO DE CHEFE DE UNIDADE MÉDICA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - REF – CC-5.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o requerimento, protocolizado em 
01/03/2018 sob o nº 3177/2018, solicitando exoneração 
do servidor Felipe Alves dos Santos, do cargo em Comis-
são de Chefe de Unidade Médica de Saúde da Família, por 
meio de sua procuradora Srª Carmozita Alves dos Santos;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. IX da Lei 
Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

DECRETA:

Art. 1°. Fica exonerado a pedido, FELIPE ALVES DOS SAN-
TOS, Matrícula: 53005, Cargo em Comissão de Chefe de 
Unidade Médica de Saúde da Família - PSF - REF . CC-5, a 
partir de 12/03/2018

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual da servidora, na forma do Art. 
1º deste Decreto.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

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

Santa Maria de Jetibá, 12 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 220/2018
Publicação Nº 126553

DECRETO Nº 220/2018

NOMEIA ARTEMILIA HOFFMANN BRAW PARA O CARGO EM 
COMISSÃO DE GERENTE DE TURISMO – REF. CC-5.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o processo nº 3316/2018 protocolizado em 
05/03/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos, VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá-
-ES.

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a SRª. ARTEMILIA HOFFMANN BRAW 
para o cargo em comissão de Gerente de Turismo– REF. 
CC-5, pelo período de 12/03/2018 à 31/01/2019.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
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Santa Maria de Jetibá, 12 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 221/2018
Publicação Nº 126555

DECRETO Nº 221/2018

NOMEIA EVERDAN STEIN PARA O CARGO EM COMISSÃO 
DE ASSESSOR – REF. CC-8.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o processo nº 3546/2018, protocolizado 
em 08/03/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos, VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá-
-ES.

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado o SR. EVERDAN STEIN para o cargo 
em comissão de Assessor – REF. CC-8, pelo período de 
12/03/2018 à 07/09/2018.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

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

Santa Maria de Jetibá, 12 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 222/2018
Publicação Nº 126557

DECRETO Nº 222/2018

DESIGNA VANDERLÉIA SCHULZ JACOBSON, PARA RES-
PONDER INTERINAMENTE PELA PRESIDENCIA DO CONSE-
LHO TUTELAR, EM SUBSTITUIÇÃO A ESTER RAMOS CAIUÁ, 
QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS REGULAMENTARES. O Pre-
feito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando a CI/PMSMJ/SETDAS/Nº 167/2018, proto-
colizada em 02/03/2018, sob o nº 3302/2018, informando 
que a Presidente do Conselho Tutelar Ester Ramos Caiuá, 
usufruirá de férias regulamentares e solicita que a Vice 
Presidente Vanderléia Schulz Jacobson responda pela re-
ferida presidência;

- considerando a Portaria nº 380/2018, concedendo férias 
regulamentares a Conselheira Tutelar Ester Ramos Caiuá, 
pelo período de 05/03/2018 a 03/04/2018;

- considerando o disposto no Inc. IX do Art. 72 da Lei Or-
gânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica designada VANDERLÉIA SCHULZ JACOBSON 
para responder interinamente como Presidente do Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Santa Maria de Jetibá-ES - CMDCA/SMJ, pelo período de 
05 de Março de 2018 a 03 de Abril de 2018, em substi-
tuição a Conselheira Tutelar Ester Ramos Caiuá, que se 
encontra de férias regulamentares, conforme Portaria nº 
680/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de 
Administração, fará as anotações na Ficha Funcional Indi-
vidual para o controle Conforme o Art. 1º deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroagidos a 05/03/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 12 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 223/2018
Publicação Nº 126558

DECRETO N° 223/2018

EXONERA A PEDIDO FELIPE ALVES DOS SANTOS DO CAR-
GO EFETIVO DE MÉDICO CLINICO GERAL

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o requerimento, protocolizado em 
01/03/2018 sob o nº 3166/2018, solicitando exoneração 
do servidor Felipe Alves dos Santos, do cargo efetivo de 
Médico Clínico Geral, por meio de sua procuradora Srª Car-
mozita Alves dos Santos;

- considerando que o servidor fora nomeado por meio do 
Decreto nº 821/2016;
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- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. IX da Lei 
Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

DECRETA:

Art. 1°. Fica exonerado a pedido, FELIPE ALVES DOS SAN-
TOS, Matrícula: 53005, do Cargo efetivo de Médico Clínico 
Geral a partir de 12/03/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual da servidora, na forma do Art. 
1º deste Decreto.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

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

Santa Maria de Jetibá, 12 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 224/2018
Publicação Nº 126559

DECRETO N° 224/2018

ALTERA OS ANEXOS I E II DO DECRETO 607/2015 QUE REGULAMENTA CARGOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO 
DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, QUANTO A CARGA HORÁRIA, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando pareceres constante no processo nº 13363/2015, solicitando a alteração dos Anexos I e II do Decreto nº 
607/2015 que regulamenta cargos públicos do município de Santa

- considerando a necessidade de regulamentar a correta escala de trabalho dos servidores desta municipalidade de acordo 
com as particularidades de cada função, atendendo ao interesse público e gerando economia para a administração;

- considerando a criação de dois novos cargos de provimento efetivo Auxiliar de Cuidador e Monitor de Transporte Escolar, 
pela lei Municipal nº 1962/2017, os quais terão sua carga horária requisitos e atribuições incluídos no referido Decreto;

- considerando a necessidade de alteração das atribuições do cargo de Trabalhador Braçal;

- considerando, art. 72, incisos VI a IX da Lei Orgânica Municipal.

D E C R E T A:

Art. 1º. Ficam alterados os Anexos I e II do Decreto 607/2015 que regulamenta os cargos públicos do Município de Santa 
Maria de Jetibá, quanto a carga horária, requisitos e atribuições.

Art. 2º. Os Anexos I e II desde Decreto ficam como parte integrante do Decreto 607/2015.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação;

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

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

Santa Maria de Jetibá, 12 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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ANEXO I - DECRETO Nº 224/2018 que altera o Anexo I do Decreto 607/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CARGO ESCOLAR LEI DE CRIAÇÃO C.HORÁRIA REQUISITOS

Cuidador de Crianças Médio 1346/2011 Escala 12 x 36 Ensino médio completo.

Auxiliar de Cuidador Fundam 1962/2017 Escala 12 x 36

Formação Mínima: Nível funda-
mental completo. Capacitação 
específica: Experiência em atendi-
mento à criança e adolescente.

Vigia Fundam

346/1997, 
441/1999, 
851/2006 e 
1445/2012

Escala 12 x 36
Ensino Fundamental Incompleto 
(nível 5º ano, antiga 4ª série do 
Ensino Fundamental)

Monitor de Transporte 
Escolar

Fundam 1962/2017

40 horas semanais em 
três turnos diários: 
1º - turno: 5h30min as 
07h30min
2º - turno: 10h00min as 
13h30min
3º - turno: 16h30min as 
19h00min

Formação Mínima: Nível funda-
mental completo.Capacitação 
específica: Experiência em atendi-
mento à criança e adolescente.
Requisito Específico: Termo 
de Autorização expedido pelo 
DETRAN/ES, conforme a Ins-
trução de Serviços nº 11/2014, de 
13/02/2014.

ANEXO II - DO DECRETO 224/2018 que altera 607/2015

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Cuidar da segurança dos alunos nos veículos de transporte escolar, orientando-os nas dependências e proximidades de 
escola; Inspecionar o comportamento dos alunos, durante o transporte escolar até seu ingresso às dependências escolar; 
Orientar alunos sobre regras e procedimentos no transporte escolar, regimento escolar e cumprimento de horários; Confe-
rir o retorno dos alunos que ingressaram no início do transporte escolar; Executar outras tarefas correlatas que lhe forem 
determinadas pelo superior imediato.

AUXILIAR DE CUIDADOR

Auxiliar o Cuidador de Crianças em horários que demandem mais atenção como almoço, jantar e café-da-manhã, além de 
apoio em períodos noturnos; Auxiliar nos horários de descanso e folgas regulamentares do Cuidador de Crianças; auxiliar 
quando necessário o deslocamento imediato do Cuidador de Crianças, no caso de eventualidades que ensejem sua ausên-
cia temporária ao serviço; e outras atividades correlatas. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas 
pelo superior imediato.

TRABALHADOR BRAÇAL

Varrer ruas, terrenos e outros logradouros públicos; Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e 
outros logradouros; Fazer coleta e transporte de lixo para caminhões; Descarregar o lixo em local pré-determinado; Car-
regar e descarregar caminhões com materiais de construção e volumes em geral; Cavar e limpar valas, valetas, bueiros, 
esgotos, fossas e outros; Fazer limpeza de córregos e ribeirões; Drenar e aterrar depressões ou escavações das estradas; 
Destruir estradas; Auxiliar na construção e reparo de pontes, bueiros e mata-burros; Cavar o solo para implantação de 
manilhas; Preparar qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e concreto; Carregar tijolos, telhas, tacos e outros, bem 
como auxiliar no assentamento dos mesmos; Auxiliar na manutenção e lavagens de máquinas e veículos; Auxiliar nos 
serviços de mecânica de máquinas e veículos; atuar no cemitério; praças; jardins; Executar serviços de marcar e furar 
pedras; Amarroar pedras; Fazer a separação de pedras amarroadas; Manter limpo o local de trabalho; prestar serviço em 
eventos realizados pela municipalidade de acordo com a determinação do Secretário da pasta de localização do servidor; 
zelar pela guarda e conservação das ferramentas e/ou equipamentos de trabalho; Executar outras tarefas correlatas.
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DECRETO N° 226/2018
Publicação Nº 126561

DECRETO Nº 226/2018

DESIGNA INTERINAMENTE CÉLIO ELIZIARIO DA SILVA 
PARA O CARGO DE SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER – 
REF. CC-2, EM SUBSTITUIÇÃO AO SECRETÁRIO, JARDELL 
RODRIGUES MIERTSCHINK. O Prefeito Municipal de Santa 
Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais e,

- considerando que o Secretário de Esportes e Lazer, Jardell 
R. Miertschink encontra-se de férias regulamentares, con-
forme Portaria nº 648/2018, pelo período de 12/03/2018 
a 10/04/2018 (30 dias);

- considerando a necessidade de designar interinamente 
Secretária(o) para substituição;

- considerando o disposto no Inc. IX do Art. 72 da Lei Or-
gânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica designado interinamente para o Cargo de Se-
cretário de Esportes e Lazer – REF. CC-2, CÉLIO ELIZIARIO 
DA SILVA, pelo período de 12 de Março de 2018 a 10 de 
Abril de 2018, em substituição ao Secretário de Esportes 
e Lazer, Jardell Rodrigues Miertschink, que se encontra de 
férias regulamentares, conforme Portaria nº 648/2018.

Parágrafo Único. A designação será válida até o retorno do 
servidor titular.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de 
Administração, fará as anotações na Ficha Funcional Indi-
vidual para o controle Conforme o Art. 1º deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroagidos a 12/03/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 227/2018
Publicação Nº 126563

DECRETO Nº 227/2018

DESIGNA INTERINAMENTE HERMES SASSEMBURG PARA 
O CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE VEÍCULOS – 
REF. CC-5, EM SUBSTITUIÇÃO A GERENTE DE VEÍCULOS 
SANDERLEIA WRUCK ESPÍNDULA. O Prefeito Municipal de 
Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais e,

- considerando que a Gerente de Veículos, Sanderleia Wru-
ck Espíndula encontra-se de férias regulamentares, con-
forme Portaria nº 611/2018, pelo período de 05/03/2018 
a 03/04/2018 (30 dias);

- considerando a necessidade de designar interinamente 
gerente, conforme justificativa constante no processo nº 
3712/2018 de 12/03/2018;

- considerando o disposto no Inc. IX do Art. 72 da Lei Or-
gânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica designado interinamente para o Cargo de 
Gerente de Veículos – REF. CC-5, HERMES SASSEMBURG, 
pelo período de 05 de Março de 2018 a 03 de Abril de 
2018, em substituição a Gerente de Veículos, Sanderleia 
Wruck Espíndula, que se encontra de férias regulamenta-
res, conforme Portaria nº 611/2018.

Parágrafo Único. A designação será válida até o retorno da 
servidora titular.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de 
Administração, fará as anotações na Ficha Funcional Indi-
vidual para o controle Conforme o Art. 1º deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroagidos a 05/03/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 228/2018
Publicação Nº 126564

DECRETO Nº 228/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR WILSON WAGNER, EFETIVO NO 
CARGO DE MECÂNICO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, 
A FUNÇÃO GRATIFICADA DE APOIO GERAL - REF. FGAG.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando a CI/PMSMJ/SETRAN/Nº 86/2018, protoco-
lizada em 13/03/2018, sob o nº 3739/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso VI e IX 
da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá-ES.

DECRETA:
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Art. 1º. Fica atribuída, ao servidor WILSON WAGNER, efe-
tivo no cargo de Mecânico de Veículos Leves e Pesados 
- Matrícula: 52.633, a Função Gratificada de Apoio Geral 
– REF. FGAG, pelo período de 13/03/2018 a 31/12/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual da servidora, na forma do Art. 
1º deste Decreto.

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

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 229/2018
Publicação Nº 126565

DECRETO Nº 229/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR ADEMIRO KRUGER, EFETIVO NO 
CARGO DE TRABALHADOR BRAÇAL, A FUNÇÃO GRATIFI-
CADA DE APOIO GERAL - REF. FGAG.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando a CI/SECESP/Nº 041/2018, protocolizada 
em 08/03/2018, sob o nº 3577/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso VI e IX 
da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá-ES.

DECRETA:

Art. 1º. Fica atribuída, ao servidor ADEMIRO KRUGER, efe-
tivo no cargo de Trabalhador Braçal - Matrícula: 50.425, a 
Função Gratificada de Apoio Geral – REF. FGAG, pelo perí-
odo de 13/03/2018 a 31/12/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual da servidora, na forma do Art. 
1º deste Decreto.

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

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 231/2018
Publicação Nº 126567

DECRETO Nº 231/2018

NOMEIA MARINA BOLIS MARX PARA O CARGO EM COMIS-
SÃO DE CHEFE DE UNIDADE MÉDICA DE SAÚDE DA FAMÍ-
LIA - PSF - REF – CC-5.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando a CI/SECSAU/Nº 077/2018, protocolizada 
em 06/03/2018, sob o nº 3417/2018, solicitando a nome-
ação da Drª Marina Bolis Marx, para atuar como Chefe de 
Unidade Médica de Saúde da Família, no PSF São Sebas-
tião de Belém/Rio das Pedras.;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos, VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá-
-ES.

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada, MARINA BOLIS MARX no Cargo em 
Comissão de Chefe de Unidade Médica de Saúde da Família 
- PSF - REF . CC-5, pelo período de 13 de Março de 2018 a 
30 de Dezembro de 2018.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 232/2018
Publicação Nº 126568

DECRETO Nº 232/2018

NOMEIA ISADORA EMILIA MENDEWAL MAGDALON PARA 
O CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE REGULAÇÃO DE 
CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA – REF. CC-5.
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O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando a CI/SECSAU/Nº 0081/2018, protocolizada 
em 07/03/2018, sob o nº 3472/2018, solicitando a nome-
ação de Isadora Emilia Mendewal Magdalon, para o cargo 
em Comissão de Gerente de Regulação de Controle, Ava-
liação e Auditoria.;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos, VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá-
-ES.

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada, ISADORA EMILIA NENDEWAL MAG-
DALON no Cargo em Comissão de Gerente de Regulação 
de Controle, Avaliação e Auditoria – REF. CC-5, pelo perí-
odo de 13 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 233/2018
Publicação Nº 126569

DECRETO Nº 233/2018

READPTA A SERVIDORA MARIA APARECIDA JACOB PARA O 
CARGO DE RECEPCIONISTA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o processo protocolizado no IPS/SMJ, sob 
o nº 9206/2017 referente a servidora Maria Aparecida Ja-
cob, efetiva no cargo de Auxiliar Geral;

- considerando o OF/IPS/SMJ/Nº 435/2018 protocolizado 
em 12/12/2017 sob o nº 19600/2017, encaminhando o 
processo do IPS/SMJ nº 9206/2017;

- considerando os pareceres constantes no processo;

- considerando que a readaptação está prevista nos 
Arts. 35,§§ 1º e 2º e 36 da Lei Municipal n° 331/97, não 

acarretando redução nem aumento de vencimentos;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incs.VI e IX 
da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

DECRETA:

Art. 1°. Fica a servidora pública municipal MARIA APARE-
CIDA JACOB, matrícula 52.251, ocupante do cargo de pro-
vimento efetivo de Auxiliar Geral, readaptada a partir de 
13/03/2018, para o cargo de RECEPCIONISTA, não acar-
retando redução nem aumento de vencimentos do cargo 
efetivo de Auxiliar Geral.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes, na ficha 
funcional da servidora.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 234/2018
Publicação Nº 126570

DECRETO Nº 234/2018

NOMEIA COMISSÃO COORDENADORA PARA CREDEN-
CIAMENTOS DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS 
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS E EM-
PRESAS ESPECIALIZADAS EM MAMOGRAFIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando a CI/SECSAU/Nº 070/2018 protocolizada 
em 28/02/2018 sob o nº 3112/2018;

- considerando a necessidade de credenciamento de La-
boratórios de Análises Clínicas para realização de exames 
Citopatológicos e de empresas especializadas em mamo-
garafias.

- considerando a necessidade de gerenciamento e fiscali-
zação dos trabalhos de credenciamentos;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso VI da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.
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DECRETA

Art. 1º. Fica nomeada a Comissão Coordenadora de Cre-
denciamentos de Laboratórios de Análises Clínicas para 
realização de exames Citopatológicos e de Empresas es-
pecializadas em Mamografias, pelos seguintes servidores:

Presidente: Marcos Roberto Pellacani

Secretário: Gilson Wuthi Precilius

1º Membro: Patricia Potratz

2º Membro: Lucinéia Moen Belumat

Art. 2º. São atribuições da Comissão:

I – Elaboração do Edital;

II – Publicações;

III – Receber os envelopes com a documentação estabe-
lecida no Edital;

IV – Analisar toda a documentação, executar serviços de 
registro, credenciamento, arquivamento, guarda e conser-
vação de documentos;

V – Exercer atividades correlatas.

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

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 235/2018
Publicação Nº 126571

DECRETO Nº 235/2018

NOMEIA COMISSÃO PARA APURAÇÃO DE ACHADOS APÓS 
AUDITORIA DO ITEM 91 CONSTANTE DO ANEXO DO PLA-
NO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA/2017 - DECRETO Nº 
961/2017.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando a CI/PMSMJ/CONTROLADORIA GERAL 
Nº 535/2017 protocolizada em 08/12/2017 sob o nº 
19357/2017;

- considerando os dispositivos constantes no Decreto nº 
961/2017 de 17/07/2017;

- considerando os achados após análise pela Auditora Pú-
blica Interna Priscila Jacob Knaak do item 91 - Ponto de 
Controle: Contribuições Previdenciárias - recolhimento - 
Base legal: Lei 9.717/1998, art. 1º, inciso II;

- considerando os demais pareceres constantes no proces-
so nº 19357/2017;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso VI da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

DECRETA

Art. 1º. Fica nomeada Comissão para apuração de achados 
após auditoria interna do Item 91 - Ponto de Controle: 
Contribuições Previdenciárias - recolhimento - Base legal: 
Lei 9.717/1998, art. 1º, inciso II, pelos seguintes servi-
dores:

1. Emilson Luiz Pêgo - Matrícula:52.002

2. Kayo de Souza Kuster - Matrícula: 52.842

3. Ivânia Marquardt Campos - Matrícula:52.149

4. Andreia Bridi - Matrícula: 52.921

Art. 2º. A Comissão terá o prazo máximo de 90 (noventa) 
dias, a partir deste da para apresentar ao Prefeito Mu-
nicipal e a Controladoria Geral, Relatório Detalhado das 
apurações referentes aos pontos indicados no processo nº 
19357/2017.

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

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 237/2018
Publicação Nº 126573

DECRETO Nº 237/2018

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A ALCIONE DE FATIMA 
ENDRINGER PEGO, SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o requerimento da servidora Alcione de 
Fatima Endringer Pego, protocolizado no IPS/SMJ em 
19/02/2018, sob nº 9330;
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- considerando o parecer jurídico constante no processo 
do IPS/SMJ datado em 09/03/2018, concedendo 180 dias 
a partir de 13/02/2018, para afastamento de Licença Ma-
ternidade;

- considerando que a Licença é direito assegurado a Ser-
vidora Municipal, na Lei Municipal nº 331/97 (Estatuto dos 
Servidores) em seu Art. 94;

- considerando que a prorrogação da Licença maternida-
de é direito assegurado a servidora, na Lei Municipal nº 
885/2006 e o Estatuto dos Servidores Públicos do Municí-
pio de Santa Maria de Jetibá Art. 72, Inciso I da Lei Muni-
cipal nº 331/97;

- considerando o OF/IPS/SMJ/Nº 053/2018, protocoliza-
do em 13/03/2018 sob o nº 3786/2018, encaminhando o 
processo IPS nº 9330/2018 e demais apensados;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incs. IV e IX 
da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá ES 
e artigo 74 inc. I da Lei Municipal nº 331/97;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica concedida Licença Maternidade a Servidora 
ALCIONE DE FATIMA ENDRINGER PEGO, ocupante do Car-
go de professora PA V, matrícula: 52.763, pelo período de 
13/02/2018 a 11/08/2018.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 13/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 14 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 238/2018
Publicação Nº 126574

DECRETO Nº 238/2018

PRORROGA A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, 
CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, DJALMA 
GUMS. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando que o servidor Djalma Gums encontra-se 
de licença para tratamento de saúde por meio dos Decre-
tos nºs 722/2017, 1564/2017 e 052/2018;

- considerando o OF/IPS/SMJ/Nº 054/2018, protocoliza-
do em 13/03/2018 sob o nº 3785/2018, encaminhando 
os processos IPS/SMJ/ 9199/2017 e 9239/2017 e demais 
apensados;

- considerando os Pareceres contidos no Processo IPS/SMJ 
nº 9199/2017 e 9239/2017 e demais apensados;

- considerando que a Licença é direito assegurado ao ser-
vidor, no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Santa Maria de Jetibá – Art. 72, Inciso I da Lei Municipal 
nº 331/97;

- considerando o disposto no Art.72, Incs. VI e IX da Lei 
Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá ES.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica prorrogada a Licença para Tratamento de Saú-
de, pelo período de 02/02/2018 a 02/04/2018, concedida 
ao Servidor Público Municipal, DJALMA GUMS, ocupante 
do Cargo de Trabalhador Braçal – matrícula: 50.638, nos 
termos do Art. 72, Inciso I e Art. 84 da Lei Municipal nº 
331/97.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações na Ficha Funcional 
Individual para o controle, nos termos do Art. 1º deste 
Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroagidos a 02/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 14 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 239/2018
Publicação Nº 126575

DECRETO Nº 239/2018

NOMEIA MARCOS RENAN PEREIRA PARA O CARGO EM CO-
MISSÃO DE ASSESSOR – REF. CC-8.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando a CI/SECSAU/Nº 086/2018, protocolizada 
em 12/03/2018, sob o nº 3730/2018;
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- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos, VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá-
-ES.

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado o SR. MARCOS RENAN PEREIRA 
para o cargo em comissão de Assessor – REF. CC-8, pelo 
período de 15/03/2018 a 10/09/2018.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 15 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 240/2018
Publicação Nº 126576

DECRETO Nº 240/2018

NOMEIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BEATRIZ ELIAS 
DA SILVA E SOUZA, GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o processo nº 3440/2018, protocolizado 
em 06/03/2018 pela Secretaria de Educação, contendo em 
um dos seus pareceres a solicitação de nomeação da Se-
cretária de Educação, Beatriz Elias da Silva e Souza como 
Gestora do Fundo Municipal de Educação;

- considerando que o Fundo Municipal de Educação é vin-
culado à Secretaria de Educação, sendo atribuição do(a) 
Secretário(a) de Educação, a sua gestão;

- considerando que a movimentação financeira dos recur-
sos do Fundo Municipal de Educação é da responsabilidade 
conjunta do Prefeito Municipal e da gestora, junto às enti-
dades bancárias;

- considerando o disposto no Art. 5º, Incs. I, II da Lei Mu-
nicipal nº 1551/2013 de 23/03/2013 e ainda os Arts. 71 
e 72, Incisos VI, XV e XL da Lei Orgânica do Município de 
Santa Maria de Jetibá;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica nomeada Gestora do Fundo Municipal de 
Educação, a Secretária de Educação BEATRIZ ELIAS DA 
SILVA E SOUZA, brasileira, casada, Graduada em Normal 
Superior e Pós-Graduada em Educação do Campo, CPF: 
862.276.887-20, identidade nº 1.095.453-ES, residente 
na Rua dos Evangélicos, 20, Centro, em Santa Maria de 
Jetibá, Estado do Espírito Santo.

Art. 2º. Como Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO de Santa Maria de Jetibá, inscrito no CNPJ sob o nº 
18.238.321/0001-94, assinará, em conjunto com o Prefei-
to Municipal HILÁRIO ROEPKE, todos os documentos re-
lativos à movimentação financeira, das contas bancárias, 
como cheques, ordens de pagamento, ordens de transfe-
rência, ordens de débito e crédito e afins, necessários à 
movimentação dos recursos financeiros e orçamentários 
do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA 
DE JETIBÁ, especialmente junto ao Banco do Brasil S/A, 
Caixa Econômica Federal e Banco do Estado do Espírito 
Santo S/A – BANESTES.

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

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 15 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 241/2018
Publicação Nº 126577

DECRETO Nº 241/2018

DECLARA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLI-
CAS MUNICIPAIS NO DIA 29 DE MARÇO DE 2018 (QUIN-
TA-FEIRA). O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais 
e,

- considerando as celebrações da Semana Santa;

- considerando não haver prejuízos para a Administração 
Pública Municipal;

- considerando o disposto no Inciso VI do Art. 72 da Lei 
Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá-ES.

D E C R E T A

Art. 1º. Fica decretado Ponto Facultativo nas Repartições 
Públicas Municipais de Santa Maria de Jetibá, no dia 29 de 
Março de 2018 (Quinta-Feira).
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Art. 2º. As atividades essenciais de saúde e limpeza ur-
bana, manterão os serviços em atividade, mínima e indis-
pensável ao atendimento da população, de acordo com as 
instruções baixadas pelos Secretários respectivos.

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

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 16 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 242/2018
Publicação Nº 126578

DECRETO N° 242/2018

EXONERA A PEDIDO TIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA DO 
CARGO EFETIVO DE MOTORISTA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o requerimento, protocolizado em 
05/03/2018 sob o nº 3364/2018, servidor Tiago Fernan-
des de Oliveira, solicitando sua exoneração do cargo efe-
tivo de Motorista;

- considerando que o servidor fora nomeado por meio do 
Decreto nº 1369/2017;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. IX da Lei 
Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

DECRETA:

Art. 1°. Fica exonerado a pedido, TIAGO FERNANDES DE 
OLIVEIRA, Matrícula: 53.160, do Cargo efetivo de Motoris-
ta a partir de 16/03/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual da servidora, na forma do Art. 
1º deste Decreto.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

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

Santa Maria de Jetibá, 16 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 243/2018
Publicação Nº 126579

DECRETO Nº 243/2018

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SER-
VIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SILVANE ERDMANN HOF-
FMANN. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o requerimento, protocolizado no IPS/SMJ 
sob o nº 9367/2018, em 07/03/2018, referente ao pedido 
de afastamento para Tratamento de Saúde da servidora 
Silvane Erdmann Hoffmann;

- considerando que a Licença é direito assegurado a(o) 
servidor(a), no Estatuto dos Servidores Públicos do Mu-
nicípio de Santa Maria de Jetibá – Art. 72, Inciso I da Lei 
Municipal nº 331/97;

- considerando o OF/IPS/SMJ/Nº 057/2018, protocoliza-
do em 15/03/2018 sob o nº 3903/2018, encaminhando o 
processo IPS/SMJ sob o nº 9367/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. VI e IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

D E C R E T A:

Art. 1º. Concede Licença para Tratamento de Saúde, a Ser-
vidora Pública Municipal, SILVANE ERDMANN HOFFMANN 
ocupante do Cargo de MERENDEIRA – matrícula: 52.560, 
pelo período de 28/02/2018 a 13/04/2018, nos termos do 
Art. 72, Inciso I da Lei Municipal nº 331/97.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de 
Administração, fará as anotações na Ficha Funcional Indi-
vidual para o controle Conforme o Art. 1º deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 28/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 16 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 244/2018
Publicação Nº 126580

DECRETO Nº 244/2018

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A GABRIELA DOS PASSOS 
DIAS, FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o requerimento da funcionária Gabriela 
dos Passos Dias, protocolizado em 06/03/2018, sob nº 
3428/2018;

- considerando o Atestado Médico para Gestante datado 
de 02/03/2018;

- considerando que a funcionária é contratada desde 
05/02/2018, e está sujeita as Leis Municipais nº 1738/2014 
e 1787/2015, que regulamenta as contratações temporá-
rias no município;

- considerando que o requerimento está em conformidade 
com o que dispõe o Art. 7º, Inciso XVIII, da Constituição 
Federal;

- considerando as demais informações contidas no Proces-
so Administrativo nº 3428/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incs. VI e IX 
da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá ES.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica concedida Licença Maternidade à Funcionária 
GABRIELA DOS PASSOS DIAS – Professora PA V - Matrí-
cula: 79272, a partir de 02/03/2018, dia que consta no 
Atestado Médico, até 28/08/2018.

Art. 2º. O período de afastamento é de 180 (cento e oiten-
ta) dias, a partir de 02/03/2018.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 02/03/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 16 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 245/2018
Publicação Nº 126581

DECRETO Nº 245/2018

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A CRISTIANE GUILHERME, 
FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o requerimento da funcionária Cristia-
ne Guilherme, protocolizado em 05/03/2018, sob nº 
3313/2018;

- considerando o Atestado Médico para Gestante datado 
de 28/02/2018;

- considerando que a funcionária é contratada desde 
04/07/2016, e está sujeita as Leis Municipais nº 1738/2014 
e 1787/2015, que regulamenta as contratações temporá-
rias no município;

- considerando que o requerimento está em conformidade 
com o que dispõe o Art. 7º, Inciso XVIII, da Constituição 
Federal;

- considerando as demais informações contidas no Proces-
so Administrativo nº 3313/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incs. VI e IX 
da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá ES.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica concedida Licença Maternidade à Funcionária 
CRISTIANE GUILHERME – Agente Comunitária de Saúde - 
Matrícula: 5073, a partir de 26/02/2018, dia que consta no 
Atestado Médico, até 24/08/2018.

Art. 2º. O período de afastamento é de 180 (cento e oiten-
ta) dias, a partir de 26/02/2018.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 26/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 16 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
016/2018

Publicação Nº 126766

RESUMO DE ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 17389/2017.

MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - SRP.

VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) Meses a partir da data da 
publicação.

N.º DA ATA:016/2018.

GERENCIADOR: Município de Santa Maria de Jetibá/ES – 
CNPJ: nº. 36.388.445/0001-38.

FORNECEDOR: CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA 
HELL LTDA ME - CNPJ: 09.242.095/0001-24

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de servi-
ços de alinhamento e balanceamento para veículos da fro-
ta do município e do Fundo Municipal de Saúde, conforme 
Anexo da Ata e demais condições do Edital.

Valor: R$ 65.502,76.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXTRATO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 
017-18 E 018-18

Publicação Nº 126773

RESUMO DE ATAS DE

REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 17299/2017.

MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 - SRP.

VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) Meses a partir da data da 
publicação.

N.º DA ATA:017/2018.

GERENCIADOR: Município de Santa Maria de Jetibá/ES – 
CNPJ: nº. 36.388.445/0001-38.

FORNECEDOR: Guilherme Pagung : REGISTRO DE PRE-
ÇOS para Aquisição de serviços de lavagem para veículos 
da frota do município e do Fundo Municipal de Saúde, con-
forme Anexo da Ata e demais condições do Edital.

Valor: R$ 36.300,00.

N.º DA ATA: 018/2018.

GERENCIADOR: Município de Santa Maria de Jetibá/ES – 
CNPJ: nº. 36.388.445/0001-38.

FORNECEDOR: Mario Emilio Pagung ME : REGISTRO DE 
PREÇOS para Aquisição de serviços de lavagem para veí-
culos da frota do município e do Fundo Municipal de Saú-
de, conforme Anexo da Ata e demais condições do Edital.

Valor: R$ 129.895,00.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

HOMOLOGAÇÃO CHAMDA PÚBLICA 001/2018
Publicação Nº 126760

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, HOMO-
LOGA a Chamada pública nº 001/2018. Objeto: Aquisição 
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para os alu-
nos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Edu-
cação Infantil, Ensino Médio (EFASJG) e Creche, conforme 
descrições e critérios contidas no Edital de Chama Pública 
Nº 001/2018 e seus anexos – Processo nº 17036/2017 
. Vencedores: Cooperativa dos Agricultores Familiares da 
Região Serrana do Espírito Santo e Cooperativa Agroindus-
trial de Garrafão

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

PORTARIA N° 645/2018
Publicação Nº 126592

PORTARIA Nº 645/2018
DESIGNA SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) MUNICIPAL(IS), 
PARA ACOMPANHAR(EM) E FISCALIZAR(EM) A AQUISIÇÃO 
DE COMBUSTIVEL – PROCESSO Nº 19624/2017 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 006/2018.
O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando que conforme Clausula Sétima Item 7.2 
da(s) Ata(s) de Registro de Preços nº 014/2018, dispõe 
que a fiscalização será designada por servidores pelo ór-
gão Contratante;

- considerando que no referido processo consta o(s) Ter-
mo(s) de Aceite de fiscal(ais);

- considerando o disposto nos Art. 67,§§ 1º e 2º da Lei 
Federal nº 8666/93;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI, 
XV e XL da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de 
Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o(s) Servidor(es) Público(s) Municipal(is) 
abaixo relacionado(s), para acompanhar(em) e fiscali-
zar(em) a aquisição de combustível, em cumprimento a(s) 
Ata(s) de Registro de Preços nº(s) 014/2018 e Contra-
to(s) decorrente(s) da(s) mesma(s) - Pregão Presencial 
nº 006/2018, em conformidade com as especificações, os 
quantitativos, a qualidade, a forma de entrega/prazo e ou-
tras que integram os documentos constantes no processo 
administrativo nº 19624/2017 e seus anexos.

Nº Titular Suplente Secretaria

01
Sanderleia Wruck Espindula 

- Matr: 52.492
- SECTRAN

02
Leonardo Tofoli Giurizzatto 

- Matr: 53.001
- SECSAU
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Art. 2º. O(s) representante(s) designado(s) por este ato, 
anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacio-
nadas com a aquisição dos objetos/serviços, determinan-
do o que for necessário à regularização das faltas ou de-
feitos observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapas-
sarem a competência do(s) representante(s) deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção 
das medidas convenientes.

Art. 3º. Esta atividade não incidirá qualquer remuneração/
gratificação ao salário do(s) profissional(is).

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos a partir da data da(s) Ata(s).

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Santa Maria de Jetibá – ES, 09 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 646/2018
Publicação Nº 126593

PORTARIA Nº 646/2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR LEO-
CINDO GUILHERME. O Prefeito Municipal de Santa Maria 
de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-
buições legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº013/2018 proto-
colizada em 28/02/2018, sob o nº 3110/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao 
período aquisitivo de 07/01/2017 a 06/01/2018, LEOCIN-
DO GUILHERME - MOTORISTA- Matrícula: 52.250, no perí-
odo de 11/03/2018 a 09/04/2018.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroagidos a 11/03/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 12 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 647/2018
Publicação Nº 126594

PORTARIA Nº 647/2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA EL-
ZINETE HENKE LAGASSE. O Prefeito Municipal de Santa 
Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº013/2018 proto-
colizada em 28/02/2018, sob o nº 3110/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao 
período aquisitivo de 11/03/2017 a 10/03/2018, ELZINE-
TE HENKE LAGASSE - COORDENADORA ESCOLAR - Matrí-
cula:50.182 no período de 12/03/2018 a 10/04/2018.

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

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 12 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 648/2018
Publicação Nº 126595

PORTARIA Nº 648/2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR JAR-
DELL RODRIGUES MIERTSCHINK. O Prefeito Municipal de 
Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº013/2018 proto-
colizada em 28/02/2018, sob o nº 3110/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.
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RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao 
período aquisitivo de 01/02/2017 a 31/01/2018, JARDELL 
RODRIGUES MIERTSCHINK - SECRETARIO DE ESPORTES 
E LAZER- Matrícula: 51.632, no período de 12/03/2018 a 
10/04/2018.

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

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 12 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 649/2018
Publicação Nº 126596

PORTARIA Nº 649/2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA JU-
CELINA HOLZ. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Je-
tibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº013/2018 proto-
colizada em 28/02/2018, sob o nº 3110/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao 
período aquisitivo de 11/03/2017 a 10/03/2018, JUCELI-
NA HOLZ - PROFESSORA PA V - Matrícula:50.178 no perí-
odo de 12/03/2018 a 10/04/2018.

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

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 12 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 650/2018
Publicação Nº 126597

PORTARIA Nº 650/2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA MA-
RINETE CAMILO DO CARMO MAGEVESKI. O Prefeito Muni-
cipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº013/2018 proto-
colizada em 28/02/2018, sob o nº 3110/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao 
período aquisitivo de 11/03/2017 a 10/03/2018, MARINE-
TE CAMILO DO CARMO MAGEVESKI - PROFESSORA PA V - 
Matrícula:50.184 no período de 12/03/2018 a 10/04/2018.

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

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 12 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 651/2018
Publicação Nº 126599

PORTARIA Nº 651/2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA MAR-
LETE BERGER KURTH. O Prefeito Municipal de Santa Maria 
de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-
buições legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº013/2018 proto-
colizada em 28/02/2018, sob o nº 3110/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao 
período aquisitivo de 11/03/2017 a 10/03/2018, MARLETE 
BERGER KURTH - PROFESSORA MAPA V - Matrícula:50.177 
no período de 12/03/2018 a 10/04/2018.



20/03/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 973

www.diariomunicipales.org.br

Página 138

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

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 12 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 652/2018
Publicação Nº 126600

PORTARIA Nº 652/2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR RO-
NAN ZOCOLOTO SOUZA DUTRA. O Prefeito Municipal de 
Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº013/2018 proto-
colizada em 28/02/2018, sob o nº 3110/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao 
período aquisitivo de 30/10/2016 a 29/10/2017, RONAN 
ZOCOLOTO SOUZA DUTRA - FISIOTERAPEUTA - Matrícula: 
52.114, no período de 12/03/2018 a 10/04/2018.

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

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 12 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 653/2018
Publicação Nº 126601

PORTARIA Nº 653/2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA ALE-
XSANDRA RIBEIRO. O Prefeito Municipal de Santa Maria 

de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-
buições legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº013/2018 proto-
colizada em 28/02/2018, sob o nº 3110/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao 
período aquisitivo de 07/03/2017 a 06/03/2018, ALEX-
SANDRA RIBEIRO - AUXILIAR GERAL- Matrícula:52.156 no 
período de 13/03/2018 a 11/04/2018.

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

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 654/2018
Publicação Nº 126602

SUSPENDE FÉRIAS REGULAMENTARES CONCEDIDAS AO 
SERVIDOR NILTON CAPAZ. PORTARIA Nº 654/2018

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que foram concedidas férias regulamen-
tares ao servidor Nilton Capaz por meio da Portaria nº 
609/2018, que compreende o período de 05/03/2018 a 
03/04/2018;

- considerando a CI/PMSMJ/SECTUR/Nº070/2018, proto-
colizada sob o nº 3639/2018, em 09/03/2018, solicitando 
a suspensão das férias do referido servidor pelo período de 
12/03/2018 a 03/04/2018 (23 dias);

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso VI da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Suspender o gozo de férias regulamentares do Ser-
vidor Público Municipal NILTON CAPAZ - Superintendente 
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de Cultura e Turismo – REF. CC-4 - Matrícula: 51.700, pelo 
período de 12/03/2018 a 03/04/2018.

Art. 2º. O período de férias que compreende 12/03/2018 
a 03/04/2018 (23 dias), será usufruído oportunamente.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroagidos a 12/03/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 655/2018
Publicação Nº 126603

SUSPENDE FÉRIAS REGULAMENTARES CONCEDIDAS AO 
SERVIDOR JOAO BATISTA FERREIRA CARDOZO. PORTA-
RIA Nº 655/2018

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que foram concedidas férias regulamen-
tares ao servidor João Batista Ferreira Cardozo por meio 
da Portaria nº 448/2018, que compreende o período de 
15/02/2018 a 16/03/2018;

- considerando a CI/PMSMJ/SECURB/Nº040/2018, proto-
colizada sob o nº 3667/2018, em 12/03/2018, solicitando 
a suspensão das férias do referido servidor pelo período de 
12/03/2018 a 16/03/2018 (05 dias);

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso VI da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Suspender o gozo de férias regulamentares do 
Servidor Público Municipal JOAO BATISTA FERREIRA CAR-
DOZO - Operador De Maquinas - Matrícula: 52.830, pelo 
período de 12/03/2018 a 16/03/2018.

Art. 2º. O período de férias que compreende 12/03/2018 
a 16/03/2018 (05 dias), será usufruído oportunamente.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroagidos a 12/03/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 656/2018
Publicação Nº 126604

PORTARIA Nº 656/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA SANDRIANA 
RATZKE PIONTKOWSKY.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 117/2018, protocolizada sob nº 
3635/2018 em 09/03/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora SAN-
DRIANA RATZKE PIONTKOWSKY – matrícula: 53.170 de 25 
(vinte e cinco) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas 
semanais, com a remuneração proporcional ao aumento 
da carga horária, no(s) dia(s) 28/02/2018 (um dia), tendo 
em vista a atuação da mesma na EMPEIEF Carlos Zumma-
ch, em substituição a professora Maria Helena Schreider 
(28/02), devido a mesma estar de Atestado Médico.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 28/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 657/2018
Publicação Nº 126605

PORTARIA Nº 657/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA AUTHIARA 
COSTA ALVES.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 117/2018, protocolizada sob nº 
3635/2018 em 09/03/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora AU-
THIARA COSTA ALVES – matrícula: 52.769 de 33 (trinta 
e três) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas sema-
nais, com a remuneração proporcional ao aumento da car-
ga horária, no(s) dia(s) 26/02/2018 (um dia), tendo em 
vista a atuação da mesma na EMEIEF Luiz Guilherme Hen-
rique Potratz, em substituição a professora Suely Dalcomo 
(26/02), devido a mesma estar de Atestado Médico.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 26/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 658/2018
Publicação Nº 126606

PORTARIA Nº 658/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA LENDINA 
KRAUSE DA COSTA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 117/2018, protocolizada sob nº 
3635/2018 em 09/03/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora LEN-
DINA KRAUSE DA COSTA – matrícula: 50.630 de 32 (trinta 
e duas) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas sema-
nais, com a remuneração proporcional ao aumento da car-
ga horária, no(s) dia(s) 02/03/2018 (um dia), tendo em 
vista a atuação da mesma no CMEI São Luis, em substitui-
ção a professora Gabriela Paula Venke Gonçalves (02/03), 
devido a mesma estar de Atestado Médico.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 02/03/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 659/2018
Publicação Nº 126607

PORTARIA Nº 659/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA ROSINEA 
MOREIRA DE ANDRADE.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 117/2018, protocolizada sob nº 
3635/2018 em 09/03/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora 
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ROSINEA MOREIRA DE ANDRADE – matrícula: 52.444 
de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para 50 (cinquen-
ta) horas semanais, com a remuneração proporcional ao 
aumento da carga horária, no(s) dia(s) 02/03/2018 (um 
dia), tendo em vista a atuação da mesma no CMEI Pom-
mern, em substituição a professora Angela Antonia Dubke 
(02/03), devido a mesma estar de Atestado Médico.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 02/03/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 660/2018
Publicação Nº 126609

PORTARIA Nº 660/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA DELSIRA 
BERGER ROEPKE SARTER.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 117/2018, protocolizada sob nº 
3635/2018 em 09/03/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora DEL-
SIRA BERGER ROEPKE SARTER – matrícula: 50.552 de 25 
(vinte e cinco) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas 
semanais, com a remuneração proporcional ao aumento 
da carga horária, no(s) dia(s) 06/03/2018 (um dia), ten-
do em vista a atuação da mesma no CMEI Pommern, em 
substituição a professora Mirelia Klitzke Hartwig (06/03), 
devido a mesma estar de Atestado Médico.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 06/03/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 661/2018
Publicação Nº 126610

PORTARIA Nº 661/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DO PROFESSOR SERGIO REIS 
OLIVEIRA RANGEL.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 117/2018, protocolizada sob nº 
3635/2018 em 09/03/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária do professor SERGIO 
REIS OLIVEIRA RANGEL – matrícula: 52.779 de 25 (vinte 
e cinco) horas semanais, para 40 (quarenta) horas sema-
nais, com a remuneração proporcional ao aumento da car-
ga horária, no(s) dia(s) 06/03/2018 a 20/03/2018 (quinze 
dias), tendo em vista a atuação da mesma no EMEF Vila 
de Jetibá, em substituição ao professor Heverson Pereira 
Miranda (06/03 a 20/03), devido o mesmo estar de Ates-
tado Médico.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual do servidor.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 06/03/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 662/2018
Publicação Nº 126611

PORTARIA Nº 662/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA SOLANGE 
KNAACK DIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 117/2018, protocolizada sob nº 
3635/2018 em 09/03/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora SO-
LANGE KNAACK DIAS – matrícula: 52.766 de 36 (trinta e 
seis) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas sema-
nais, com a remuneração proporcional ao aumento da car-
ga horária, no(s) dia(s) 08/03/2018 (um dia), tendo em 
vista a atuação da mesma no CMEI Jetibá, em substitui-
ção a professora Fátima da Penha Delai (08/03), devido a 
mesma estar de Atestado Médico.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 08/03/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 663/2018
Publicação Nº 126612

PORTARIA Nº 663/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA ELISANGELA 
BERGER.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 117/2018, protocolizada sob nº 
3635/2018 em 09/03/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora ELI-
SANGELA BERGER – matrícula: 52.757 de 36 (trinta e seis) 
horas semanais, para 50 (cinquenta) horas semanais, com 
a remuneração proporcional ao aumento da carga horá-
ria, no(s) dia(s) 19/02/2018, 26/02/2018, 05/03/2018, 
12/03/2018, 19/03/2018 e 26/03/2018 (seis dias), tendo 
em vista a atuação da mesma na EMUEF Fazenda Gustavo 
Berger, ministrando 16 aulas vagas da disciplina Artes, que 
não foram escolhidas pelos candidatos do Processo Seleti-
vo Edital 007/2017.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 19/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 664/2018
Publicação Nº 126614

PORTARIA Nº 664/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA IVANETE 
BOLDRINI.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 117/2018, protocolizada sob nº 
3635/2018 em 09/03/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:
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Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora IVA-
NETE BOLDRINI – matrícula: 52.751 de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais, para 50 (cinquenta) horas semanais, com 
a remuneração proporcional ao aumento da carga horá-
ria, no(s) dia(s) 05/03/2018, 09/03/2018, 12/03/2018 e 
16/03/2018 (quatro dias), tendo em vista a atuação da 
mesma na EMPEIEF Rio Triunfo, ministrando 18 aulas va-
gas da disciplina Artes, que não foram escolhidas pelos 
candidatos do Processo Seletivo Edital 007/2017.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/03/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 665/2018
Publicação Nº 126615

PORTARIA Nº 665/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA CIRLENE 
SCHULZ.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 117/2018, protocolizada sob nº 
3635/2018 em 09/03/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora CIR-
LENE SCHULZ – matrícula: 52.805 de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais, para 36 (trinta e seis) horas semanais, 
com a remuneração proporcional ao aumento da carga ho-
rária, no(s) dia(s) 05/02/2018 a 06/03/2018 (trinta dias), 
tendo em vista a atuação da mesma na EMEIEF Antônio 
Gonçalves, ministrando 08 aulas vagas da disciplina Inglês 
nas séries finais do Ensino Fundamental, que não foram 
escolhidas pelos candidatos do Processo Seletivo Edital 
007/2017.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 666/2018
Publicação Nº 126616

PORTARIA Nº 666/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA IVANETE 
BOLDRINI.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 117/2018, protocolizada sob nº 
3635/2018 em 09/03/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora IVA-
NETE BOLDRINI – matrícula: 52.751 de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais, para 50 (cinquenta) horas semanais, com 
a remuneração proporcional ao aumento da carga horária, 
no(s) dia(s) 02/03/2018 (um dia), tendo em vista a atua-
ção da mesma no CMEI Pommern, em substituição a pro-
fessora Ducinelda Holz (02/03), devido a sua participação 
na reunião do Fórum Permanente de Educação.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 02/03/2018.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
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Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 667/2018
Publicação Nº 126618

PORTARIA Nº 667/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA HOZANA HE-
LENA GONÇALVES ADAMI.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 117/2018, protocolizada sob nº 
3635/2018 em 09/03/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora HOZA-
NA HELENA GONÇALVES ADAMI – matrícula: 50.313 de 25 
(vinte e cinco) horas semanais, para 40 (quarenta) horas 
semanais, com a remuneração proporcional ao aumento 
da carga horária, no(s) dia(s) 07/03/2018 a 05/04/2018 
(trinta dias), tendo em vista a atuação da mesma na 
EMEIEF Antônio Gonçalves, na Coordenação Escolar, turno 
matutino.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 07/03/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 668/2018
Publicação Nº 126619

PORTARIA Nº 668/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA MAGDA 
MARA TRINDADE PEREIRA MEDEIROS.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 055/2018, protocolizada sob nº 
2280/2018 em 09/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora MAGDA 
MARA TRINDADE PEREIRA MEDEIROS– matrícula: 52.599 
de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para 40 (quaren-
ta) horas semanais, com a remuneração proporcional ao 
aumento da carga horária, no período de 05/02/2018 
a 21/12/2018, tendo em vista a atuação da mesma na 
Creche Municipal Ronald Berger, turno vespertino, como 
Regente de classe tempo integral do Projeto Piloto, para 
atendimento as crianças da referida Creche.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 669/2018
Publicação Nº 126620

PORTARIA Nº 669/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA VANDERLY 
GONÇALVES AMARAL.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 055/2018, protocolizada sob nº 
2280/2018 em 09/02/2018;
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- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora VAN-
DERLY GONÇALVES AMARAL– matrícula: 52.598 de 25 
(vinte e cinco) horas semanais, para 40 (quarenta) horas 
semanais, com a remuneração proporcional ao aumento 
da carga horária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, 
tendo em vista a atuação da mesma na Creche Municipal 
Ronald Berger, turno matutino, como Regente de classe 
tempo integral do Projeto Piloto, para atendimento as 
crianças da referida Creche.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 670/2018
Publicação Nº 126621

PORTARIA Nº 670/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA LETICIA 
SCHWAMBACH GONÇALVES.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 055/2018, protocolizada sob nº 
2280/2018 em 09/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora LETI-
CIA SCHWAMBACH GONÇALVES – matrícula: 52.339 de 25 
(vinte e cinco) horas semanais, para 40 (quarenta) horas 
semanais, com a remuneração proporcional ao aumento 
da carga horária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, 
tendo em vista a atuação da mesma na Creche Municipal 
Klainerkiner Schaul, turno vespertino, como Regente de 
classe tempo integral do Projeto Piloto, para atendimento 
as crianças da referida Creche.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 671/2018
Publicação Nº 126622

PORTARIA Nº 671/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA NATHALIA 
CERA TEIXEIRA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 055/2018, protocolizada sob nº 
2280/2018 em 09/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora NA-
THALIA CERA TEIXEIRA – matrícula: 52.739 de 25 (vinte 
e cinco) horas semanais, para 40 (quarenta) horas se-
manais, com a remuneração proporcional ao aumento da 
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carga horária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, 
tendo em vista a atuação da mesma na Creche Munici-
pal Klainerkiner Schaul, turno matutino, como Regente de 
classe tempo integral do Projeto Piloto, para atendimento 
as crianças da referida Creche.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 672/2018
Publicação Nº 126623

PORTARIA Nº 672/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA MARILENE 
STUHR BERGER.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 055/2018, protocolizada sob nº 
2280/2018 em 09/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora MA-
RILENE STUHR BERGER – matrícula: 52.463 de 25 (vinte 
e cinco) horas semanais, para 40 (quarenta) horas se-
manais, com a remuneração proporcional ao aumento da 
carga horária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, 
tendo em vista a atuação da mesma na Creche Municipal 
Professora Lizete Conceição Silva, turno vespertino, como 
Regente de classe tempo integral do Projeto Piloto, para 
atendimento as crianças da referida Creche.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 673/2018
Publicação Nº 126625

PORTARIA Nº 673/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA ROSINEIA 
DE FATIMA DO CARMO STICH.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 057/2018, protocolizada sob nº 
2281/2018 em 09/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora RO-
SINEIA DE FATIMA DO CARMO STICH – matrícula: 52.340 
de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para 36 (trinta e 
seis) horas semanais, com a remuneração proporcional ao 
aumento da carga horária, no período de 05/02/2018 a 
21/12/2018, tendo em vista a atuação da mesma na EM-
PEIEF Fazenda Franz Schneider, turno vespertino, minis-
trando 08 aulas da disciplina de Artes na referida escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
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Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 674/2018
Publicação Nº 126626

PORTARIA Nº 674/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA SOLANGE 
KNAACK.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 057/2018, protocolizada sob nº 
2281/2018 em 09/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora SO-
LANGE KNAACK – matrícula: 52.766 de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais, para 36 (trinta e seis) horas semanais, 
com a remuneração proporcional ao aumento da carga ho-
rária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, tendo em 
vista a atuação da mesma na EMUEF Adolpho Pagung e 
EMUEF João Guilherme Germano Borchardt, turno matu-
tino, ministrando 08 aulas da disciplina de Artes nas refe-
ridas escolas.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 675/2018
Publicação Nº 126627

PORTARIA Nº 675/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA DANETE 
DIAS BOTELHO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 057/2018, protocolizada sob nº 
2281/2018 em 09/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora DA-
NETE DIAS BOTELHO – matrícula: 53.112 de 25 (vinte e 
cinco) horas semanais, para 39 (trinta e nove) horas se-
manais, com a remuneração proporcional ao aumento da 
carga horária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, 
tendo em vista a atuação da mesma na EMEF João Lau-
vers, turno matutino, ministrando 10 aulas da disciplina de 
Artes na referida escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 676/2018
Publicação Nº 126628

PORTARIA Nº 676/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA ARLETE 
KUSTER.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
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CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 057/2018, protocolizada sob nº 
2281/2018 em 09/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora ARLE-
TE KUSTER – matrícula: 52.508 de 25 (vinte e cinco) horas 
semanais, para 36 (trinta e seis) horas semanais, com a 
remuneração proporcional ao aumento da carga horária, 
no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, tendo em vis-
ta a atuação da mesma na EMEIEF São Sebastião, turno 
matutino, ministrando 08 aulas da disciplina de Artes na 
referida escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 677/2018
Publicação Nº 126629

PORTARIA Nº 677/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA DILZA HELE-
NA STUHR JACOB.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 057/2018, protocolizada sob nº 
2281/2018 em 09/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 

Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora DILZA 
HELENA STUHR JACOB – matrícula: 52.600 de 25 (vinte e 
cinco) horas semanais, para 39 (trinta e nove) horas se-
manais, com a remuneração proporcional ao aumento da 
carga horária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, 
tendo em vista a atuação da mesma na EMEF Vila de Jeti-
bá, turno matutino, ministrando 10 aulas da disciplina de 
Artes na referida escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 678/2018
Publicação Nº 126630

PORTARIA Nº 678/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA IVONE SIPO-
LATTI PASOLINI.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 057/2018, protocolizada sob nº 
2281/2018 em 09/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora IVONE 
SIPOLATTI PASOLINI – matrícula: 52.594 de 25 (vinte e 
cinco) horas semanais, para 40 (quarenta) horas semanais, 
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com a remuneração proporcional ao aumento da carga ho-
rária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, tendo em 
vista a atuação da mesma na EMEF Vila de Jetibá, turno 
vespertino, ministrando 11 aulas da disciplina de Artes na 
referida escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 679/2018
Publicação Nº 126631

PORTARIA Nº 679/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA ELISANGELA 
BERGER.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 057/2018, protocolizada sob nº 
2281/2018 em 09/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora ELI-
SANGELA BERGER – matrícula: 52.757 de 25 (vinte e 
cinco) horas semanais, para 36 (trinta e seis) horas se-
manais, com a remuneração proporcional ao aumento da 
carga horária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, 
tendo em vista a atuação da mesma na EMEF Vila de Jeti-
bá, turno matutino, ministrando 08 aulas da disciplina de 
Artes na referida escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 

de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 680/2018
Publicação Nº 126632

PORTARIA Nº 680/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA SILVANA 
POSSATTI.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 057/2018, protocolizada sob nº 
2281/2018 em 09/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora SIL-
VANA POSSATTI – matrícula: 52.389 de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais, para 39 (trinta e nove) horas semanais, 
com a remuneração proporcional ao aumento da carga 
horária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, tendo 
em vista a atuação da mesma na EMEIEF Luiz Guilherme 
Henrique Potratz, turno matutino, ministrando 10 aulas da 
disciplina de Artes na referida escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
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Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 681/2018
Publicação Nº 126633

PORTARIA Nº 681/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA EDNAYNE DE 
OLIVEIRA BOTELHO KURTH.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 057/2018, protocolizada sob nº 
2281/2018 em 09/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora ED-
NAYNE DE OLIVEIRA BOTELHO KURTH – matrícula: 53.101 
de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para 40 (quaren-
ta) horas semanais, com a remuneração proporcional ao 
aumento da carga horária, no período de 05/02/2018 a 
21/12/2018, tendo em vista a atuação da mesma no CMEI 
Vila de Jetibá, turno vespertino, ministrando 08 aulas da 
disciplina de Artes e 03 aulas como Contador de História 
na referida escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 682/2018
Publicação Nº 126634

PORTARIA Nº 682/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA APARECIDA 
MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ DA SILVA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 058/2018, protocolizada sob nº 
2282/2018 em 09/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora APA-
RECIDA MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ DA SILVA – matrí-
cula: 50.526 de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para 
35 (trinta e cinco) horas semanais, com a remuneração 
proporcional ao aumento da carga horária, no período de 
05/02/2018 a 21/12/2018, tendo em vista a atuação da 
mesma na EMEF Vila de Jetibá, turno vespertino, minis-
trando 07 aulas de Aprofundamento de Leitura e Escrita 
(ALE) na referida escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 683/2018
Publicação Nº 126635

PORTARIA Nº 683/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA AUTHIARA 
COSTA ALVES.



20/03/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 973

www.diariomunicipales.org.br

Página 151

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 058/2018, protocolizada sob nº 
2282/2018 em 09/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora AU-
THIARA COSTA ALVES – matrícula: 52.769 de 25 (vinte e 
cinco) horas semanais, para 33 (trinta e três) horas se-
manais, com a remuneração proporcional ao aumento da 
carga horária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, 
tendo em vista a atuação da mesma na EMEIEF Luiz Gui-
lherme Henrique Potratz, turno vespertino, ministrando 06 
aulas de Aprofundamento de Leitura e Escrita (ALE) na 
referida escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 684/2018
Publicação Nº 126636

PORTARIA Nº 684/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA TATIANE 
LEMKE MARQUARDT.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 058/2018, protocolizada sob nº 
2282/2018 em 09/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora TATIA-
NE LEMKE MARQUARDT – matrícula: 52.372 de 25 (vinte 
e cinco) horas semanais, para 32 (trinta e duas) horas se-
manais, com a remuneração proporcional ao aumento da 
carga horária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, 
tendo em vista a atuação da mesma na EMEIEF São Se-
bastião, turno vespertino, ministrando 04 aulas de Apro-
fundamento de Leitura e Escrita (ALE) e 01 aula de Xadrez 
na referida escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 685/2018
Publicação Nº 126638

PORTARIA Nº 685/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA LENDINA 
KRAUSE DA COSTA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 059/2018, protocolizada sob nº 
2340/2018 em 15/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.
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RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora LEN-
DINA KRAUSE DA COSTA – matrícula: 50.630 de 25 (vinte 
e cinco) horas semanais, para 32 (trinta e duas) horas se-
manais, com a remuneração proporcional ao aumento da 
carga horária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, 
tendo em vista a atuação da mesma no CMEI Pormmern 
e na Creche Municipal Professora Lizete Conceição Silva, 
turno vespertino, ministrando 05 aulas como Contador de 
História nas referidas escolas.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 686/2018
Publicação Nº 126639

PORTARIA Nº 686/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA JAKELINE 
APARECIDA COVRE.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 059/2018, protocolizada sob nº 
2340/2018 em 15/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora JAKE-
LINE APARECIDA COVRE – matrícula: 52.745 de 25 (vinte 
e cinco) horas semanais, para 33 (trinta e três) horas se-
manais, com a remuneração proporcional ao aumento da 
carga horária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, 

tendo em vista a atuação da mesma no CMEI Pormmern 
e na Creche Municipal Professora Lizete Conceição Silva, 
turno matutino, ministrando 06 aulas como Contador de 
História nas referidas escolas.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 687/2018
Publicação Nº 126640

PORTARIA Nº 687/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA FERNANDA 
SEIBERT.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 059/2018, protocolizada sob nº 
2340/2018 em 15/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora FER-
NANDA SEIBERT – matrícula: 52.749 de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais, para 31 (trinta e uma) horas semanais, 
com a remuneração proporcional ao aumento da carga ho-
rária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, tendo em 
vista a atuação da mesma na Creche Municipal Klainekiner 
Schaul, turno matutino, ministrando 04 aulas como Conta-
dor de História na referida escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.
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Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 688/2018
Publicação Nº 126641

PORTARIA Nº 688/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA NILCILENE 
XAVIER DALBÓ FALGUETO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 059/2018, protocolizada sob nº 
2340/2018 em 15/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora NIL-
CILENE XAVIER DALBÓ FALGUETO – matrícula: 52.792 
de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para 29 (vinte e 
nove) horas semanais, com a remuneração proporcional 
ao aumento da carga horária, no período de 05/02/2018 
a 21/12/2018, tendo em vista a atuação da mesma na 
Creche Petronella Lauvers Guilherme, turno matutino, mi-
nistrando 03 aulas como Contador de História na referida 
escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 689/2018
Publicação Nº 126642

PORTARIA Nº 689/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA LEILA MI-
RANDA DAMASCENO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 060/2018, protocolizada sob nº 
2342/2018 em 15/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora LEILA 
MIRANDA DAMASCENO – matrícula: 52.777 de 25 (vinte 
e cinco) horas semanais, para 36 (trinta e seis) horas se-
manais, com a remuneração proporcional ao aumento da 
carga horária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, 
tendo em vista a atuação da mesma na Creche Municipal 
Ronald Berger e na Creche Municipal Klainekiner Schaul, 
turnos matutino e vespertino, ministrando 08 aulas da dis-
ciplina de Educação Física nas referidas escolas.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



20/03/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 973

www.diariomunicipales.org.br

Página 154

PORTARIA N° 690/2018
Publicação Nº 126643

PORTARIA Nº 690/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA JULIAN AN-
DRADE DE ASSIS.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 060/2018, protocolizada sob nº 
2342/2018 em 15/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora JU-
LIAN ANDRADE DE ASSIS – matrícula: 52.796 de 25 (vinte 
e cinco) horas semanais, para 36 (trinta e seis) horas se-
manais, com a remuneração proporcional ao aumento da 
carga horária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, 
tendo em vista a atuação da mesma na EMEF João Lau-
vers, turnos matutino e vespertino, ministrando 08 aulas 
da disciplina de Educação Física na referida escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 691/2018
Publicação Nº 126644

PORTARIA Nº 691/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA ANA PAULA 
SCHMIDT PINTO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 060/2018, protocolizada sob nº 
2342/2018 em 15/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora ANA 
PAULA SCHMIDT PINTO – matrícula: 52.776 de 25 (vinte 
e cinco) horas semanais, para 38 (trinta e oito) horas se-
manais, com a remuneração proporcional ao aumento da 
carga horária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, 
tendo em vista a atuação da mesma na EMEIEF Luiz Gui-
lherme Henrique Potratz, turnos matutino e vespertino, 
ministrando 06 aulas da disciplina de Educação Física na 
referida escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 692/2018
Publicação Nº 126645

PORTARIA Nº 692/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA PRISCILA 
GAIBA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 060/2018, protocolizada sob nº 
2342/2018 em 15/02/2018;
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- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora PRIS-
CILA GAIBA – matrícula: 52.794 de 25 (vinte e cinco) ho-
ras semanais, para 40 (quarenta) horas semanais, com a 
remuneração proporcional ao aumento da carga horária, 
no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, tendo em vista 
a atuação da mesma no CMEI Pommern, turno matutino, 
ministrando 06 aulas da disciplina de Educação Física e 05 
aulas de Xadrez na referida escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 693/2018
Publicação Nº 126647

PORTARIA Nº 693/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA REJANE BER-
GER.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 061/2018, protocolizada sob nº 
2336/2018 em 15/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora REJA-
NE BERGER – matrícula: 52.354 de 25 (vinte e cinco) ho-
ras semanais, para 39 (trinta e nove) horas semanais, com 
a remuneração proporcional ao aumento da carga horária, 
no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, tendo em vista a 
atuação da mesma na EMEF Vila de Jetibá, turno matutino, 
ministrando 10 aulas da disciplina de Língua Pomerana na 
referida escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 694/2018
Publicação Nº 126650

PORTARIA Nº 694/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA CELIA 
LEMKE.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 061/2018, protocolizada sob nº 
2336/2018 em 15/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora CELIA 
LEMKE – matrícula: 52.758 de 25 (vinte e cinco) horas 
semanais, para 39 (trinta e nove) horas semanais, com a 
remuneração proporcional ao aumento da carga horária, 
no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, tendo em vista a 
atuação da mesma na EMPEIEF Rio Triunfo e na EMUEF Rio 
Claro, turno matutino, ministrando 10 aulas da disciplina 
de Língua Pomerana na referida escola.
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Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 695/2018
Publicação Nº 126651

PORTARIA Nº 695/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA SANDERLI 
RATZKE.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 061/2018, protocolizada sob nº 
2336/2018 em 15/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora SAN-
DERLI RATZKE – matrícula: 52.366 de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais, para 40 (quarenta) horas semanais, com 
a remuneração proporcional ao aumento da carga horária, 
no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, tendo em vista 
a atuação da mesma no CMEI Alto Rio Possmoser, turno 
vespertino, ministrando 08 aulas da disciplina de Língua 
Pomerana e 03 aulas como Contador de História na refe-
rida escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 696/2018
Publicação Nº 126654

PORTARIA Nº 696/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA OMBELINA 
SCHWANZ.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 061/2018, protocolizada sob nº 
2336/2018 em 15/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora OMBE-
LINA SCHWANZ – matrícula:52.458 de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais, para 39 (trinta e nove) horas semanais, 
com a remuneração proporcional ao aumento da carga ho-
rária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, tendo em 
vista a atuação da mesma no CMEI Alto Rio Possmoser, 
turno matutino, ministrando 08 aulas da disciplina de Lín-
gua Pomerana e 02 aulas como Contador de História na 
referida escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 697/2018
Publicação Nº 126655

PORTARIA Nº 697/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA JULIANA 
BRAUN.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 062/2018, protocolizada sob nº 
2341/2018 em 15/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora JULIA-
NA BRAUN – matrícula:52.793 de 25 (vinte e cinco) horas 
semanais, para 32 (trinta e duas) horas semanais, com a 
remuneração proporcional ao aumento da carga horária, 
no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, tendo em vista a 
atuação da mesma na EMPEIEF Alcides Pimentel e no EMEI 
Henrique Frederico Carlos Boldt, turno matutino, minis-
trando 05 aulas de Xadrez nas referidas escolas.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 698/2018
Publicação Nº 126656

PORTARIA Nº 698/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA MARIANA 
DALTIO HOLZ.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 062/2018, protocolizada sob nº 
2341/2018 em 15/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora MA-
RIANA DALTIO HOLZ – matrícula:52.434 de 25 (vinte e 
cinco) horas semanais, para 31 (trinta e uma) horas se-
manais, com a remuneração proporcional ao aumento da 
carga horária, no período de 05/02/2018 a 28/02/2018, 
tendo em vista a atuação da mesma na EMPEIEF Santa 
Luzia e na EMEIEF Recreio, turno vespertino, ministrando 
04 aulas de Xadrez nas referidas escolas.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 699/2018
Publicação Nº 126657

PORTARIA Nº 699/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA EVANIA PE-
DRO GUMS.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 062/2018, protocolizada sob nº 
2341/2018 em 15/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;
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- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora EVA-
NIA PEDRO GUMS – matrícula:53.110 de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais, para 33 (trinta e três) horas semanais, 
com a remuneração proporcional ao aumento da carga ho-
rária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, tendo em 
vista a atuação da mesma na EMEF João Lauvers, turno 
matutino, ministrando 06 aulas de Xadrez na referida es-
cola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 700/2018
Publicação Nº 126659

PORTARIA Nº 700/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA FERNANDA 
RAQUEL MENDES.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 062/2018, protocolizada sob nº 
2341/2018 em 15/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora FER-
NANDA RAQUEL MENDES – matrícula:52.746 de 25 (vinte 

e cinco) horas semanais, para 31 (trinta e uma) horas se-
manais, com a remuneração proporcional ao aumento da 
carga horária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, 
tendo em vista a atuação da mesma na EMEIEF São Se-
bastião, turno matutino, ministrando 04 aulas de Xadrez 
na referida escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 701/2018
Publicação Nº 126660

PORTARIA Nº 701/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA RITA DE 
CASSIA PEREIRA DAS POSSES ANDRADE.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 062/2018, protocolizada sob nº 
2341/2018 em 15/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora RITA 
DE CASSIA PEREIRA DAS POSSES ANDRADE – matrícu-
la:52.525 de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para 38 
(trinta e oito) horas semanais, com a remuneração pro-
porcional ao aumento da carga horária, no período de 
05/02/2018 a 21/12/2018, tendo em vista a atuação da 
mesma na EMEF Vila de Jetibá, turno matutino, ministran-
do 09 aulas de Xadrez na referida escola.
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Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 702/2018
Publicação Nº 126661

PORTARIA Nº 702/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA LEA APARE-
CIDA DELAI.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 062/2018, protocolizada sob nº 
2341/2018 em 15/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora LEA 
APARECIDA DELAI – matrícula:50.624 de 25 (vinte e cin-
co) horas semanais, para 31 (trinta e uma) horas sema-
nais, com a remuneração proporcional ao aumento da 
carga horária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, 
tendo em vista a atuação da mesma no CMEI São Luis, 
turno matutino, ministrando 03 aulas de Xadrez e 01 aula 
como Contador de História na referida escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 703/2018
Publicação Nº 126662

PORTARIA Nº 703/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA MARINETE 
CAMILO DO CARMO MAGEVESKI.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 062/2018, protocolizada sob nº 
2341/2018 em 15/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora MARI-
NETE CAMILO DO CARMO MAGEVESKI – matrícula:50.184 
de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para 32 (trinta e 
duas) horas semanais, com a remuneração proporcional 
ao aumento da carga horária, no período de 05/02/2018 a 
21/12/2018, tendo em vista a atuação da mesma no CMEI 
São Luis, turno vespertino, ministrando 03 aulas de Xadrez 
e 02 aulas de Contador de História na referida escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 704/2018
Publicação Nº 126663

PORTARIA Nº 704/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA TANIA GUI-
LHERME LAHAS.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 062/2018, protocolizada sob nº 
2341/2018 em 15/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora TA-
NIA GUILHERME LAHAS – matrícula:52.791 de 25 (vinte 
e cinco) horas semanais, para 28 (vinte e oito) horas se-
manais, com a remuneração proporcional ao aumento da 
carga horária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, 
tendo em vista a atuação da mesma no CMEI Alto Rio Pos-
smoser, turno matutino, ministrando 02 aulas de Xadrez 
na referida escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 705/2018
Publicação Nº 126665

PORTARIA Nº 705/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA ROUSIENE 
MAGESKI DOS SANTOS SOUZA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 063/2018, protocolizada sob nº 
2343/2018 em 15/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora ROU-
SIENE MAGESKI DOS SANTOS SOUZA – matrícula:52.753 
de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para 33 (trinta e 
três) horas semanais, com a remuneração proporcional ao 
aumento da carga horária, no período de 05/02/2018 a 
21/12/2018, tendo em vista a atuação da mesma na EMEF 
João Lauvers, turno vespertino, ministrando 03 aulas da 
disciplina de Geografia e 03 aulas da disciplina de História 
na referida escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 706/2018
Publicação Nº 126666

PORTARIA Nº 706/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA TAISE MA-
GALLY VICENTE LAMBERTH.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 064/2018, protocolizada sob nº 
2344/2018 em 15/02/2018;
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- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora TAISE 
MAGALLY VICENTE LAMBERTH – matrícula:53.103 de 25 
(vinte e cinco) horas semanais, para 40 (quarenta) horas 
semanais, com a remuneração proporcional ao aumento 
da carga horária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, 
para atuar nas salas de recursos multifuncionais em aten-
dimento aos alunos com deficiência, turno vespertino, nas 
seguintes unidades escolares: EMEF Vila de Jetibá e CMEI 
Vila de Jetibá.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 707/2018
Publicação Nº 126667

PORTARIA Nº 707/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA DAYANA LI-
CHTENHELD DA SILVA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 064/2018, protocolizada sob nº 
2344/2018 em 15/02/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora DAYA-
NA LICHTENHELD DA SILVA– matrícula:53.100 de 25 (vin-
te e cinco) horas semanais, para 40 (quarenta) horas se-
manais, com a remuneração proporcional ao aumento da 
carga horária, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, 
para atuar nas salas de recursos multifuncionais em aten-
dimento aos alunos com deficiência, turno vespertino, nas 
seguintes unidades escolares: CMEI Pommern e CMEI São 
Luis.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 05/02/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 225/2018
Publicação Nº 126560

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO         
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0000225/2018
Data 12/03/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

2.100,00

Manutenção das atividades administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

002001.0412200012.001

33903900000

0000007

1000000

29.140,00

Manutenção do projeto de música na educação básica

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

007001.1236800232.065

44905200000

0000136

1101000

12.215,34

Apoio a musica e dança

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

016001.1339200102.030

44905200000

0000390

1000000

TOTAL: 43.455,34

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 43.455,34 (quarenta e três mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais  e trinta e quatro centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

2.100,00

Ações de comunicação

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

002001.0413100032.0040000018

9.640,00

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 110700044905200000

007001.1236500012.0610000122

2.000,00

Manutenção do projeto de música na educação básica

SUBVENÇÕES SOCIAIS 110100033504300000

007001.1236800232.0650000132

17.000,00

Manutenção do projeto de música na educação básica

MATERIAL DE CONSUMO 110100033903000000

007001.1236800232.0650000133

250,00

Manutenção do projeto de música na educação básica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 110100033903600000

007001.1236800232.0650000134

250,00

Manutenção do projeto de música na educação básica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 110100033903900000

007001.1236800232.0650000135

10.000,00

Promoção e fortalecimento cultural e turístico

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

016001.1339200102.0270000376

2.215,34

Apoio a musica e dança

CONTRIBUIÇÕES 100000033504100000

016001.1339200102.0300000387

TOTAL: 43.455,34

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

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAEL TADEU MOLINO MOREIRA
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

O Prefeito Municipal de SANTA MARIA DE JETIBA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da
Lei Nº 0002038/2017.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 43.455,34   (quarenta e três mil quatrocentos e cinqüenta e
cinco reais  e trinta e quatro centavos ), nas seguintes dotações:

Página 1 de 1
IMPRESSÃO: Felix Berger Neto
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DECRETO N° 230/2018
Publicação Nº 126566

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO         
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0000230/2018
Data 13/03/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

13.200,00

Manutenção das Atividades Administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

003001.0412200012.011

33903900000

0000039

1000000

597,62

Proteção Social De Média Complexidade

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

009001.0824400252.071

33903900000

0000171

1399000

3.000,00

Manutenção das atiivdades administrativas

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

016001.1312200012.026

33901400000

0000366

1000000

TOTAL: 16.797,62

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 16.797,62 (dezesseis mil setecentos e noventa e sete reais  e sessenta e dois centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

13.200,00

Manutenção das Atividades Administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

003001.0412200012.0110000038

597,62

Proteção Social De Média Complexidade

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 130100033903900000

009001.0824400252.0710000171

3.000,00

Manutenção das atiivdades administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

016001.1312200012.0260000368

TOTAL: 16.797,62

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAEL TADEU MOLINO MOREIRA
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Página 1 de 1
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DECRETO N° 236/2018
Publicação Nº 126572

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO         
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0000236/2018
Data 13/03/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

80.000,00

Manutenção das Atividades Administrativas

MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

007001.1212200012.059

33903200000

0000098

3107000

48.639,77

Manutenção das Atividades Administrativas

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

017001.0412200012.012

44909300000

0000401

3502002

1,97

Manutenção das Atividades Administrativas

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

017001.0412200012.012

44909300000

0000401

3502005

TOTAL: 128.641,74

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R$ 128.641,74 ( cento e vinte e oito mil seiscentos e quarenta e um reais  e setenta e quatro centavos )
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAEL TADEU MOLINO MOREIRA
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

O Prefeito Municipal de SANTA MARIA DE JETIBA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da
Lei Nº 0002038/2017.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 128.641,74   ( cento e vinte e oito mil seiscentos e quarenta e
um reais  e setenta e quatro centavos ), nas seguintes dotações:

Página 1 de 1
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Santa Teresa

Prefeitura

DECRETO N° 091-2018 - NOMEIA AUXILIAR PÚBLICO MUNICIPAL - OTÁVIO MEIRELES DE AZEVE-
DO

Publicação Nº 126512

DECRETO Nº 091/2018

NOMEIA AUXILIAR PÚBLICO MUNICIPAL O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado OTAVIO MEIRELES DE AZEVEDO, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Auxiliar Pú-
blico Municipal, referência VC-13 da Lei Municipal n° 1.933/2008 e alterações.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, com efeitos retroativos à 19 de março de 2018, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 19 de março de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 088/2018 - REGULAMENTA A APLICAÇÃO DA IN SSP Nº 04/2016 V.02
Publicação Nº 126509

DECRETO N.º 088/2018

REGULAMENTA A APLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SSP Nº 04/2016, VERSÃO 02, QUE DISPÕE SOBRE AS ROTI-
NAS, PROCEDIMENTOS E O GERENCIAMENTO DE CONTROLES PERTINENTES A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES.

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a solicitação contida no processo de nº 7.328/2017, da Unidade Central de Controle Interno;

DECRETA:

Art. 1.º Fica aprovada a Versão 02 da Instrução Normativa SSP nº 04/2016, do Sistema de Saúde Pública, de responsabi-
lidade do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Teresa/ES.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 15 de março de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SSP Nº 004/2016 - VERSÃO 02
Publicação Nº 126510

 

                         PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
                      Estado do Espírito Santo  

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72                                            Pág 1 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SSP Nº 04/2016 
 

 

Versão: 02 

Aprovação em: 15 de março de 2018 

Ato de aprovação: Decreto n° 088/2018 

Unidade Responsável: Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Teresa/ES 

 

 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

 

Art. 1° – Esta Instrução Normativa dispõe sobre as rotinas, procedimentos e o 

gerenciamento de controle pertinente a Média e Alta Complexidade do Fundo 

Municipal de Saúde do Município de Santa Teresa – ES. 

 

CAPÍTULO II 
DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 2º – A presente Instrução Normativa abrange todas as atividades de Média e Alta 

Complexidade do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Teresa – ES. 

 

CAPÍTULO III 
DOS CONCEITOS 

 
Para fins desta Instrução Normativa considera-se:  

 

Art. 3º – Média Complexidade – Identifica o conjunto de ações e serviços 

ambulatoriais ou hospitalares que visam a atender os principais problemas de saúde 

da população, cuja prática e clínica demandem a disponibilidade de profissionais com 

certo grau de especialização e a utilização de algum recurso tecnológico de apoio.  
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Art. 4º – Alta Complexidade – Identifica o conjunto de ações e serviços ambulatoriais 

ou hospitalares que envolvem recursos de alta tecnologia e custo com profissionais 

altamente especializados.  

 

Art. 5º – SSP – Sistema de Saúde Pública.  

 

Art. 6º – Sistema – Conjunto de ações coordenadas, que concorrem para um 

determinado fim.  

 

Art. 7º – Sistema Administrativo – Conjunto de atividades afins, relacionadas a 

funções finalísticas ou de apoio, distribuídas em diversas unidades da organização e 

executadas sob a orientação técnica do respectivo órgão central, com o objetivo de 

atingir algum resultado.  

 

Art. 8º – Ponto de Controle – Aspectos relevantes em um sistema administrativo, 

integrantes das rotinas de trabalho ou na forma de indicadores, sobre os quais, em 

função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum 

procedimento de controle.  

 

Art. 9º – Procedimentos de Controle – Procedimentos inseridos nas rotinas de 

trabalho com o objetivo de assegurar a conformidade das operações inerentes a cada 

ponto de controle, visando restringir o cometimento de irregularidades ou ilegalidades 

e/ou preservar o patrimônio público.  

 

Art. 10 – Sistema de Controle Interno – Conjunto de procedimentos de controle 

estruturados por sistemas administrativos e especificados em instruções normativas, 

executados no dia-a-dia em todas as unidades da estrutura organizacional.  

  

Art. 11 – Instrução Normativa – Documento que estabelece os procedimentos a 

serem adotados objetivando a padronização na execução de atividade e rotinas de 

trabalho, com ênfase nos procedimentos de controle.  
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Art. 12 – Fluxograma – Demonstração gráfica das rotinas de trabalho relacionada a 

cada sistema administrativo, com a identificação das unidades executoras.  

 

Art. 13 – Manual de Rotinas Internas: As atividades de Controle Interno são 

estruturadas a partir da definição dos sistemas administrativos, representando os 

grandes grupos de atividades exercidas no âmbito do Poder ou órgão, incluindo as 

administrações Direta e Indireta, formando uma Coletânea de Instruções Normativas.  

 

Art. 14 – Unidade Responsável – É a unidade responsável pela Instrução Normativa 

(Departamento, diretoria ou denominação equivalente) que atua como órgão central 

do respectivo sistema administrativo a que se referem às rotinas de trabalho objeto do 

documento.  

 

Art. 15 – Unidade Executora – São todas as demais divisões e respectivas 

secretarias da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Santa Teresa que 

se submeterão a esta instrução normativa.  

 

Art. 16 – Unidade de Saúde – Para fins desta Instrução Normativa, unidades de 

saúde são todos os locais onde são desenvolvidas atividades relacionadas à área da 

saúde, e que utilizam bens de consumo adquirido com recursos do Fundo Municipal 

de Saúde do Município de Santa Teresa.  

 

Art. 17 – Medicamentos – Produto farmacêutico de uso humano, tecnicamente 

obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de 

diagnóstico.  

 

Art. 18 – Medicamentos Termolábeis – São produtos sensíveis a condições 

extremas de temperatura cuja exposição a essas condições pode danificar suas 

propriedades farmacológicas, e logo seu efeito desejado.  
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Art. 19 – Posologia – É a quantidade de um medicamento que deve ser fornecida a 

um paciente por determinada técnica, com intervalo de tempo constante, durante um 

período de tempo para alívio de um sintoma ou tratamento de uma doença.  

 

Art. 20 – Imunobiológicos – São sensíveis a agentes físicos como a luz e o calor, 

especialmente por conterem na sua formulação antígeno e adjuvantes, que não 

podem ser submetidos a congelamento, nem a calor, pois estes aceleram a inativação 

das substâncias que entram na composição dos produtos. São os soros e as vacinas.  

 

Art. 21 – Materiais Médico-Clínicos – São os materiais de uso médico, odontológico 

ou laboratorial, destinados a fornecer suporte a procedimentos diagnósticos, 

terapêuticos ou cirúrgicos.  

 

Art. 22 – Doença Crônico-Degenerativa – São aquelas geralmente de 

desenvolvimento lento, de longa duração e, por isso, levam um tempo mais longo 

para serem curadas ou, em alguns casos, não têm cura.  

 

Art. 23 – Doença degenerativa – É uma doença que consiste na alteração do 

funcionamento de uma célula, um tecido ou um órgão.  

 

Art. 24 – Células – Representa a menor porção de matéria viva. São as unidades 

estruturais e funcionais dos organismos vivos.  

 

Art. 25 – Anticoncepcionais Orais – A pílula anticoncepcional é o método mais 

popular e tradicional de evitar a gravidez.  

 

Art. 26 – Analgésico – Medicamentos para aliviar, diminuir e eliminar a dor.  

 

Art. 27 – Antipiréticos – Medicamento que reduz a febre ao aumentar a quantidade 

de calor que se desprende do organismo.  
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Art. 28 – Anti-inflamatórios – São medicações que melhoram o processo 

inflamatório de determinada região do corpo humano.  

 
CAPITULO IV 

DA BASE LEGAL 
 

Art. 29 – A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de 

responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, no sentido de implementação da 

Unidade Central de Controle Interno – UCCI, do Município de Santa Teresa, sobre o 

qual dispõem:  

I. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, 

disposto nos artigos números 196, 197, 198, 199 e 200; 

II. Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes; 

III. Portaria Nº 1.559 de 1º de agosto de 2008, do Ministério da Saúde; 

 

CAPITULO V 
DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 30 – São responsabilidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa 

Teresa, responsável pela Instrução Normativa que abrange a Média e Alta 

Complexidade, sem prejuízo das demais atribuições legais: 

I. Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, 

mantendo-a atualizada, orientando as áreas executoras e supervisionando 

sua aplicação; 

II. Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a 

Unidade Central de Controle Interno, para definir as rotinas de trabalho e 

identificar os pontos de controle, os respectivos procedimentos de controle, 

objetos da Instrução Normativa; 

III. Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação 

da Instrução Normativa; 
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IV. Verificar mediante pesquisas quantitativas e qualitativas, a necessidade da 

aquisição de hardware e software, para aprimoramento do serviço público; 

V. Disponibilizar informações que possibilitem à Administração Pública o 

atendimento das necessidades do cidadão; 

VI. Promover o uso da tecnologia da informação como instrumento estratégico 

de gestão e modernizador da Administração Pública Municipal. 

 

Art. 31 – Compete às Unidades Executoras do sistema, sem prejuízo das demais 

atribuições legais: 

I. Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, 

quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de 

atualizações; 

II. Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações 

que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua 

otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos 

procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

III. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da 

unidade, zelando pelo fiel cumprimento da mesma, em especial quanto aos 

procedimentos na geração de documentos, dados e informações; 

IV. Informar por escrito, ao superior imediato ou à autoridade competente, 

qualquer problema que impeça a observância ao inciso anterior, bem como 

a prática de atos irregulares ou ilícitos. 

 

Art. 32 – Compete à Unidade Central de Controle Interno – UCCI: 

I. Prestar apoio técnico por ocasião da atualização da Instrução Normativa, 

em especial quanto à identificação e avaliação dos pontos de controle e 

respectivos procedimentos; 

II. Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle, propondo alterações na 

Instrução Normativa para aprimoramento dos mesmos. 
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CAPITULO VI 
DOS PROCEDIMENTOS 

 
Art. 33 – DA POLICLÍNICA DE SANTA TERESA – ES (Anexo I) 

I. Atuar de forma interativa com a atenção para a garantia da integralidade e 

a saúde da população;  

II. Planejar e acompanhar a expansão e/ou implementação de novos serviços 

e melhoria nos atendimentos da Atenção Especializada garantindo, 

juntamente com a área da regulação o acesso dos munícipes; 

III. Alimentar as bases de dados nacionais com os dados produzidos pelo 

sistema de informações ambulatoriais, possibilitando ao setor competente 

qualificar as informações a serem enviadas a outras esferas de questão;  

IV. Acompanhar e avaliar os indicadores de saúde e metas estabelecidas na 

Programação Pactuada e Integrada da assistência à saúde, juntamente 

com a área da regulação;  

V. Executar outras atividades que venham a ser atribuídas;  

VI. Coordenar as atividades necessárias ao bom funcionamento dos serviços 

técnicos da unidade de saúde, buscando aperfeiçoar a utilização dos 

recursos disponíveis;  

VII. Garantir junto aos profissionais o registro da totalidade da produção de 

serviços realizados na unidade de saúde, mantendo-os organizados e 

atualizados no sistema do Consulfarma; 

VIII. Participar das atividades de planejamento e elaboração do Plano de 

Ação Local, em perfeita cooperação com a equipe de saúde;  

IX. Cumprir e assegurar a execução das normas, rotinas, protocolos, fluxos de 

serviços, entre outros, para garantir a prestação de cuidados de saúde à 

população, por todos os profissionais de saúde (Anexo I);  
X. Identificar rotineiramente a necessidade de agendamento de exames e 

consultas especializadas junto a central de regulação;  

XI. Identificar a necessidade de treinamentos dos profissionais das unidades 

liberais, e zelar para que não haja descontinuidade dos serviços no período 

de afastamento do servidor;  
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XII. Responsabilizar-se pela guarda e entrega dos resultados de exames aos 

usuários, zelando pelo sigilo de seu conteúdo, conforme exige a legislação 

sanitária;  

XIII. Zelar pela adequada utilização dos Equipamentos de Proteção Individual 

– EPI, pelos profissionais que deles necessitam, em observância aos 

critérios de biossegurança;  

XIV. Buscar solucionar na própria unidade de saúde, todos os problemas 

administrativos existentes na sua área de atuação, devendo encaminhar 

aos setores competentes do Fundo Municipal de Saúde, aqueles que não 

forem de sua responsabilidade direta; 

XV. Buscar a integração da equipe de saúde intimamente na unidade com a 

comunidade de abrangência, bem como promover uma boa articulação e 

cooperação com os demais serviços e entidades externas ao setor saúde;  

XVI. Informar a gerência de gestão do trabalho, as mudanças de horário, 

licenças, férias, através de memorando com antecedência para que não 

haja prejuízos no atendimento à população;  

XVII. Manter atualizadas e expostas ao público às informações dos serviços 

ofertados pela Unidade de Saúde, bem como o horário de atendimentos 

dos diversos serviços, e dos trabalhadores da unidade;  

XVIII. Elaborar as requisições de material necessário ao bom funcionamento 

da unidade;  

XIX. Elaborar as solicitações de reparos/consertos de equipamentos 

necessários ao bom funcionamento da unidade, para evitar à 

descontinuidade dos serviços prestados a população;  

XX. Receber, conferir, organizar e zelar pela guarda do material recebido do 

almoxarifado central; 

XXI. Controlar a utilização de todos os materiais existentes na unidade de 

saúde, adotando medidas para evitar desperdícios e desvios do material. 
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Art. 34 – DA REGULAÇÃO – CENTRAL DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E 

EXAMES – (Anexo I) 
I. Garantir o acesso aos serviços de saúde de forma adequada garantindo os 

princípios da equidade e da integralidade; 

II. Elaborar, disseminar e implantar protocolos de regulação; 

III. Avaliar as solicitações enviadas pelos profissionais de saúde, 

encaminhadas pelas Unidades de Saúde e proceder ao agendamento em 

caráter prioritário, agilizando acesso para os pacientes portadores de casos 

clínicos de maior gravidade;  

IV. Construir e viabilizar as grades de referência e contra referência, para 

consultas de especialidades e o formulário de Boletim de Produção 

Ambulatorial Individualizado – BPAI, para solicitação dos Exames de Média 

Complexidade e Alta Complexidade (Anexo IV); 
V. Capacitar de forma permanente às equipes que atuarão nas unidades de 

saúde; 

VI. Subsidiar as ações de planejamento, controle, avaliação dos serviços 

executados pela Central de Regulação; 

VII. Subsidiar a programação pactuada e integrada; 

VIII. Atuar de forma interativa com a atenção primária para a garantia da 

integralidade na atenção a saúde da população na atenção secundária, 

consultas e exames de média complexidade e terciária nos exames de alta 

complexidade e internações; 

IX. Planejar e acompanhar a expansão e/ou implantação de novos serviços da 

Atenção Especializada garantindo o acesso dos munícipes a esse nível de 

atenção à saúde integral; 

X. Monitorar sistematicamente o acesso da população do município que são  

referenciados  para as especialidades e exames para  fora do município, 

que são agendados pela Central de Marcação do Estado, ou pelo Sistema 

Nacional de Regulação – SISREG, sempre conforme agenda disponível 

para o município; 

XI. Efetuar regulação médica, exercendo autoridade sanitária para garantia do 

acesso, baseado em protocolos, classificação de risco e demais critérios de 
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priorização, tanto em situação de urgência quanto para procedimentos 

eletivos; 

XII. Disponibilizar informações sobre a oferta de consultas e exames 

especializados; 

XIII. Controlar as agendas dos profissionais de saúde; 

XIV. Pactuar junto aos prestadores o fluxo de utilização das ofertas 

contratadas; 

XV. Controlar o fluxo dos usuários no sistema – solicitação, agendamento e 

atendimento. 

XVI. Detectar a ocorrência de cancelamentos, não execução por motivo 

definido e impedimento das agendas médicas; 

XVII. Coordenar a integração entre o sistema de regulação estadual com o 

municipal; 

XVIII. Promover a interlocução entre o sistema de regulação e as diversas 

áreas de atenção à saúde; 

XIX. Realizar as atividades de autorização prévia e encaminhamento das 

informações para a compatibilização com o processamento da produção de 

consultas e exames para pagamento e avaliação dessa produção;  

XX. Controlar e monitorar a utilização mais adequada dos níveis de 

complexidade, através dos protocolos e fluxos padronizados;  

XXI. Disponibilizar relatórios ou quaisquer informações necessárias às 

atividades de gestão, controles, avaliação e auditoria;  

XXII. Subsidiar o gestor de informações sobre insuficiência de ofertas em 

saúde, fila de espera e indicadores de aproveitamento das ofertas; 

XXIII. Subsidiar e acompanhar os processos de Tratamento fora do domicílio - 

TDF interestadual; 

XXIV. Participar da elaboração do Plano Municipal do Fundo Municipal de 

Saúde que é efetuado pelo Secretário Municipal de Saúde; equipe técnica 

e gerências, juntamente com a participação popular através de audiências 

públicas e Conselho de Saúde; 

XXV. Executar outras atividades que venham a ser atribuídas. 
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Art. 35 – DO CONTROLE E AVALIAÇÃO:  

I. Cadastramento de estabelecimentos e profissionais de saúde no Sistema 

de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES, mantendo-

o atualizado em conjunto com a Vigilância Sanitária, no que couber. Esse 

Sistema é a base para operacionalizar os Sistemas de Informações em 

Saúde. Dispõe de um vasto conteúdo de informações, proporcionando ao 

gestor conhecer a rede assistencial existente e sua potencialidade, 

imprescindíveis nos processos de planejamento em saúde, regulação, 

avaliação, controle e auditoria, bem como dar maior visibilidade ao controle 

social para o melhor desempenho de suas funções. 

II. Cadastro Nacional De Usuários Do Sistema Único de Saúde - CADWEB, 

executado pelos servidores do Fundo Municipal de Saúde que possuem 

acesso ao sistema; 

III. Credenciamento e habilitação para a prestação de serviços de saúde; 

IV. Avaliação dos laudos para emissão da Autorização de Internação 

Hospitalar - AIH; 

V. Emissão de Autorização de Internação Hospitalar - AIH; 

VI. Acompanhar e avaliar os indicadores de saúde e metas estabelecidas na 

Programação Pactuada e Integrada – PPI, juntamente com a área da 

Regulação; 

VII. Avaliação analítica da produção ambulatorial e hospitalar; 

VIII. Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde - PNASS, 

avaliação de desempenho dos serviços e da gestão e de satisfação dos 

usuários, por meio de instrumentos próprios ou os propostos pela direção 

nacional e estadual do SUS; 

IX. Avaliação das condições sanitárias dos estabelecimentos de saúde, 

juntamente com a Vigilância em Saúde; 

X. Avaliação dos indicadores epidemiológicos e das ações e serviços de 

saúde nos estabelecimentos de saúde juntamente com a Vigilância em 

Saúde; 
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XI. Utilização de sistemas de informação que subsidiam os cadastros, a 

produção e a regulação do acesso, como Consulfarma, SAI- Sistema de 

Informações Ambulatoriais do SUS, dentre outros; 

XII. Acompanhamento, supervisão e processamento da produção ambulatorial 

e hospitalar; 

XIII. Fomentar o uso e as qualificações dos cadastros de usuários, 

estabelecimentos e profissionais de saúde; 

XIV. Participar da elaboração do Plano Municipal de Saúde, junto ao Fundo 

Municipal de Saúde do Município de Santa Teresa; 

XV. Executar outras atividades que venham a ser atribuídas. 

 

Art. 36 – DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS EM SAÚDE 

I. Elaborar e viabilizar os contratos de prestação de serviços com o Hospital 

Madre Regina Protmann e Consórcio Polinorte – Cim Polinorte, em 

conformidade com os recursos pactuados na Programação para custeio do 

SUS;  

II. Estabelecer as programações de cotas físicas e limites orçamentários por 

unidade prestadora de serviços próprios e contratados/conveniados, 

realizando monitoramento sistemático de sua execução;  

III. Acompanhar e proceder das devidas alterações das programações físico-

orçamentárias ambulatoriais constantes dos convênios e contratos 

assistenciais do sistema municipal;  

IV. Organizar, analisar e elaborar as planilhas dos serviços prestados, com os 

valores a serem pagos, encaminhando-os ao Setor Contábil para adotar as 

providências necessárias à efetivação dos pagamentos;  

V. Monitorar sistematicamente o relatório de ordem bancária de pagamentos 

efetuados do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde e 

compará-los com a produção de serviços;  

VI. Regular, controlar os atendimentos realizados nas especialidades 

oferecidas pelo consórcio;  

VII. Monitoramento e Acompanhamento do Convênio;  
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VIII. Emitir relatórios quadrimestrais de quantidades de consultas realizadas 

e/ou oferecidas.  

 

Art. 37 – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS – (Anexo II); 
I. Acolher de forma humanizada todos os usuários do serviço de Saúde 

Mental; 

II. Atuar de forma interativa com a Atenção Primária para a garantia da 

integralidade na atenção à saúde dos usuários;  

III. Implementar e fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial – RAPS, 

municipal; 

IV. Alimentar as bases de dados do sistema municipal com as informações 

ambulatoriais, possibilitando ao setor competente qualificar as informações 

a serem enviadas a outras esferas de questão;  

V. Cumprir e assegurar a execução das normas, rotinas, protocolos, fluxos de 

serviços, entre outros, para garantir a prestação de cuidados de saúde à 

população, por todos os profissionais de saúde;  

VI. Responsabilizar-se pela guarda de prontuários e demais documentos dos 

usuários, zelando pelo sigilo de seu conteúdo; 

VII. Emitir relatório de acompanhamento de usuários quando solicitados por 

outros setores ou órgãos; 

VIII. Fazer visitas domiciliares, buscando ativamente os pacientes sem 

adesão ao tratamento;  

IX. Buscar solucionar no próprio setor todos os problemas administrativos 

existentes na sua área de atuação, devendo encaminhar aos setores 

competentes aqueles que não forem de sua responsabilidade direta; 

X. Elaborar as requisições de material necessário ao bom funcionamento do 

setor; 

XI. Manter atualizadas e expostas ao público às informações dos serviços 

ofertados pelo setor, bem como o horário de atendimentos; 

XII. Informar a gerencia de gestão do trabalho as mudanças de horário, 

licenças e férias com antecedência para que não haja prejuízos no 

atendimento à população;  
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XIII. Coordenar, estudar, orientar, implantar e executar projetos e programas 

especiais de Saúde Mental;  

XIV. Atender as normas de segurança e higiene do trabalho;  

XV. Executar outras atividades que lhe venham a ser atribuídas. 

 
Art. 38 – NÚCLEO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA – NAPD 

– (Anexo III); 
I. Atendimento a pacientes com patologias ortopédicas, neurológicas e 

cardiorrespiratórias. 

II. Os atendimentos devem ser feitos por meio de guia de referência e contra 

referência, pelas seguintes especialidades: ortopedia, neurologia, 

cardiologia, pneumologia e pediatra. 

III. A equipe do setor deve seguir a lista de espera dando as seguintes 

prioridades: pós- operatório, pós-imobilização (entorses), fraturas e 

tendinites graves, crianças, pacientes com complicações neurológicas em 

fase aguda, pacientes com patologias crônicas deverão aguardar na lista 

de espera.  

IV. Os pacientes com alterações na coluna vertebral serão realizados uma 

triagem pelo fisioterapeuta que atendem no Núcleo de Atendimento a 

portadores de Deficiência – NAPD ou no Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família – NASF, onde serão montados grupos de analgesia e 

posteriormente esses pacientes serão encaminhados ao grupo de atividade 

física, onde terão aulas de alongamento e fortalecimento muscular, 

acompanhados pelo profissional Educador Físico pós-graduado em 

Fisiologia do exercício e do fisioterapeuta responsável da rede municipal 

em parceria com a Faculdade ESFA (Escola São Francisco de Assis) a 

qual é conveniada com o Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa 

Teresa. 

V. A alta fisioterapêutica deverá ser dada pelo fisioterapeuta de acordo com 

critérios pré-estabelecidos que refiram que o paciente alcançou a máxima 

funcionalidade (Resolução COFFITO Nº 80 DE 09/05/1987). 
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VI. Todo paciente que necessita de continuidade de atendimento após 30 

(trinta) sessões e ou 03 (três) meses de atendimento, deverá ser 

reavaliado, sendo traçado novo objetivo, nova conduta e nova avaliação 

médica e em comum acordo com a equipe de fisioterapeutas.  

VII. O paciente que faltar 03 (três) vezes consecutivas sem justificativa terá alta 

por desistência. 

 

CAPÍTULO VII 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Art. 39 – Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser 

obtidos junto ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Teresa, e na 

Unidade Central de Controle Interno que, por sua vez, através de procedimentos de 

controle e por meio de métodos de amostragem, aferirá a fiel observância de seus 

dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 
 
Art. 40 – Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 

organizações, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação 

aos requisitos da Instrução Normativa SCI nº 01/2013 (Norma das Normas), bem 

como manter o processo de melhoria continua. 

 

Art. 41 – O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto 

de instauração de sindicância e do processo administrativo disciplinar para apuração 

da responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas; 

 

Art. 42 – A realização de procedimentos de todas as unidades envolvidas, sem a 

observância as tramitações, registro e controles estabelecidos nesta Instrução 

Normativa estarão sujeita à responsabilização administrativa, sem prejuízo das 

demais sanções legais. 

 

Art. 43 – Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos servidores responsáveis 

pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Teresa, bem como nas demais 
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unidades sujeitas à observância desta Instrução Normativa, deverão obrigatoriamente 

ser comunicadas à autoridade competente, bem como à Unidade Central de Controle 

Interno – UCCI. 

 

Art. 44 – Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa/ES, em 15 de março de 2018. 
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FLUXOGRAMA – POLICLÍNICA / REGULAÇÃO – COMSULTAS E EXAMES 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SSP 04/2016 – Versão 02  

ANEXO I 
 

 

 

  

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-Consulta Médica  

 Com Médico da ESF / POLICLÍNICA 

Usuário 

2-Problema resolvido 

3-Médico solicita exames / consultas de MAC, preenche 

BPAI, GRCR ou APAC com CID, código do procedimento, 

orienta ao usuário a entregar a recepcionista. 

4-A recepcionista da ESF/POLICLÍNICA avalia se o pedido está em 

conformidade (BPAI , APAC ou GRCR preenchido corretamente com 

CID, Código do Procedimento, dados clínicos, dados do paciente etc)  

5- A recepcionista Solicita ao 

médico que corrija as BPAI’s, 

GRCR ou APAC em 

desconformidade. 

6-ESF anexa documentação 

necessária (cópia RG, CPF, cartão 

SUS, comprovante de residência, 

resultados de exames) e envia para 

CR via malote. 

7- CR regula conforme protocolo clínico 

e realiza agendamento conforme 

prioridade e disponibilidade de vagas.  

8-Autorizado o agendamento o CR avisa 

os usuários da Sede e a ESF avisa os 

usuários do interior. 

ESF –  Estratégia Saúde da Família 

MAC  –  Média e Alta complexidade 

BPAI –  Boletim de Produção Ambulatorial    

Individualizado 

CID –  Classificação Internacional de doenças 

CNES –  Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde 

SUS –  Sistema Único de Saúde 

CR –  Complexo Regulador 

CME –  Central de Marcação de Exames. 

GRCR –  Guia de Referência e Contra referência 

APAC – Autorização de Procedimento 

Ambulatorial 

 
 
 
 
 
 

9-Todas as solicitações das consultas e exames 

com comprovante do agendamento são enviadas 

através de malotes para a ESF que será a 

responsável de entregar ao usuário.  
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PORTARIA/SMAR/011/2018
Publicação Nº 126683

PORTARIA/SMAR Nº 011/2018

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SE-
LETIVO 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 de Educação, 
protocolo nº 4145/2018, Secretaria de Administração e 
Recursos Humanos, protocolo nº 3931/2018 e Secretaria 
Municipal de Assistência Social, protocolo nº 4005/2018;

RESOLVE

Art. 1.° Convocar os candidatos abaixo relacionados, apro-
vados no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de 
Auxiliar Administrativo, Edital/SMAR/nº 002/2017, a com-
parecerem na Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito, 
localizada na Sede da Prefeitura Municipal, Rua Darly Ner-
ty Vervloet, nº 446, 2º andar, Centro, Santa Teresa, no 
dia 22 de março de 2018, às 8:30 horas, munidos dos 
documentos pessoais, objetivando a contratação em de-
signação temporária.

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO

20º RENAM FONTANA RIEDEL

21º MAIARA FRAGA ROCON

22º ANA PAULA VIANA

23º DOUGLAS NUNES DALCOLMO

Art. 2.º A convocação visa única e exclusivamente estar 
suprindo 03 (três) vagas para o cargo de Auxiliar Admi-
nistrativo e a lista correrá até o preenchimento das vagas.

Art. 3.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 19 de março de 2018.

KENEDY CORTELETTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR-
SOS HUMANOS

TERMO DE DISPENSA PROCESSO 1289/2018
Publicação Nº 126685

Termo de Dispensa de Licitação

Reconheço a dispensa de licitação para contratação de em-
presa para execução de serviços de engenharia para reali-
zação de georreferencimento de um terreno rural de área 
aproximada de 158 (cento e cinquenta e oito) hectares, 
localizada em Rio Perdido, distrito de Alto Santa Maria, 
Município de Santa Teresa – ES, dos proprietários, Sra. 
Angela Rassele Corteletti da Silva e Sr. Sergio Soares da 
Silva. A solicitação se faz necessária, tendo em vista, a 
necessidade de realização do serviço para proceder ao re-
gistro de imóvel doado ao Município, doação de faixa de 
terreno de 3.9304 hectares, a ser desmembrado da área 
maior acima relatada, para a construção de uma barra-
gem que já se encontra em fase de construção, financiada 
pelo Governo do Estado do ES, contratando-se para tanto 
a empresa Delboni Engenharia e Consultoria Ltda ME, no 
valor global de R$10.950,00 (dez mil, novecentos e cin-
quenta reais), com amparo legal no Artigo 24 – Inciso I, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Com base no que consta nos autos do processo nº 
1289/2018, ratifico a presente dispensa de licitação.

Santa Teresa – ES, 19 de março de 2018.

Gilson Antônio de Sales Amaro

Prefeito Municipal
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São Domingos do Norte

Prefeitura

 CONTRATO 28/2018
Publicação Nº 126532

RESUMO DO CONTRATO 28/2018. CONTRATANTE: Prefei-
tura Municipal de São Domingos do Norte. CONTRATADA: 
Stop Car Pneus Eireli Me. OBJETO: Constitui objeto do pre-
sente contrato a aquisição de pneus, para serem utiliza-
dos nos veículos lotados nas secretarias desta Prefeitura 
de São Domingos do Norte, para atender ás necessidades 
dos munícipes e funcionários, conforme especificações e 
quantidades estimadas no Anexo I e no Termo de Referên-
cia. VALOR: 7.050,00 GLOBAL. VIGÊNCIA: 13/06/2018. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 009010.0824400212.082 
– manutenção de grupos de convivêncis, progrsmsd r ati-
vidades desenvolvidas junto ao CRAS. 33903000000 – Ma-
terial de consumo Ficha: 392. 011010.2060800252.104 – 
Manutenção de Atividades desenvolvidas com veiculos e 
maquinas agricolas.

33903000000 – Material de consumo Ficha: 541 AUTO-
RIZAÇÃO: Pregão Presencial para Registro de Preços nº 
39/2017, São Dom. do Norte/ES, 15 de Março de 2018.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

CONTRATO 21/2018
Publicação Nº 126531

RESUMO DO CONTRATO 21/2018. CONTRATANTE: Pre-
feitura Municipal de São Domingos do Norte. CONTRATA-
DA: Stop Car Pneus Eireli Me. OBJETO: Constitui objeto 
do presente contrato a aquisição de pneus, protetores de 
câmaras de ar e câmaras de ar , para serem utilizados 
nos veículos lotados nas secretarias desta Prefeitura de 
São Domingos do Norte, para atender ás necessidades 
dos munícipes e funcionários, conforme especificações e 
quantidades estimadas no Anexo I e no Termo de Referên-
cia. VALOR: 46.634,00 GLOBAL. VIGÊNCIA: 05/06/2018. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 007010.1212200012.030 – 
Manutenção de Atividades Administrativas da semec

33903000000 – Material de consumo

Ficha: 184 - 007020.1236100092.038 – Manutenção do 
Transporte escolar do Municipio 33903000000 – Material 
de consumo Ficha: 232. 011010.2060800252.104 – Ma-
nutenção de Atividades desenvolvidas com veiculos e ma-
quinas agricolas.

33903000000 – Material de consumo Ficha: 541 AUTO-
RIZAÇÃO: Pregão Presencial para Registro de Preços nº 
39/2017, São Dom. do Norte/ES, 07 de Março de 2018.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

CONTRATO 26/2018
Publicação Nº 126598

RESUMO DO CONTRATO 26/2018. CONTRATANTE: Muni-
cípio de São Domingos do Norte. CONTRATADA : Solivan 
Rondelli Junior – ME. OBJETO Aquisição de materiais de 
construção diversos para serem utilizados nos serviços de 
Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUR; 
Manutenção e Modernização de calçamentos, praças, par-
ques, jardins e areas de lazer; Manutenção do Serviço de 
Limpeza Pública; Manutenção e conservação do sistema 
de saneamento básico – Zona Rural; Manutenção e Con-
servação do sistema de Saneamento Basico – Zona Ur-
bana; Manutenção das atividades administrativas do FM-
DRS; Manutenção e conservação de pontes e bueiros em 
estradas vicinais; Construção, Ampliação e Reformas de 
Escolas e Quadras do Ensino Fundamental; Manutenção de 
Atividades Vinc. ao Ensino Fundamental ( escolas, quadras 
e outros); Manutenção do Centro Municipal de Educação 
Infantil – CRECHE; Manutenção do Centro Municipal de 
Educação Infantil – Pré Escola; em atendimento à solici-
tação da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos. 
Secretaria Municipal de Eduação e da Secretaria Municipal 
de Agricultura.VALOR: R$224.741,24 GLOBAL. VIGÊNCIA: 
31/12/2017. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Ficha: 446,45
8,484,497,505,516,554,197,2015,257 E 268. AUTORIZA-
ÇÃO: adesão a ata de registro de preços n° 24/2017 do 
pregão presencial n°29/2017 - PMNV, São Dom. do Norte/
ES, 13 de Março de 2018.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

CONTRATO 30/2018
Publicação Nº 126535

RESUMO DO CONTRATO 30/2018. CONTRATANTE: Municí-
pio de São Domingos do Norte. CONTRATADA: Divani Go-
noring da Penha. OBJETO: Constitui objeto deste contrato 
a Locação do imóvel Urbano, composto por 03(três) quar-
tos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, situado na 
Rua Francisco Schimidt Berger, s/n, Centro, São Domin-
gos do Norte/ES, que beneficiará a senhora Marli Dondoni 
portadora do CPF nº 962.214.107-20, para o Programa 
Aluguel Solidário, com base na Lei Municipal nº 758, de 
23 de Dezembro de 2013. VALOR: R$ 1.050,00 GLOBAL. 
VIGÊNCIA: 13/06/2018. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
Secretaria Municipal do Trabalho Assistencia e Desenvol-
vimento Social 009010.0824400212.083 – Manutenção 
de Programas de Natureza Assistencial, Educacional e So-
cial.33903600000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Física 100000000 - FICHA 402. AUTORIZAÇÃO Processo 
protocolado sob o nº 905/2018, São Dom. do Norte/ES, 
15 de Março de 2018.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 15 - 
2018

Publicação Nº 126646

- TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2018-

PROCESSO Nº 0499/2018

Do Objeto: Contratação de Empresa especializada para 
ministrar 20 horas/aulas/semana de oficina de Artesanato 
para alunos matriculados pela SEMTADES

Do Contratado: Maria Auxiliadora Malacarne - MEI

Endereço: Rua Sete de Setembro, 146 – Centro – São Do-
mingos do Norte/ES

CNPJ: nº 18.174.059/0001-61

Do Valor e do Pagamento: A presente contratação impor-
ta em R$ 14.506,80 (quatorze mil quinhentos e seis re-
ais e oitenta centavos) dividido em 12 prestações de R$ 
1.208,90 sem reajuste.

Da Justificativa: A dispensa de licitação para contratação 
dos serviços, objeto do presente termo, justifica-se pela 
notória experiência e trabalho da empresa além de ter a 
empresa apresentada o menor preço estando, portanto 
em conformidade com o valor de mercado.

Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso V, da Lei 8.666/93 
de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores.

São Domingos do Norte/ES, 19 de março de 2018.

ROQUE SIQUEIRA GOMES

Presidente da CPL

RATIFICAÇÃO

Em vista das justificativas e fundamentações retro relata-
das e levando-se em consideração os termos do parecer 
jurídico, expedido pela Procuradoria Geral, aprovo a reali-
zação da despesa, independente de licitação.

São Domingos do Norte/ES, 19 de março de 2018.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

COMUNICADO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2018

Publicação Nº 126822

COMUNICADO

Processo Administrativo nº 3946/2017 de 25/07/2017.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2018.

OBJETO: Apresentação de propostas para construção de 
habitação de interesse social dentro do PMCMV – Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida – Faixa 01, conforme condi-
ções informada no chamamento.

A Comissão nomeada para realização do chamamento vem 
comunicar as empresas participantes, que no dia 21 de 
março de 2018 as 16 (dezesseis) horas será dada conti-
nuidade a sessão de analise dos documentos apresentado.

São Gabriel da Palha, em 19 de março de 2018.

STEFAN FURTADO CHODACHI
Presidente

DECISÃO PROCESSO N. ° 42/2018
Publicação Nº 126682

PROCESSO N. ° 42/2018

ASSUNTO: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE CHAMDA PU-
BLICA

ENDEREÇAMENTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO

DECISÃO

I. Trata-se de processo licitatório por meio de Chamada 
Pública 01/2018, para aquisição de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar, destinados ao atendimento das 
Escolas da Rede Municipal e Entidade Filantrópica, refe-
rentes à utilização de 30% dos recursos repassados pelo 
FNDE para a Alimentação Escolar de acordo com a Lei nº 
11.947/2009, sob responsabilidade da Secretaria Munici-
pal de Educação.

II. A Procuradoria Geral do Município proferiu parecer jurí-
dico n° 251/2018 as fls.167 pugnando pela homologação 
do resultado da Chamada Pública. A Controladoria Geral 
do Município não evidenciou irregularidades no processo 
conforme consta no relatório constante as fls. 168 dos au-
tos, onde o Controlador Geral e Coordenador Técnico de 
Contabilidade opinam pela homologação do certame licita-
tório. Acolho integralmente os Pareceres.

III. Diante do exposto, HOMOLOGO E ADJUDICO o certame 
da Chamada Pública motivo pelo qual declaro a empresa 

COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZA-
ÇÃO CAMPONESA DO ESPIRITO SANTO, Vencedora nos 
itens deste certame.

IV. À Secretaria Municipal de Administração para que seja 
PUBLICADA a presente homologação do resultado final.

São Gabriel da Palha, 19 de março de 2018.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

DECISÃO PROCESSO N. ° 881/2018
Publicação Nº 126684

PROCESSO N. ° 881/2018

ASSUNTO: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LI-
CITATÓRIO

ENDEREÇAMENTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO

DECISÃO

I. Trata-se de processo licitatório por meio de Pregão Pre-
sencial 12/2018, para aquisição de móveis para atender a 
necessidade do Gabinete do Executivo Municipal sob res-
ponsabilidade do mesmo.

II. A Procuradoria Geral do Município proferiu parecer jurí-
dico n° 252/2018 as fls.107 pugnando pela homologação 
do resultado da licitação. A Controladoria Geral do Muni-
cípio não evidenciou irregularidades no certame licitató-
rio conforme consta no relatório constante as fls. 108 dos 
autos, onde o Controlador Geral e Coordenador Técnico 
de Contabilidade opinam pela homologação do certame li-
citatório. Acolho integralmente os Pareceres.

III. Diante do exposto, HOMOLOGO o certame licitatório 
motivo pelo qual declaro as empresas MOBILIADORA SÃO 
GABRIEL LTDA E ROSIANI ARTESANATO E ENXOVAIS LT-
DA-ME, Vencedora do certame.

IV. À Secretaria Municipal de Administração para que seja 
PUBLICADA a presente homologação do resultado final.

V. Ao Departamento de Licitação para proceder com o Re-
gistro de Homologação no Sistema de Compras, Licitação 
e Contratos.

São Gabriel da Palha, 19 de março de 2018.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal
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DECRETO 101/2018-ANTÔNIO AIRES FERREI-
RA RODRIGUES BORGES-EXONERA MÉDICO 
PERITO OFICIAL

Publicação Nº 126806

DECRETO Nº 101/2018

EXONERA O SERVIDOR ANTÔNIO AIRES FERREIRA RO-
DRIGUES BORGES DA FUNÇÃO GRATIFICADA ESPECIAL 
DE MEDICO PERITO OFICIAL.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 1.704 de 15 
de Março de 2018, da Secretaria Municipal de Saúde

D E C R E T A:

Art. 1º - Exonerar o Servidor ANTONIO AIRES FERREIRA 
RODRIGUES BORGES, Matrícula 3038, da Função Gratifi-
cada Especial-FG-E de Médico Perito Oficial,a partir de 14 
de Março de 2018..

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 14 de Março 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
19 de março de 2018.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

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

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO 102/2018-GIOVANI ANDRADE LOU-
REIRO-NOMEIA MÉDICO PERITO OFICIAL

Publicação Nº 126807

DECRETO Nº 102/2018

NOMEIA O SERVIDOR GIOVANI ANDRADE LOUREIRO 
PARA A FUNÇÃO GRATIFICADA ESPECIAL DE MEDICO PE-
RITO OFICIAL.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 1.705 de 15 
de Março de 2018, da Secretaria Municipal de Saúde

D E C R E T A:

Art. 1º - Nomear o Servidor GIOVANI ANDRADE LOUREI-
RO, Matrícula 5672, para a Função Gratificada Especial-
FG-E de Médico Perito Oficial,a partir de 15 de Março de 
2018..

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15 de Março 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
19 de março de 2018.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

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

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO N°. 06/2018
Publicação Nº 126739

Ordem de Serviço n°. 06/2018

A Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvol-
vimento Social e Família, da Prefeitura Municipal de São 
Gabriel da Palha- ES, usando de suas atribuições legais e 
em especial o Art. 80 da Lei Complementar nº 44, de 19 
de novembro de 2015.

CONSIDERANDO a demanda de serviços prestados na Se-
cretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvi-
mento Social e Família.

RESOLVE:

Art.1º. Autorizar os Servidores Carolina Gonçalves Mendes, 
Claudinei Coelho Cardozo, Dênis Alexandre Bonizioli, Elia-
ne Cristina Alves Bastianello, Fábulo Augusto Delevedove, 
Maria Aparecida da Silva, Paulo Fiorotti, Raiane Malacar-
ne, Ronaldo Scharra, Rosieli Vial Alves Amorim e Simone 
Carletti Oakes lotados na Secretaria Municipal do Traba-
lho, Assistência, Desenvolvimento Social e Família desta 
Municipalidade, a realizarem serviços extraordinários no 
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período de 16/03/18 a 15/04/18 para suprir a demanda de 
serviços existentes nesta Secretaria.

PARÁGRAFO ÚNICO- Ao Servidor atingido pela presente 
ordem de serviço, será pago hora- extra.

Art. 2º- Esta Ordem de Serviço entra em vigor na presente 
data.

Art. 3º- Publique-se no Diário Oficial dos Municípios do 
Estado do Espírito Santo.

Art. 4º- Dê ciência aos Servidores da Secretaria Municipal 
do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento Social e Família.

São Gabriel da Palha- ES, 16 de março de 2018.

POLYANNA BARCELOS DOS SANTOS BRAGATO

Secretária Municipal de Assistência,

Desenvolvimento Social e Família

PORTARIA 1.222/2018-MURILO CABRAL DE 
LACERDA-APLICA AO SERVIDOR PENA DE AD-
VERTÊNCIA E PAGAMENTO DE MULTA

Publicação Nº 126515

PORTARIA Nº 1.222/2018

APLICA AO SERVIDOR MURILO CABRAL DE LACERDA, A 
PENA DE ADVERTÊNCIA E PAGAMENTO DE MULTA

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

CONSIDERANDO o Processo 4.537 de 21 de Agosto de 
2017, da Secretaria Municipal de Finanças.

CONSIDERANDO o Relatório Final, fls 178 a 183 dos pre-
sentes Autos, da Comissão Especial nomeada pela Portaria 
n° 961 de 04 de Dezembro de 2017.

R E S O L V E:

Art. 1º - Aplicar a pena de advertência ao Servidor MU-
RILO CABRAL DE LACERDA, Matrícula 4006, Contador, a 
Pena de Advertência, nos incisos I e III Art. 139; inciso 
XV do Art. 140; §2º do Art. 146 e §1º e 2º do Art. 147, 
da Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro 
de 2015.

Art. 2º- Fica ainda o Servidor obrigado a pagar indeniza-
ção a Administração Pública Municipal pelo prejuízo sofri-
do, consistente no pagamento de multa por atraso na en-
trega da DCTF mensal relativa aos meses de Setembro de 
2014 (R$1.786,39) e de Novembro de 2016 (R$1.665,09), 
baseado no Art. 45 da Lei Complementar Municipal nº 44 
de 19 de Novembro de 2015.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
12 de março de 2018.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

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

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 1.223/2018-RAFAEL MARTINS PE-
REIRA-APLICA AO SERVIDOR PENA DE ADVER-
TÊNCIA E PAGAMENTO DE MULTA

Publicação Nº 126517

PORTARIA Nº 1.223/2018

APLICAR AO SERVIDOR RAFAEL MARTINS PEREIRA, A 
PENA DE ADVERTÊNCIA E PAGAMENTO DE MULTA

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

CONSIDERANDO o Processo 4.537 de 21 de Agosto de 
2017, da Secretaria Municipal de Finanças.

CONSIDERANDO o Relatório Final, fls 178 a 183 dos pre-
sentes Autos, da Comissão Especial nomeada pela Portaria 
n° 961 de 04 de Dezembro de 2017.

R E S O L V E:

Art. 1º - Aplicar a pena de advertência ao Servidor RAFAEL 
MARTINS PEREIRA, Matrícula 5641, Contador, a Pena de 
Advertência , nos incisos I e III Art. 139; inciso XV do Art. 
140; §2º do Art. 146 e §1º e 2º do Art. 147, da Lei Com-
plementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015.

Art. 2º- Fica ainda o Servidor obrigado a pagar indeniza-
ção a Administração Pública Municipal pelo prejuízo so-
frido, consistente no pagamento de multa por atraso na 
entrega da DCTF mensal relativa ao mês de Maio de 2017 
(R$250,00), baseado no Art. 45 da Lei Complementar Mu-
nicipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
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Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
12 de março de 2018.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

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

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 1.251/2018-SIMONI DALCIM-NI-
VEL SUPERIOR

Publicação Nº 126803

PORTARIA Nº 1.251/2018

CONCEDE A SERVIDORA SIMONI DALCIM GRATIFICAÇÃO 
POR HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 550 de 24 
de Janeiro 2018.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder à Servidora SIMONI DALCIM, Matrícula 
5851, Auxiliar de Educação Infantil, Carreira IV, Classe “A”, 
nomeada pelo Decreto nº 429 de 07 de Junho de 2016, 
adicional por Habilitação em Nível Superior, fazendo jus 
a perceber 10% (dez por cento) sobre os vencimentos do 
cargo, a partir de 24 de Janeiro de 2018, conforme esta-
belece os Artigos 68 e 69 da Lei Complementar Municipal 
nº 44 de 15 de Novembro de 2015.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a data de 24 de Janeiro 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
19 de março de 2018.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

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

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 1.252/2018-DESIGNA REGIME SO-
BREAVISO-MOTORISTA-SEC SAÚDE-16 DE 
MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2018

Publicação Nº 126804

PORTARIA Nº 1.252/2018

DESIGNA SERVIDORES PARA CUMPRIMENTO DE REGIME 
DE SOBREAVISO

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 2.668 de 02 de Agos-
to de 2017, que Institui o Regime de Sobreaviso para os 
motoristas que atuam nos serviços vinculados à urgência 
e emergência.

CONSIDERANDO o Processo Administrativo n° 1.703 de 15 
de Março de 2018 da Secretaria Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO que no próprio Processo constam os no-
mes dos servidores, as datas e horários para cumprimento 
do Regime de Sobreaviso,

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR na forma da Lei Municipal n° 2.668 de 
02 de Agosto de 2017, os Servidores para cumprir o Re-
gime de Sobreaviso, em conformidade com o Anexo Único 
que integra a presente Portaria.

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

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a data de 16 de Março 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
19 de março de 2018.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

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

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO ÚNICO – PORTARIA N° 1.252 DE 19/03/2018

REGIME DE SOBREAVISO – PERÍODO DE 16/03/2018 a 15/04/2018

Início do 
Plantão

Motoristas
Fim do 
Plantão

Início do 
Plantão

Motoristas
Fim do 
Plantão

16 17h Sebastião Pereira Jardim 07h 17h Samuel Eleotério Machado 07h

17 07h Ocymar Correa Neves 07h 07h Welliton Ferreira 07h

18 07h Leandro Henrique Wolfgram 07h 07h Fabio Silva Teixeira 07h

19 17h Gildázio José Monte Belo 07h 17h Fabrício Carlos Nepomuceno 07h

20 17h Elton Almeida da Silva 07h 17h Nelson Schmidt Kreitlow 07h

21 17h Welliton Ferreira 07h 17h Sebastião Pereira Jardim 07h

22 17h Fabio Silva Teixeira 07h 17h Leandro Henrique Wolfgram 07h

23 17h Adelino Klanz 07h 17h Ocymar Correa Neves 07h

24 07h Wanderley Rokson das Neves 07h 07h Fabrício Carlos Nepomuceno 07h

25 07h Gildázio José Monte Belo 07h 07h Elton Almeida da Silva 07h

26 17h Ocymar Correa Neves 07h 17h Fabio Silva Teixeira 07h

27 17h Sebastião Pereira Jardim 07h 17h Leandro Henrique Wolfgram 07h

28 17h Fabrício Carlos Nepomuceno 07h 17h Wanderley Rokson das Neves 07h

29 17h Welliton Ferreira 07h 17h Gildázio José Monte Belo 07h

30 07h Fabio Silva Teixeira 07h 07h Elton Almeida da Silva 07h

31 07h Sebastião Pereira Jardim 07h 07h Ocymar Correa Neves 07h

01 07h Adelino Klanz 07h 07h Valceir Boechat de Laia 07h

02 17h Nelson Schmidt Kreitlow 07h 17h Wanderley Rokson das Neves 07h

03 17h Ivanildo Schreder 07h 17h Samuel Eleotério Machado 07h

04 17h Adelino Klanz 07h 17h Renildo Araújo Pinto 07h

05 17h Elton Almeida da Silva 07h 17h Junio Cesar Ferreira dos Santos 07h

06 17h Valceir Boechat de Laia 07h 17h Adelino Klanz 07h

07 07h Ivanildo Schreder 07h 07h Renildo Araújo Pinto 07h

08 07h Junio Cesar Ferreira dos Santos 07h 07h Nelson Schmidt Kreitlow 07h

09 17h Adelino Klanz 07h 17h Elton Almeida da Silva 07h

10 17h Leandro Henrique Wolfgram 07h 17h Ivanildo Schreder 07h

11 17h Valceir Boechat de Laia 07h 17h Fabrício Carlos Nepomuceno 07h

12 17h Samuel Eleotério Machado 07h 17h Wanderley Rokson das Neves 07h

13 17h Renildo Araújo Pinto 07h 17h Junio Cesar Ferreira dos Santos 07h

14 07h Nelson Schmidt Kreitlow 07h 07h Fabrício Carlos Nepomuceno 07h

15 07h Ivanildo Schreder 07h 07h Adelino Klanz 07h

PORTARIA 1.253/2018-DEJAIR CARVALHO 
FOLLI-SUSPENDE FÉRIAS PARCIAIS

Publicação Nº 126805

PORTARIA Nº 1.253/2018

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DO SERVIDOR DEJAIR 
CARVALHO FOLLI

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

CONSIDERANDO o Memorando nº 56 de 16 de Março de 
2018 da Secretaria Municipal de Administração.

R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender parcialmente as férias do Servidor DE-
JAIR CARVALHO FOLLI, Matrícula 86, Carpinteiro, referente 
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ao período aquisitivo 2017/2018, de 16 a 30/03/2018, por 
imperiosa necessidade do serviço, as quais serão gozadas 
em período oportuno.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 16 de Março de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
19 de março de 2018.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

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

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA 1.216/2018-RO-
SIMERY PIONTKOWSKY SIMONASSI GUAITO-
LINI-DESLIGAMENTO APOSENTADORIA

Publicação Nº 126514

PORTARIA Nº 1.216/2018

DISPÕE SOBRE O DESLIGAMENTO DA SERVIDORA ATIVA, 
ROSIMERY PIONTKOSWKY SIMONASSI GUAITOLINI, DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE 
APOSENTADORIA.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

R E S O L V E:

Art. 1º - DESLIGAR a Servidora ROSIMERY PIONTKOSWKY 
SIMONASSI GUAITOLINI, Matrícula 412, Escrituraria, Car-
reira V, Classe N, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil 
do Município de São Gabriel da Palha, por motivo de apo-
sentadoria, nos termos do Inciso IV do Art. 30 da Lei Com-
plementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015.

Art. 2º- O Departamento de Recursos Humanos subordi-
nado a Secretaria Municipal de Administração efetivará o 
desligamento, a partir do dia 05 de Março de 2018.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a data de 05 de Março 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
07 de março de 2018.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA 1.231/2018-INS-
TAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SIN-
DICANCIA-MURILO CABRAL DE LACERDA E AN-
DERSON SODRÉ DA SILVA

Publicação Nº 126518

PORTARIA Nº 1.231/2018

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA 
CONTRA OS SERVIDORES MURILO CABRAL DE LACERDA E 
ANDERSON SODRÉ DA SILVA

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

CONSIDERANDO o Processo Administrativo n° 3.871 de 20 
de Julho de 2017.

CONSIDERANDO o Relatório da Comissão Permanente de 
Sindicância, fls 85 a 89, Instaurada pela Portaria nº 772 de 
15 de Setembro de 2017.

R E S O L V E:

Art. 1º - CONVOCAR a Comissão Permanente de Sindi-
cância instituída através da Portaria n° 191/2015, para 
instaurar Processo Administrativo de Sindicância, contra 
os Servidores: MURILO CABRAL DE LACERDA, Mat. 4006, 
Contador e ANDERSON SODRÉ DA SILVA, Mat. 4045, 
Contador, visando apurar a suposta prática de infração 
funcional consistente em realizar atos de suplementação 
orçamentária com fundamento em decretos municipais 
inexistentes (Decretos nº 697/2016, 708/2016, 712/2016, 
714/2016, 716/2016, 717/2016, 719/2016, 720/2016, 
721/2016, 722/2016, 723/2016, 726/2016, 727/2016, 
728/2016, 731/2016, 733/2016, 734/2016, 787/2016, 
788/2016, 789/2016, 790/2016 e 791/2016), sem autori-
zação do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único: Competirá ao Presidente da Comissão 
determinar os demais membros que atuarão no processo 
mencionado no caput, nos termos do artigo 1°, parágrafo 
único, da Lei n° 2.330/2013.

Art. 2º - A Comissão tem o prazo de sessenta (60) dias 
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contados a partir do recebimento do Processo pelo Presi-
dente, para a conclusão dos trabalhos, podendo o referido 
prazo ser prorrogado por mais sessenta (60) dias.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
14 de março de 2018.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

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

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REPUBLICAÇÃO DO DECRETO 77/2018-EXTEN-
SÃO DE CARGA HORÁRIA-DAIANY SCHRAIBER

Publicação Nº 126585

DECRETO Nº 77/2018

ESTENDE CARGA-HORÁRIA DE PROFISSIONAL DE EDUCA-
ÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

CONSIDERANDO que a jornada básica de trabalho dos 
profissionais da educação, que é de vinte e cinco (25) 

horas semanais, podendo ser estendida em até vinte e 
cinco (25) horas no máximo, em caráter excepcional, para 
atender as necessidades da rede municipal de ensino, con-
forme disposto no Art. 40 da Lei Municipal nº 1801 de 
19 de Dezembro de 2007, reeditada pela Lei Municipal nº 
1.815 de 20 de fevereiro de 2008.

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 1.322 de 1º 
de Março de 2018 da Secretaria Municipal de Educação.

DECRETA:

Art. 1º - Fica estendida em três (03) horas semanais, a 
carga-horária da Servidora DAIANY SCHRAIBER, Matrícula 
5738, Professor “B” MAPB, Nível I, Referência “1”, passan-
do a ter jornada correspondente a vinte e oito (28) horas 
semanais, no período de 1º a 12/03/2018, na EMEF “Irmã 
Adelaide Bertocchi”, turno vespertino, em virtude de subs-
tituição da Professora efetiva Michely Cassani Juliatti.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 1º de Março de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
06 de março de 2018.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

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

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

PORTARIA 010/2018-CONCEDE APOSENTADO-
RIA

Publicação Nº 126769

PORTARIA N° 010/2018 CONCEDE BENEFÍCIO APOSEN-
TADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à 
SERVIDORA ROSIMERY PIONTKOSWKY SIMONASSI GUAI-
TOLINI

ZU-LANDA DE SANTOS DA RÓS MALACARNE, Diretora-Pre-
sidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de São Gabriel da Palha-ES, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pelo Art. 81 da Lei Municipal 
N.º1.638/2006 de 18 de maio de 2006.

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER o benefício APOSENTADORIA VOLUN-
TÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos 
INTEGRAIS, à servidora ROSIMERY PIONTKOSWKY SIMO-
NASSI GUAITOLINI, efetiva no Cargo de Escriturária, Ma-
trícula 412, Carreira V, Classe N, pertencente ao Quadro 
de Pessoal Civil da Prefeitura Municipal de São Gabriel da 
Palha-ES, com fundamento no Art. 3°, incisos: I,II e III 
da Emenda Constitucional n° 47/2005, combinado com o 
Art. 21 da Lei Municipal n.º 1.638/2006 de 18 de maio de 
2006, que rege a Previdência Municipal, a partir de 05 de 
Março de 2018.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 05 de março de 2018.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Diretora-Presidente, em 19 de março de 2018.

ZULANDA DE SANTOS DA RÓS MALACARNE

Diretora-Presidente

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

PORTARIA 09/2018-REVOGA APOSENTADO-
RIA

Publicação Nº 126679

PORTARIA N° 009/2018 REVOGA A PORTARIA Nº 004/2018 
QUE CONCEDEU APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEM-
PO DE CONTRIBUIÇÃO À SERVIDORA DULCELINA PEREI-
RA GOBI

ZU-LANDA DE SANTOS DA RÓS MALACARNE, Diretora-Pre-
sidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de São Gabriel da Palha-ES, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pelo Art. 81 da Lei Municipal 
N.º1.638/2006 de 18 de maio de 2006.

R E S O L V E:

Art. 1º - REVOGAR a portaria que concedeu APOSENTA-
DORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 
com proventos integrais, à servidora DULCELINA PEREIRA 
GOBI.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário;

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Diretora-Presidente, em 19 de Março de 2018.

ZULANDA DE SANTOS DA RÓS MALACARNE

Diretora-Presidente

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.
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São Roque do Canaã

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PP 029-2018
Publicação Nº 126753

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL. N°29/2018

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES, através de seu Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalida-
de Pregão Presencial, de acordo com as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 3.643/2017, cujo objeto 
é o Registro de preços para a aquisição de óleos lubrificantes, filtros, produtos para limpeza automotiva e graxa, a fim 
de serem utilizados para a manutenção dos veículos das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Assistência 
Social, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Educação, Obras E Serviços Urbanos E Saúde do Município de São 
Roque do Canaã-ES. O edital encontra-se disponível no site www.saoroquedocanaa.es.gov.br Abertura: 13h00min do dia 
02/04/2018.

São Roque do Canaã, 19/03/2018.

Ramon Magnago

Pregoeiro Oficial

http://www.saoroquedocanaa.es.gov.br
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Câmara Municipal

PORTARIA Nº 009/2018
Publicação Nº 126747

 

  
 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Lourenço Roldi, nº 88, São Roquinho, São Roque do Canaã - ES, Cep: 29.665-000 Telefax: (27) 3729 - 1117   

Home Page: www.camarasrc.es.gov.br E-mail: contato@camarasrc.es.gov.br  CNPJ 01.639.869/0001-43  

 

PORTARIA Nº 009/2018, de 19 de Março de 2018. 

Dispõe sobre concessão de férias a servidor.  

 
O Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, Estado do 

Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. Conceder férias regulamentares à servidora Renata Raquel Boschetti, 
referente ao período aquisitivo de 02/07/2016 à 01/07/2017, para gozá-las no período de 
20/03/2018 à 19/04/2018. 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
    
Sala das Sessões “ROBERTO ROLDI”, 19 de Março de 2018. 
 

 
 

 
MIGUEL DJALMA SALVALAIO 

Presidente 
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Serra

Prefeitura

90/2018
Publicação Nº 126705

Extrato de Contrato nº 90/2018 processo nº. 15529/2018.

Partes: O Município da Serra e a Empresa Rosangela Al-
meida da Costa Me. Objeto: Contratação de Empresa para 
Serviços de Corte de Cabelo, para atender Projeto “Serra 
mais Você”. Vigência: A partir da assinatura até 31 de de-
zembro de 2018.

04.122.0070.1.248/ 3.3.90.39.00

Data de assinatura: 19 de março de 2018.

Alexandre Camilo Fernandes Viana

Secretário Municipal de Administração E Recursos Huma-
nos

Patrícia Ferreira Lempê Pena

Secretária Municipal de Planejamento Estratégico

Extrato de Contrato nº 91/2018 processo nº. 15528/2018.

Partes: O Município da Serra e a Empresa Cônica Assesso-
ria e suporte técnico para Eventos Ltda. Objeto: Contrata-
ção de Empresa para Serviços de Recreação e Entreteni-
mento, para atender Projeto “Serra mais Você”. Vigência: 
A partir da assinatura até 31 de dezembro de 2018.

04.122.0070.1.248/ 3.3.90.39.00

Data de assinatura: 19 de março de 2018.

Alexandre Camilo Fernandes Viana

Secretário Municipal de Administração E Recursos Huma-
nos

Patrícia Ferreira Lempê Pena

Secretária Municipal de Planejamento Estratégico

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Publicação Nº 126776

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (CADEIRAS E LON-
GARINAS)

ATA Nº 17/2018

PROC. Nº45425/2017 e 45432/2017

MPE 327/2017. CONTRATADA: TAMBURATO MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI-ME. Vigên-
cia: 12(doze) meses a partir da assinatura. As despesas 
ocorrerão a conta da dotação orçamentária das respec-
tivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da 

Administração direta e indireta que aderirem a contratação 
e serão especificadas ao tempo da ordem de emissão de 
compras.

Data da assinatura: 19 de março de 2018.

Izolina Márcia Lamas Silva

Secretária Municipal de Educação

CONTRATO
Publicação Nº 126813

Extrato de Contrato nº 62/2018 processos nº. 7195/2018

Partes: O Município da Serra e a Empresa Audiovix Even-
tos Ltda-EPP. Objeto: contratação de empresa especiali-
zada na locação de Minitrio Elétrico Carreta. Vigência: A 
partir da assinatura até 13/02/2018.

Dotação orçamentária:

Atividade: 13.191.0130.2.075/3.3.90.39.00

Data de assinatura: 09 de fevereiro de 2018.

Sandra Regina Bezerra Gomes

Secretária Municipal de Turismo, cultura, Esporte e Lazer

DECRETOS 
Publicação Nº 126768

DECRETO Nº 2362, DE 14 DE MARÇO DE 2018

Exonera servidor estatutário.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhes são conferi-
das pelo inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, artigo 55 da Lei Munici-
pal nº 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município) e o inteiro teor do processo administrativo nº 
68.565/2017,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, JEYSE PEDRETE DE OLIVEIRA 
SILVA, do cargo de Técnico de Nível Superior – Enfermei-
ro, matrícula nº 49.030, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde - Sesa.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 21 de dezembro de 2017.

Palácio Municipal em Serra, aos 14 de março de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 2372, DE 16 DE MARÇO DE 2018

Cassa a permissão para exploração do serviço de táxi no 
Município da Serra.

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 o teor do processo nº 84.795/2014;

CONSIDERANDO o artigo 295, inciso XI da Lei Municipal nº 
1.522/1991, que trata da cassação da permissão;

CONSIDERANDO, ainda, os itens 2.7, 6.2 e 7.1.2 do con-
trato de permissão para o uso da placa de táxi TI-0365,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica cassada a permissão para o uso da placa de 
táxi TI-0365, em nome do Sr. Tharles Bispo Camilo no Mu-
nicípio da Serra.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal em Serra, aos 16 de março de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2373, DE 16 DE MARÇO DE 2018

Institui a Comissão de Demolição de Imóveis, conforme 
estabelecido no artigo 97 da Lei Municipal nº 1.947/1996 
e dá outras providências.

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,

D E C R E T A :

Art. 1º Institui a Comissão de Demolição de Imóveis, 
conforme estabelecido no artigo 97 da Lei Municipal nº 
1.947/1996, com a seguinte composição:

I. representante da Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano: Felipe Alves Ferreira

II. representante da Secretaria Municipal de Habitação: 
Priscila de Oliveira Martins;

III. representante da Secretaria Municipal de Defesa So-
cial: Antônio Carlos Barbosa Coutinho;

IV. representante da Procuradoria Geral do Município: Mu-
rilo Marins Rodrigues.

Art. 2º Em atendimento ao artigo 96 da Lei Municipal nº 
1.947/1996 o Prefeito Municipal delega à Comissão de De-
molição a responsabilidade por autorizar a demolição de 
imóveis.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal em Serra, aos 16 de março de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2349, DE 14 DE MARÇO DE 2018

Exonera servidor estatutário.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhes são conferi-
das pelo inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, artigo 55 da Lei Munici-
pal nº 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município) e o inteiro teor do processo administrativo nº 
8.856/2018,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, SUELEN DE ALMEIDA, do cargo 
de Professor MaPA – Séries Iniciais, matrícula nº 29.521, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação - Sedu.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 14 de março de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

ERRATA
Publicação Nº 126762

ERRATA DE RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO

NÚMERO: 301/2015 1º ADITIVO

No resumo publicado no DOM/ES de 14/11/2016

Onde se lê: OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLE-
MENTARES DO CONTORNO NO BAIRRO JARDIM CARAPI-
NA.

Leia-se: OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONS-
TRUÇÃO DO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE) 
NO BAIRRO VILA NOVA DE COLARES.

EXTRATO DE CONTRATO
Publicação Nº 126700

Extrato de Contrato nº 88/2018 processo nº. 15525/2018.

Partes: O Município da Serra e a Empresa CAC COMERCIAL 
LTDA. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO COM FORNECIMEN-
TO DE PICOLÉ, PARA ATENDER O PROJETO “SERRA MAIS 
VOCÊ. Vigência: A partir da assinatura até 31 de dezembro 
de 2018.

04.122.0070.1.248/ 3.3.90.39.00

Data de assinatura: 19 de março de 2018.

Alexandre Camilo Fernandes Viana

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos



20/03/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 973

www.diariomunicipales.org.br

Página 201

Patrícia Ferreira Lempê Pena

Secretária Municipal de Planejamento Estratégico

Extrato de Contrato nº 11/2018 processo nº. 15525/2018.

Partes: O Município da Serra e a Empresa CAC COMERCIAL 
LTDA. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 
para atender o PROJETO “SERRA MAIS VOCÊ. Vigência: A 
partir da assinatura até 31 de dezembro de 2018.

04.122.0070.1.248/ 3.3.90.39.00

Data de assinatura: 19 de março de 2018.

Alexandre Camilo Fernandes Viana

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Patrícia Ferreira Lempê Pena

Secretária Municipal de Planejamento Estratégico

EXTRATO DE CONTRATO
Publicação Nº 126708

Extrato de Contrato nº 89/2018 processo nº. 15509/2018.

Partes: O Município da Serra e a Empresa AUDIOVIX 
EVENTOS LTDA-ME. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE, P.A GRANDE, 
GERADOR DE ENERGIA, REDE ELÉTRICA, PAINEL DE LED 
E PROJEÇÃO MULTIMÍDIA, para atender o PROJETO “SER-
RA MAIS VOCÊ. Vigência: A partir da assinatura até 31 de 
dezembro de 2018.

04.122.0070.1.248/ 3.3.90.39.00

Data de assinatura: 19 de março de 2018.

Alexandre Camilo Fernandes Viana

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Patrícia Ferreira Lempê Pena

Secretária Municipal de Planejamento Estratégico

PORTARIA
Publicação Nº 126763

PORTARIA P Nº 0064/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018.

Concede Licença Remunerada.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando de suas atri-
buições legais que lhe são conferidas pelo disposto na Lei 
nº 2.172/1999, artigo 73, inciso V e § 1º e considerando 
o inteiro teor do processo administrativo nº 11640/2018.

R E S O L V E:

Art. 1º – Conceder licença remunerada ao servidor AILTON 
MARCOS DOS REIS – Prof.ª MaPB – História, estatutário, 
matrículas 31005 e 44583, com exercício na EMEF. “Aure-
níria Correa Pimentel”, e EMEF “Prof.ª Iolanda Schneider 
Rangel da Silva”, para frequentar o Curso de Pós-Gradua-
ção Stricto Sensu (Mestrado Profissional na área de Edu-
cação Básica), na Universidade Federal do Espírito Santo – 
UFES – Campus São Mateus/ES, pelo período de 12 (doze) 
meses, a contar de 15/03/2018.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor nesta data.

Secretaria de Educação da Serra, 01 de março de 2018.

IZOLINA MARCIA LAMAS SILVA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIAS
Publicação Nº 126770

PORTARIA Nº 43, DE 13 DE MARÇO DE 2018

Prorrogação de licença sem vencimento.

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 o inteiro teor do processo administrativo 
nº 9.041/2018,

R E S O L V E :

Art. 1º Prorrogar a licença sem vencimento, para tratar de 
interesses particulares, concedida por meio da Portaria nº 
47, de 19 de março de 2014, à servidora ADLA THOMES 
WAGNER, matrícula nº 29.106, Professor MaPB - Geogra-
fia, lotada na Secretaria Municipal de Educação - Sedu, 
pelo período de 2 anos.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 1º de 
abril de 2018.

Palácio Municipal em Serra, aos 13 de março de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 45, DE 14 DE MARÇO DE 2018

Cessa os efeitos da Portaria nº 64, de 8 de abril de 2014.

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 o inteiro teor do processo administrativo 
nº 8.856/2018,



20/03/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 973

www.diariomunicipales.org.br

Página 202

R E S O L V E :

Art. 1º Cessar os efeitos da Portaria nº 64, de 8 de abril de 
2014, que concedeu licença sem vencimento, para tratar 
de interesses particulares, à servidora SUELEN DE ALMEI-
DA, Professor MaPA – Séries Iniciais, matrícula nº 29.521, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação - Sedu.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 14 de março de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

RESOLUÇÃO
Publicação Nº 126761

RESOLUÇÃO 003/2018

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente da Serra- CONCASE, no uso de suas atribuições 
legais, conforme a lei 3898/2012.

Considerando a destinação de recurso através de chancela 
autorizada em 2017 e captado no exercício de 2018.

Art 1º Fica autorizada o repasse de recurso para o objeto 
referente aos projetos aprovados no concase, expresso a 
seguir:

Instituição/ CNPJ Projeto
Valor

Estação Conheci-
mento de Serra CNPJ 
11.121.615/0001-92

Empreendedores 
do Futuro

179.793,01

Associação Junior Achie-
vement do Estado do ES 
CNPJ 04.759.925/0001-92

Vamos falar de 
Ética

57.379,02

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor com seus efeitos a 
partir do dia 16 de março de 2018.

Serra, 16 de março de 2018

Joubert Jantorno Filho

Presidente do CONCASE

RESOLUÇÃO 425 - PMS SESA CMS
Publicação Nº 126516

RESOLUÇÃO N. º 425 DO CONSELHO MUNICIPAL DE

SAÚDE DE SERRA.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde da Serra, em 
sua 49ª Reunião extraordinária, realizada no dia 26 de fe-
vereiro de 2018, no uso de suas competências regimen-
tais e atribuições conferidas pela Lei nº. 8.080 de 19 de 
setembro de 1990, pela Lei nº. 8142 de 28 de dezembro 
de 1990, pela Resolução nº 453 do CNS de 10 de maio de 
2012 e pela Lei Municipal nº. 4.311 de 30 de dezembro de 
2014 publicado dia 12 de janeiro de 2015.

RESOLVE:

ART. 1. º- Aprovar a composição da Comissão de Operacio-
nalização da Capacitação dos Conselheiros Municipais de 
Saúde da Serra, pelos conselheiros abaixo discriminados.

Conselheiros titulares:

• Anadir Maulaes Carvalho - Gestor

• Marcos Antônio Fernandes - Trabalhadores da Saúde

• Josias Henrique Moreira - Usuários do SUS

• Nilza de Souza Siqueira - Usuários do SUS

ART. 2. º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Serra, 26 de fevereiro de 2018

Homologo a Resolução do CMSS Nº 425, de 26 de feverei-
ro de 2018, no uso de minhas atribuições legais.

Benício Farley Santos

Secretário Municipal de Saúde da Serra

RESOLUÇÃO 426- PMS SESA CMS
Publicação Nº 126519

RESOLUÇÃO N. º 426 DO CONSELHO MUNICIPAL

DE SAÚDE DE SERRA.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde da Serra, em sua 50ª Reunião extraordinária, realizada no dia 05 de março de 
2018, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº. 8.080 de 19 de setembro de 1990, 
pela Lei nº. 8142 de 28 de dezembro de 1990, pela Resolução nº 453 do CNS de 10 de maio de 2012 e pela Lei Municipal 
nº. 4.311 de 30 de dezembro de 2014 publicado dia 12 de janeiro de 2015.

RESOLVE:
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ART. 1.º- Aprovar o calendário de reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Saúde da Serra, para o ano de 2018, 
conforme anexo.

ART. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Serra, 05 de março de 2018

Janine Pereira Jacinto

Presidente do Conselho Municipal de Saúde da Serra

Homologo a Resolução do CMSS Nº 426, de 05 de março de 2018, no uso de minhas atribuições legais.

Benício Farley Santos

Secretário Municipal de Saúde da Serra

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA

CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS – 2018 

MÊS DIA HORA LOCAL

Fevereiro 26 14 às 16h Sala de Reuniões - SESA

Março 26 14 às 16h Sala de Reuniões - SESA

Abril 30 14 às 16h Sala de Reuniões - SESA

Maio 28 14 às 16h Sala de Reuniões - SESA

Junho 25 14 às 16h Sala de Reuniões - SESA

Julho 30 14 às 16h Sala de Reuniões - SESA

Agosto 27 14 às 16h Sala de Reuniões - SESA

Setembro 24 14 às 16h Sala de Reuniões - SESA

Outubro 29 14 às 16h Sala de Reuniões - SESA

Novembro 26 14 às 16h Sala de Reuniões - SESA

Dezembro 17 14 às 16h Sala de Reuniões - SESA

As reuniões acontecem sempre na última segunda-feira do mês e estão distribuídas ao longo do ano, caso coincida com 
algum ponto facultativo ou feriado será antecipada a reunião.

As reuniões extraordinárias serão agendadas mediante solicitação do presidente ou do pleno do conselho.

RESOLUÇÃO 427 - PMS SESA CMS
Publicação Nº 126520

RESOLUÇÃO N. º 427 DO CONSELHO MUNICIPAL

DE SAÚDE DA SERRA.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde da Serra, em 
sua 050ª Reunião extraordinária, realizada no dia 05 de 
março de 2018 às 14 horas, no uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº. 8.080 de 
19 de setembro de 1990, pela Lei nº. 8.142 de 28 de de-
zembro de 1990 e pela Lei Municipal nº. 4.311 de 12 de 
janeiro de 2015.

CONSIDERANDO: que o Conselho Municipal de Saúde 

exercerá suas atribuições mediante o funcionamento de 
uma mesa Diretora em sua estrutura;

CONSIDERANDO: que a Mesa Diretora do CMSS, será 
composta por 04 (quatro) membros titulares, sendo 01 
(um) representante titular do Gestor, 01 (um) represen-
tante titular dos trabalhadores de saúde e 02 (dois) re-
presentantes titulares dos usuários, constituindo-se dos 
seguintes cargos:

I. Presidente do CMSS: Janine Pereira Jacinto - Gestor

II. Vice-Presidente do CMSS: Josias Henrique Moreira - 
Usuários

III. 1° Secretário: Maria de Lourdes Leppaus Dias - usu-
ários
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IV. 2° Secretário: Marcos Antônio Fernandes - Trabalha-
dores

CONSIDERANDO ainda as competências da Mesa Diretora 
do CMSS de encaminhar os processos administrativos e 
políticos a serem deliberados pelo Pleno do CMSS e ela-
borar as pautas das reuniões ordinárias do CMSS, entre 
outras.

RESOLVE:

ART. 1.º Instituir, de acordo com a legislação vigente, a 
Mesa

Diretora do Conselho de Saúde da Serra-ES.

ART. 2. º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Serra, 05 de março de 2018

Janine Pereira Jacinto

Presidente do Conselho Municipal de Saúde da Serra

Homologo a Resolução do CMSS Nº 427, de 05 de março 
de 2018, no uso de minhas atribuições legais.

Benício Farley Santos

Secretário Municipal de Saúde da Serra

RESOLUÇÃO 428 PMS SESA CMS
Publicação Nº 126521

RESOLUÇÃO N. º 428 DO CONSELHO MUNICIPAL

DE SAÚDE DA SERRA

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde da Serra, em 
sua 50ª Reunião extraordinária realizada no dia 05 de 
março de 2018, no uso de suas competências regimentais 
e atribuições conferidas pela Lei nº. 8.080 de 19 de se-
tembro de 1990, pela Lei nº. 8.142 de 28 de dezembro de 
1990 e pela Lei Municipal nº. 4.311 de 30 de dezembro de 
2014 e publicado dia 12 de janeiro de 2015.

RESOLVE:

ART. 1.º - Aprovar a reformulação da composição da Co-
missão de Finanças de acordo com a legislação vigente, 
que passa a ser composta pelos conselheiros abaixo dis-
criminados:

Conselheiros Titulares:

• Marciléia Iana Balista - Gestor

• Arlete Falcão Sobrinho Moura - Usuários do SUS

• Danilo Canceglieri Mattos - Usuários do SUS

• Marcos Antônio Fernandes - Trabalhadores da Saúde

ART. 2. º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Serra, 05 de março de 2018

Janine Pereira Jacinto

Presidente do Conselho Municipal de Saúde da Serra

Homologo a Resolução do CMSS Nº 428, de 05 de março 
de 2018, no uso de minhas atribuições legais.

Benício Farley Santos

Secretário Municipal de Saúde da Serra

RESOLUÇÃO 429 PMS SESA CMS
Publicação Nº 126522

RESOLUÇÃO N.º 429 DO CONSELHO MUNICIPAL

DE SAÚDE DA SERRA

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde da Serra, em 
sua 50ª Reunião extraordinária, realizada no dia 05 de 
março de 2018 no uso de suas competências regimentais 
e atribuições conferidas pela Lei nº. 8.080 de 19 de se-
tembro de 1990, pela Lei nº. 8.142 de 28 de dezembro de 
1990 e pela Lei Municipal nº. 4.311 de 12 de janeiro de 
2015, inclusive a portaria nº 001/CMSS/SESA/2010

RESOLVE:

ART. 1.º - Aprovar a reformulação dos membros da Co-
missão de Acompanhamentos das Comissões Locais que 
passa a ser composta pelos conselheiros relacionados:

Conselheiros Titulares:
• Simonia Spada Milanezi - Gestor
• Daniel Santos da Cruz - Usuários do SUS
• Eliane Custódio da Silva - Usuários do SUS
• Creuza Caetano de Almeida - Usuários do SUS
• Marcos Antônio Fernandes - Trabalhadores da Saúde

ART. 2. º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Serra, 05 de março de 2018

Janine Pereira Jacinto

Presidente do Conselho Municipal de Saúde da Serra

Homologo a Resolução do CMSS Nº 429, de 05 de março 
de 2018, no uso de minhas atribuições legais.

Benício Farley Santos

Secretário Municipal de Saúde da Serra
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RESULTADO DE LICITAÇÕES - SESA - 2018
Publicação Nº 126540

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Serra, através da Comissão Per-
manente de Licitação da Secretaria de Saúde – SESA torna 
público o resultado da licitação abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO N.°323/2017, PROCESSO: 28882/ 
2017, ID: 703628. Lote 01–vencedor: RFL comercial 
Ltda. valor: R$435,00. Lote 02–vencedor: Fracassado. 
Lote 03–vencedor: Fracassado. PREGÃO ELETRÔNICO 
N.°015/2018, PROCESSO: 56826/2017, ID: 706993. Lote 
01– vencedor: Pro Rad consultores em radioproteção s/s 
Ltda. Valor: R$ 4.373,76.

Serra, 19 de Março de 2018.

Equipe de Pregão –SESA/PMS

TERMO DE RESCISÃO Nº 022/2016
Publicação Nº 126790

Resumo do Termo de Rescisão ao Convênio nº 022/2016.

Partes: Termo de rescisão ao Convênio nº 022/2016, cele-
brado entre o Município de Vitória e o Município da Serra.

Objeto: O presente termo tem como objeto a rescisão do 
Convênio de Cooperação Técnica nº 022/2016, referen-
te à cessão mútua do servidor Cristiano Portilho Carneiro, 
pertencente ao quadro de pessoal do Município de Vitória 
e a servidora Vilma Maria Vaz, pertencente ao quadro de 
pessoal do Município da Serra com efeitos retroativos a 05 
de janeiro de 2018.

TERMO DE RESCISÃO Nº 054/2017
Publicação Nº 126797

Resumo do Termo de Rescisão ao Convênio nº 054/2017.

Partes: Termo de rescisão ao Convênio nº 054/2017, cele-
brado entre o Município de Vitória e o Município da Serra.

Objeto: O presente termo tem como objeto a rescisão do 
Convênio de Cooperação Técnica nº 054/2017, referente 
à cessão mútua da servidora Rosani da silva Moraes, per-
tencente ao quadro de pessoal do Município de Vitória e a 
servidora Maria Aparecida Passini, pertencente ao quadro 
de pessoal do Município da Serra com efeitos retroativos a 
05 de janeiro de 2018.

TERMO DE RESCISÃO Nº 073/2017
Publicação Nº 126792

Resumo do Termo de Rescisão ao Convênio nº 073/2017.

Partes: Termo de rescisão ao Convênio nº 073/2017, cele-
brado entre o Município de Vitória e o Município da Serra.

Objeto: O presente termo tem como objeto a rescisão do 
Convênio de Cooperação Técnica nº 073/2017, referente à 
cessão mútua da servidora Marcia Rachel Mendes Pereira, 
pertencente ao quadro de pessoal do Município de Vitória 
e o servidor Carlos Alves Vieira, pertencente ao quadro de 
pessoal do Município da Serra com efeitos retroativos a 05 
de janeiro de 2018.
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Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO ADITIVO  
Nº03/2018 AO CONTRATO 005/2016 SUL SER-
RANA

Publicação Nº 126808

ERRATA

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, torna 
público a todos os interessados que, na Publicação do adi-
tivo 003/2018 referente ao Contrato nº005/2016, cujo ob-
jeto é a ampliação da Unidade de Saúde do Caxixe - Venda 
Nova do Imigrante, altera-se o seguinte item:

VIGÊNCIA DO ADITIVO: 04 de março de 2016 a 18 de 
agosto de 2018.

LEIA-SE:

VIGÊNCIA DO ADITIVO: 06 de março de 2018 a 18 de 
agosto de 2018.

Ratificam-se os demais dispositivos, desde que não con-
trariem o presente.

Venda Nova do Imigrante, 19 de março de 2018.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO ADITIVO  Nº04/ 
2018 AO CONTRATO 005/2016 SUL SERRANA

Publicação Nº 126809

ERRATA

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, torna 
público a todos os interessados que, na Publicação do adi-
tivo 004/2018 referente ao Contrato nº005/2016, cujo ob-
jeto é a ampliação da Unidade de Saúde do Caxixe - Venda 
Nova do Imigrante, altera-se o seguinte item:

VIGÊNCIA DO ADITIVO: 04 de março de 2016 a 18 de 
agosto de 2018.

LEIA-SE:

VIGÊNCIA DO ADITIVO: 06 de março de 2018 a 18 de 
agosto de 2018.

Ratificam-se os demais dispositivos, desde que não con-
trariem o presente.

Venda Nova do Imigrante, 19 de março de 2018.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO 035/2018 APARECIDA HELENA 
FERNANDES

Publicação Nº 126591

PUBLICAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 2018

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº000035/2018

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 IMI-
GRANTE-ES.

CONTRATADO: APARECIDA HELENA FERNANDES ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETA-
RIAS NO ANO DE 2018. ITENS PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.

VALOR TOTAL: R$ 171.804,63 (cento e setenta e um mil 
oitocentos e quatro reais e sessenta e três centavos).

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 à 15 de março de 2019.

DATA DE ASSINATURA: 15 de março de 2018.

Venda Nova do Imigrante, 15 de março de 2018.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 24 DE 2018

Publicação Nº 126742

PUBLICAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 2018

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº000024/2018

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 IMI-
GRANTE-ES.

CONTRATADO: AREIAL FAE LTDA - ME
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OBJETO: AQUISIÇAO DE BRITA , PÓ DE PEDRA, AREIA, 
AREIÃO , BOMBA MONOFASICA E OUTROS PARA ATENDER 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. ITENS PARTI-
CIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDU-
AL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EQUIPARADAS.

VALOR TOTAL: R$ 143.050,00 (cento e quarenta e três mil 
cinquenta reais).

VIGÊNCIA: 08 de março de 2018 à 08 de março de 2019.

DATA DE ASSINATURA: 08 de março de 2018.

Braz Delpupo

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 27 DE 2018

Publicação Nº 126743

PUBLICAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 2018

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº000027/2018

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 IMI-
GRANTE-ES.

CONTRATADO: AUDIOVIX EVENTOS LTDA - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE 
PALCO ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVNTOS DE 
2018. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E EQUIPARADAS.

VALOR TOTAL: R$ 2.400,00 (dois mil quatrocentos reais).

VIGÊNCIA: 12 de março de 2018 à 12 de março de 2019.

DATA DE ASSINATURA: 12 de março de 2018.

Braz Delpupo

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 34 DE 2018

Publicação Nº 126745

PUBLICAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 2018

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº000034/2018

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 IMI-
GRANTE-ES.

CONTRATADO: LICITA CONSULTORA & COMERCIO DE VE-
ÍCULOS EIRELI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0 KM PARA ATENDER 
DIVERSAS SECRETARIAS.

VALOR TOTAL: R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil 
reais).

VIGÊNCIA: 14 de março de 2018 à 14 de março de 2019.

DATA DE ASSINATURA: 14 de março de 2018.

Braz Delpupo

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 05 DE 2018
Publicação Nº 126735

PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS - SAÚDE Nº005/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO CONTRATO Nº005/2018

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 IMI-
GRANTE-ES.

CONTRATADA: IMIGRANTE POÇOS DO BRASIL LTDA ME

OBJETO: A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚ-
MERO 103/2017 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-
DE, CUJO OBJETO É A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS 
ARTESIANOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, em 
conformidade com as especificações previstas no Anexo, 
oriundo do Pregão Presencial nº 063/2017 que fica fazen-
do parte integrante deste contrato para todos os efeitos 
legais.

VALOR TOTAL: R$25.080,00 (vinte e cinco mil e oitenta 
reais).

VIGÊNCIA: 16 de março de 2018 à 24 de agosto de 2018.

DATA DE ASSINATURA: 16 de março de 2018.

Braz Delpupo

Prefeito Municipal
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PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 35 DE 2018
Publicação Nº 126734

PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS 2018

RESUMO DO CONTRATO Nº 035/2018

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 IMI-
GRANTE-ES.

CONTRATADO: IMIGRANTE POCOS DO BRASIL LTDA ME

OBJETO: O presente contrato tem por finalidade A ADE-
SÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 103/2017 
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 
CUJO OBJETO É A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTE-
SIANOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, em confor-
midade com as especificações previstas no Anexo, oriundo 
do Pregão Presencial nº 063/2017 que fica fazendo parte 
integrante deste contrato para todos os efeitos legais.

VALOR TOTAL: R$49.104,00 (quarenta e nove mil, cento 
e quatro reais ).

VIGÊNCIA: 16 de março de 2018 à 24 de agosto de 2018.

DATA DE ASSINATURA: 16 de março de 2018.

Braz Delpupo

Prefeito Municipal
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Viana

Prefeitura

 PORTARIA Nº 0145/2018
Publicação Nº 126692

PORTARIA Nº 0145/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo ar-
tigo 61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município 
de Viana, e de acordo com o Processo Administrativo n° 
18995/2017.

RESOLVE:

Art. 1º Fica declarada a vacância do cargo ‘de Auxiliar de 
Serviços Gerais, nos termos do art. 54, inciso IV da Lei nº 
1.596/2001, ocupado pela servidora ANGELA MARIA FREI-
RE TRABA, matricula nº 060232, em virtude de seu faleci-
mento ocorrido em 16 de novembro de 2017.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua as-
sinatura.

Viana - ES, 16 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0149/2018
Publicação Nº 126698

PORTARIA Nº 0149/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo ar-
tigo 61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município 
de Viana, e de acordo com o processo administrativo n° 
18310/2017.

RESOLVE:

Art. 1° Conceder, a Servidora GIZELLE APARECIDA MERLO 
SANTANA ocupante do cargo de provimento efetivo de Pro-
fessor, matrícula funcional n° 020491-01, 02 (dois) meses 
de Férias Prêmio, nos meses de novembro e dezembro de 
2018.

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

Viana - ES, 16 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 126586

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Viana, torna público a Inexigibilidade de Li-
citação, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº. 8.666/93 
referente a contratação da empresa Departamento de Im-
prensa Oficial – CNPJ - 28.161.362/0001-83, objetivando 
a prestação de serviços de publicação de atos públicos no 
Diário Oficial do Estado, em atendimento a Secretaria Mu-
nicipal de Governo, no valor total de R$ 84.565,00 (oitenta 
e quatro mil quinhentos e sessenta e cinco reais), confor-
me parecer jurídico exarado no processo nº. 1.964/2018.

Viana, 19 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

DECRETO Nº 071/2018
Publicação Nº 126717

DECRETO Nº 071/2018

Designa membros para compor Conselho Municipal do 
Meio Ambiente de Viana COMDEMA previsto na Lei nº. 
1.054/89 de 27 de abril de1989.

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

DECRETA:

Art. 1º.O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambien-
te de Viana – COMDEMA, instituído pela Lei Municipal nº. 
1.054/89 e pelo Decreto nº. 037/90 passa a ser composto 
pelos seguintes membros:

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Rural.

Titular: Fabrício Hérick Machado;

Suplente:Jaquelliny Dalmaso Pinto Torquato;

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais.

Titular: Poliane Babilon Bitencourt;

Suplente: Felipe Pimentel;

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Desenvolvimento 
Econômico e Urbano.
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Titular: André Augusto Pereira Guimarães;

Suplente: Camila Gonçalves Duarte;

Secretaria Municipal de Saúde.

Titular: Thais Correia de Freitas;

Suplente: Flavia Cristianne Schulz Riegert;

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural - INCAPER.

Titular: Ederaldo Panceri Fleger;

Suplente: João Batista BragattoTrazzi;

Sindicato Rural Patronal de Viana – SRPV.

Titular: José Dalton Resende Magalhães Cardoso;

Suplente: Ester Constantino David;

Associação Intermunicipal Ambiental em Defesa do Rio 
Formate e Seus Afluentes – ASIAFRA.

Titular: Maria Elizabete Patrocínio;

Suplente: João Pereira Neto;

Federação dos Movimentos Populares de Viana - FEMO-
POVI.

Titular: Daniely Lyra de Almeida;

Suplente:Hebert Luiz Cesarino;

Associação Cultural Esportiva Ecológica Raízes da Nature-
za Vanderlei Karate - ACEERAN VANKATE.

Titular: Vanderlei Soares da Silva;

Suplente: Silva Mara Nobre Pereira; ‘

Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN.

Titular: Fernando Augusto Rodrigues Vallim;

Suplente: Filipe Jorge Bergel;

Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL.

Titular: Wagner Junior Correa;

Suplente: Carlo Fornazier;

Associação Empresarial de Viana – AEV.

Titular: Kaoru Hagiwara Katsumoto;

Suplente: Yuri Oakes Boone;

Federação das Associações das Micro e Pequenas Empre-
sas e Empreendedores Individuais do Estado do Espírito 
Santo – FEMICRO-ES.

Titular: Edileide Felipe da Fonseca;

Suplente: Sebastião Fernandes de Araújo”.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando as disposições em contrário, especial-
mente o constante no Decreto n° 210/2017.

Viana - ES, 19 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

DECRETO Nº 072/2018
Publicação Nº 126721

DECRETO Nº 072/2018

Aprovado o parcelamento do solo caracterizado como re-
membramento dos lotes 32 e 33, da Quadra 10, localizado 
na Avenida Espírito Santo (Antiga Rua A-02), no loteamen-
to Marcílio de Noronha, Bairro Marcílio de Noronha, neste 
Município, a requerimento da Srª Alzilene da Silva Martins 
Canceglieri.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito San-
to, em suas atribuições conferidas pelo inciso IV, art. 60, 
da Lei Orgânica Municipal, considerando disposições da Lei 
Federal 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e, da Lei Mu-
nicipal 2.681, de 14 de outubro de 2014; considerando 
Processo protocolado sob nº 014678 2017, considerando 
Parecer Técnico nº 008 / 2018 da Gerência de Aprovação 
de Projetos (GAP), da Secretaria Municipal de Infraestru-
tura, Desenvolvimento Econômico e Urbano.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o parcelamento do solo caracteri-
zado como remembramento dos lotes 32 e 33, da Qua-
dra 10, localizado na Avenida Espírito Santo (Antiga Rua 
A-02), no loteamento Marcílio de Noronha, Bairro Marcílio 
de Noronha, neste Município, a requerimento da Srª Alzi-
lene da Silva Martins Canceglieri, em conformidade com 
os documentos apresentados, devidamente registrados no 
Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis da Vara 
de Viana, o lote n° 32 – matrícula nº 7778, do livro Nº 02; 
lote n° 33 – matrícula nº 7777, do livro Nº 02; e planta 
aprovada pela Gerência de Aprovação de Projetos (GAP), 
anexada ao processo administrativo nº 014678 / 2017.

Art. 2º A situação atual dos lotes 32 e 33, da Quadra 10, 
a serem remembrados, compreendem a seguinte forma e 
confrontações:

I – Lote 32:

a) Frente: com a Avenida Espírito Santo, em um segmento 
de reta, medindo 9,10m (nove metros e dez centímetros);

b) Fundos: com o Lote 18, em um segmento de reta, me-
dindo 9,00m (nove metros);

c) Lado direito: com o Lote 33, em um segmento de reta, 
medindo 20,00m (metros);

d) Lado esquerdo: com o Lote 31, em um segmento de 
reta, medindo 20,00m (metros);

e) Perímetro: 58,10m (cinquenta e oito metros e dez cen-
tímetros);

f) Área: 181,00m² (cento e oitenta e um metros quadra-
dos).
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II – Lote 33:

a) Frente: com a Avenida Espírito Santo, em um segmen-
to de reta, medindo 8,85m (oito metros e oitenta e cinco 
centímetros);

b) Fundos: com o Lote 17, em um segmento de reta, me-
dindo 9,00m (nove metros);

c) Lado direito: com o Lote 34, em um segmento de reta, 
medindo 20,00m (metros);

d) Lado esquerdo: com o Lote 32, em um segmento de 
reta, medindo 20,00m (metros);

e) Perímetro: 57,85m (cinquenta e sete metros e oitenta 
e cinco centímetros);

f) Área: 178,50m² (cento e setenta e oito metros e cin-
quenta decímetros quadrados).

Art. 3º Ficam remembradas os lotes a que se refere o art. 
2º deste Decreto em LOTE 32A, da Quadra 10, passando 
a se configurar da seguinte forma e com as seguintes con-
frontações:

I – Lote 32A:

a) Frente: com a Avenida Espírito Santo, em um segmento 
de reta, medindo 17,95m (dezessete metros e noventa e 
cinco centímetros);

b) Fundos: com os Lotes 17 e 18, em um segmento de 
reta, medindo 18,00m (dezoito metros);

c) Lado direito: com o Lote 34, em um segmento de reta, 
medindo 20,00m (metros);

d) Lado esquerdo: com o Lote 31, em um segmento de 
reta, medindo 20,00m (metros);

e) Perímetro: 75,95m (setenta e cinco metros e noventa e 
cinco centímetros);

f) Área: 359,50m² (trezentos e cinquenta e nove metros e 
cinco decímetros quadrados).

Art. 4º No prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da aprovação do projeto de remembramento 
com desmembramento, deve o interessado protocola-lo 
em Cartório de Registro de Imóveis, sob pena de caduci-
dade.

Art. 5º A edificação nos lotes resultantes deste remem-
bramento com desmembramento depende de inscrição no 
Cartório de Registro de Imóveis.

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

Viana - ES, 19 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Publicação Nº 126755

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMA-
MENTO PÚBLICO

O Município de Viana, por meio da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social - SEMDES, em atendimento ao 
disposto no artigo 30, I da Lei Federal 13019/2014, torna 
público que foi dispensada o Chamamento Público, confor-
me previsto no Processo Administrativo nº 017305/2017, 
visando à formalização de parceria mediante celebração 
de Termo de Colaboração, a ser celebrado, com a entida-
de, PROJETO CORAÇÃO ABERTO, CNPJ: 10719692/0001-
86 no valor de 34.998,00 (Trinta e quatro mil, novecen-
tos e noventa e oito Reais), em 06 (seis) parcelas de R$ 
5.833,00 (cinco mil oitocentos e trinta e três Reais), na 
modalidade de Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, para crianças e adolescentes de 07 (sete) a 17 
(dezessete) anos, residentes nos território de abrangência 
do Centro de Referência da Assistência Social - de Marcílio 
de Noronha e Vale do Sol. Na forma do Artigo 32, § 2, da 
Lei Federal 13019/2014, fica aberto o prazo de cinco dias 
para eventual impugnação que deverá ser encaminhada 
ao Protocolo Geral da Prefeitura de Viana, situada a Aveni-
da Florentino Ávidos, nº 01, Viana Sede, ES, direcionada a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Viana, 12/03/2018.

Ledir da Silva Porto

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

PORTARIA N° 0144/2018
Publicação Nº 126693

PORTARIA N° 0144/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito San-
to, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, 
inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana,

RESOLVE:

Art. 1°- SUSPENDER, 20 (vinte) dias de férias regula-
mentares da servidora ALINE MOREIRA DUTRA SECCHIN 
referente ao período aquisitivo 2016/2017, a partir de 
02/01/2018, concedida através da Portaria n° 0951/2017.

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

Viana - ES, 16 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA N° 0156/2018
Publicação Nº 126817

PORTARIA Nº 0156/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito San-
to, 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 pelo servidor 
ARMANDO VELTEM nomeado pela portaria n° 0099/2018, 
para o cargo de Gerente Executivo - PC – T2, na Secretaria 
Municipal de Governo.

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

Viana - ES, 19 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0157/2018
Publicação Nº 126819

PORTARIA Nº 0157/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito San-
to, 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, WESLEY MENDES DOS SANTOS para exercer o 
cargo em comissão de Gerente de Transporte - PC – T2, na 
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais.

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

Viana - ES, 19 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0158/2018
Publicação Nº 126820

PORTARIA Nº 0158/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito San-
to, 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, MIRIAN FERREIRA FRANÇA CALDEIRA para 
exercer o cargo em comissão de Coordenador de Acolhi-
mento Familiar - PC – OP2, na Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Social.

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

Viana - ES, 19 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0159/2018
Publicação Nº 126823

PORTARIA Nº 0159/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito San-
to, 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, MARCELO PAULA DOS SANTOS para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Equipe - PC – OP4, na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

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

Viana - ES, 19 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0146/2018
Publicação Nº 126694

PORTARIA Nº 0146/2018

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, e de acordo com o processo nº 3300/2018.

RESOLVE:

Art. 1º Averbar na ficha funcional nº 008664-01 da ser-
vidora MARIA DO CARMO MULLER o período de 5 (cinco) 
anos,11 (onze) meses e 5 (cinco) dias, conforme certidão 
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emitida pelo INSS, para efeito de aposentadoria.

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

Viana - ES, 16 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0147/2018
Publicação Nº 126695

PORTARIA Nº 0147/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito San-
to, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, 
inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, 
e de acordo com o processo administrativo n° 2156/2018.

RESOLVE:

Art. 1° Conceder, a Servidora ROSENI BATISTA ALVES, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Oficial Ad-
ministrativo, matrícula funcional n° 040045-01, 02 (dois) 
meses de Férias Prêmio, nos meses de Abril e Maio de 
2018.

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

Viana - ES, 16 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0148/2018
Publicação Nº 126696

PORTARIA Nº 0148/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo ar-
tigo 61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município 
de Viana, e de acordo com o processo administrativo n° 
16752/2017.

RESOLVE:

Art. 1° Conceder, a Servidora JACIARA MORAES LYRIO DE-
ZAN ocupante do cargo de provimento efetivo de Profes-
sor, matrícula funcional n° 020686-01, 02 (dois) meses de 
Férias Prêmio, nos meses de junho e julho de 2018.

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

Viana - ES, 16 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

TORNAR SEM EFEITO AVISO DE INEXIGIBILI-
DADE DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 126529

TORNAR SEM EFEITO

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Viana-ES, torna público para conhecimen-
to dos interessados que decidiu TORNAR SEM EFEITO O 
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, publicado no 
Diário Oficial dos Municípios/AMUNES, na edição n° 968, 
na data de 13/03/2018, Publicação n° 125687.

Viana/ES, 16 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL
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CONVOCAÇÃO
Publicação Nº 126825

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2018

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMDES/PMV EDITAL Nº 01/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL do Município de
Viana, no uso da atribuição legal que lhe foi conferida pela Lei nº 2.826/2016, Artigo 17,
§ 2º, IV, e em conformidade com o disposto no Edital nº 01/2018 do Processo Seletivo
Simplificado SEMDES/PMV, com resultado final homologado em 13 de março de 2018,
edição nº 968;

RESOLVE:

CONVOCAR os candidatos relacionados abaixo para dar início ao processo
admissional, de acordo com item 15 do Edital SEMDES/PMV Nº01/2018 e item 01
deste Edital, que deverão apresentar-se à Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, localizada na Avenida Florentino Avidos nº 01, Prefeitura Municipal de Viana,
4º andar, no dia 22 (vinte e dois) de março de 2018 nos horários especificados:

ASSISTENTE SOCIAL

Data: 22/03/2018 Horário: 09h

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO
GILBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR 4º
DEBORA DA SILVA VALADARES 5º
AURELINA NETO DE JESUS 6º

PSICÓLOGO

Data: 22/03/2018 Horário: 10h

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO
VIVIAN CHAGAS BRAGA 5º

NUTRICIONISTA

Data: 22/03/2018 Horário: 11h

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO
DEBORA RAFAELA SANTOS BORGES MOREIRA 2º

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Data: 22/03/2018 Horário: 13 h

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO
MARCIA RODRIGUES SILVA 3º
MONICA SCHIMITH NERY 4º
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Data: 22/03/2018 Horário: 14 h

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO
SILVANA QUEIROZ 5º

CUIDADOR SOCIAL

Data: 22/03/2018 Horário: 14:30 h

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO
CARLA APARECIDA CARDOSO 1º

EDUCADOR FÍSICO

Data: 22/03/2018 Horário: 15 h

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO
FRANCISCO LACERDA DE ALENCAR 1º

MOTORISTA

Data: 22/03/2018 Horário: 15:30 h

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO
CARLOS FERNANDO DA VITÓRIA 1º

1. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO

1.1 Os candidatos convocados deverão comparecer ao local dentro do prazo e horário
estipulados, munidos de todos os documentos originais cujas cópias foram
acondicionadas no envelope no ato da inscrição.

1.2 Os candidatos deverão, ainda, apresentar os seguintes documentos de habilitação
para a contratação:

a) 01 (uma) foto 3x4;
b) Atestado de antecedentes criminais (www.sesp.es.gov.br);
c) Certidões negativas – cível, criminal e militar (www.tjes.gov.br);
d) Certidão negativa Justiça Federal (www.jfes.gov.br);
e) Certidão negativa Justiça Eleitoral e Criminal Eleitoral (www.tse.gov.br);
f) Certidão negativa da Justiça Militar da União (www.stm.jus.br);
g) Certidão negativa do município de Viana (www.viana.es.gov.br);
h) Cópia da identidade;
i) Cópia da Carteira de Trabalho (CTPS);
j) Cópia do Cartão do Banco – conta corrente;
k) Cópia do CPF;
l) Cópia do Título de Eleitor e comprovante de que está em dia com a justiça

eleitoral (comprovante de votação na última eleição);
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m) Cópia do Certificado de Reservista;
n) Cópia do Comprovante do PIS/PASEP;
o) Cópia do Comprovante de Residência (conta de água, luz ou telefone);
p) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
q) Cópia do Comprovante de Escolaridade;
r) Cópia do Atestado Médico Admissional (expedido por médico do trabalho);

1.2.1 Para salário família (candidatos com filhos de 0 a 14 anos), deverão apresentar:

a) Cartão de vacinação da criança/do adolescente;
b) Certidão de nascimento da criança/do adolescente;
c) Comprovante de Frequência Escolar da criança/do adolescente.

1.3 Os candidatos que não comparecerem na data e horário estabelecidos, bem como
não apresentarem toda a documentação solicitada estarão automaticamente
eliminados do referido Processo Seletivo Simplificado.

Viana, 19 de março de 2018

LEDIR DA SILVA PORTO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social
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EDITAL Nº05/2018
Publicação Nº 126729

 

‘

Edital nº 05/2018 de 19 de março de 2018.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA EM SEDE DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA

A Junta de Impugnação Fiscal do Município de Viana, no uso de suas atribuições legais

conferidas por Decreto 137/2016 e, em conformidade com o art. 231, II, do Código de

Processo Civil, bem como o artigo 97, III do Código Tributário Municipal Lei n.º

1.629/2002, NOTIFICA os contribuintes descritos no anexo I, que se encontra em lugar

incerto e não sabido, para ciência da Decisão Administrativa proferida em sede de 1ª

instância. Caso queira apresentar sua recurso voluntário, tendo prazo de 20 (vinte) dias,

a contar da publicação do edital, através de petição dirigida à J.I.F.

Viana, Espírito Santo, 19 de março de 2018.

LEYDIANE PEREIRA BASTOS
PRESIDENTE – JIF

Nomeada através portaria nº. 0702/2016

ANEXO I
Contribuinte Processo/Ano Natureza

do Imposto Dispositivo / Notificação

VIAA TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

15235/2016

15632/2016

Auto de

infração NEGADO PROVIMENTO

POSTO DE MOLAS VITÓRIA LTDA EPP
004812/2013
004237/2013

Auto de
infração NEGADO PROVIMENTO

ADELIA MOTE BARBOZA 12169/2017 Isenção INDEFERIDO

ALCEDIR DE JESUS DE SOUZA 7701/2017 Isenção INDEFERIDO

AMADEU FEREEIRA DA SILVA 16212/2017 Isenção INDEFERIDO

ANGELA MARIA OLIVEIRA SILVA 12642/2017 Isenção INDEFERIDO

ANGEOLINA GONÇALVES BEZERRA 16777/2017 Isenção INDEFERIDO

ANTENOR DORVALINO 16735/2017 Isenção INDEFERIDO

CARLINDA MARIA ALMEIDA 7033/2017 Isenção INDEFERIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE FINANÇAS
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‘

CELESTINO PEREIRA GOMES FILHO 3752/2012 Isenção INDEFERIDO

CONCEIÇÃO MARIA DE JESUS 16460/2017 Isenção INDEFERIDO

FLORENCIA FARIA DA SILVA 6413/2017 Isenção INDEFERIDO

GLICIA MARTINS DE OLIVEIRA SCALZER 17025/2017 Isenção INDEFERIDO

HELIO DJALMA CARVALHO 11069/2017 Isenção INDEFERIDO

IRENE ARAUJO DE SOUZA 16192/2017 Isenção INDEFERIDO

IRIA ANGELICA DE JESUS 11053/2017 Isenção INDEFERIDO

JAIR DA CRUZ 17041/2017 Isenção INDEFERIDO

JONAS MANTOVANI 16475/2017 Isenção INDEFERIDO

JOSE SERAFIM 16452/2017 Isenção INDEFERIDO

LUIZ FERRARINI DE FREITAS 17023/2017 Isenção INDEFERIDO

MARCIONILIO IZIDORO MARTINS 7093/2017 Isenção INDEFERIDO

MARIA DAS DORES AMARAL FALCAO 16476/2017 Isenção INDEFERIDO

MARIA DAS GRAÇAS SILVA 12155/2017 Isenção INDEFERIDO

MARIA DE FATIMA CALEGARI MILANEZ 17294/2017 Isenção INDEFERIDO

MARIA DE LURDES TURIAL 16573/2017 Isenção INDEFERIDO

MARIA ILDETE CARDOSO ARAUJO 16094/2017 Isenção INDEFERIDO

MARLENE SOARES FIGUEIREDO COSTA 16465/2017 Isenção INDEFERIDO

NANCY DE ANDRADE 16127/2017 Isenção INDEFERIDO

TEREZINHA VELLOZO 14737/2017 Isenção INDEFERIDO

VITORIA REGIA SCALZER 16764/2017 Isenção INDEFERIDO

WALDEIR DA SILVA PAES LEME 16659/2017 Isenção INDEFERIDO

YONE DOS ANJOS 16175/2017 Isenção INDEFERIDO

MARIA NELI GOMES ARAUJO 826/2018 Isenção INDEFERIDO

AUREA DOS SANTOS GOMES 16391/2017 Isenção INDEFERIDO

JACIR GOMES DE AZEVEDO 14039/2017 Isenção INDEFERIDO

ILDA VILELA CONRADO PEREIRA 9804/2017
9832/2017 Isenção INDEFERIDO

LUIZ VIEIRA NASCIMENTO 2350/2017 Isenção INDEFERIDO

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA 895/2018 Isenção INDEFERIDO

SANTA RODRIGUES HERPET 18949/2017 Isenção INDEFERIDO

JOSUÉ TEIXEIRA DE PAULA 18320/2017 Isenção INDEFERIDO

FRANCISCO JOSÉ MACHADO 18302/2017 Isenção INDEFERIDO

SUELY PAULA COUTINHO CHRISPIM 15704/2017 Isenção DEFERIDO
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‘

ADÃO FRANCISCO GOUVÊA 16154/2017 Isenção DEFERIDO

CÉLIA RODRIGUES ASSIS 8470/2017 Isenção DEFERIDO

LUCINEIDE TSCHAEN GONÇALVES 10012/2017 Isenção DEFERIDO

JARBAS MANOEL NASCIMENTO 13648/2017 Isenção DEFERIDO

GRASSINETE DE CASTRO BARBOSA 16191/2017 Isenção DEFERIDO

GENI SIMMER BESSA 16273/2017 Isenção DEFERIDO

LUZIA ILDA PINTO 12632/2017 Isenção DEFERIDO

JOAQUIM MARTINS TEIXEIRA 14774/2017 Isenção DEFERIDO

DIDIMO RIBEIRO CORRÊA 9488/2017 Isenção DEFERIDO

MARIA JOSE FERREIRA GUINSBERG 16270/2017 Isenção DEFERIDO

CECILIA FRAGA DA SILVA 16251/2017 Isenção DEFERIDO

JUDISMAR TRASSI 16244/2017 Isenção DEFERIDO

VALDITH CABRAL DA SILVA 16260/2017 Isenção DEFERIDO

ELY PICOLE 12962/2017 Isenção DEFERIDO

LUCILA VALADARES DO NASCIMENTO 10493/2017 Isenção DEFERIDO

NELCY GAMBARINI 16216/2017 Isenção DEFERIDO

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM NOVA
BETHÂNIA

8363/2017 Isenção INDEFERIDO

MARIA APARECIDA GOMES 507/2018 Isenção INDEFERIDO

IRACEMA NEITZEL 1042/2018 Isenção INDEFERIDO

MARIA IDA BERNARDES DE AQUINO 520/2018 Isenção INDEFERIDO

MARILZA DE FATIMA ULIANA ALVES 506/2018 Isenção INDEFERIDO

MARIA CAROLINA ALVES CONCEIÇÃO 504/2018 Isenção INDEFERIDO

WILSON ANTUNES LUZ 438/2018 Isenção INDEFERIDO

V.P. SOLUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA ME 8022/2015
12289/2017

Restituição

de ISS INDEFERIDO

ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO ESTE BRASILEIRA DOS
ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA

4811/2017
15820/2017 Isenção INDEFERIDO

ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE TERAPÊUTICA
MIGUEL ARCANJO - PROJETO AMAR

12187/2014
13710/2016 Isenção DEFERIDO

THEREZINHA SOUZA NASCIMENTO 5405/2017 Isenção INDEFERIDO

AUREA SILVA SANTOS 325/2018 Isenção DEFERIDO

PAULO MARTINS DE SOUZA 365/2018 Isenção INDEFERIDO

CIRILO SANTANA 717/2018 Isenção INDEFERIDO

ASSOCIAÇÃO BÍBLICA E CULTURAL DE JARDIM
AMÉRICA

690/2018 Isenção DEFERIDO

‘
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Vila Pavão

Prefeitura

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018
Publicação Nº 126690

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018

PROCESSO Nº 004134/2017

O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO, ES, através de seu pregoeiro oficial, torna publico, para conhecimento dos interessados, o 
resultado do Pregão Presencial nº 008/2018, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar 
(merenda).

Item: 1, 7, 12, 15, 21, 28 e 37.

Empresa Vencedora: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME.

Valor: R$ 31.070,90.

Item: 17 e 27.

Empresa Vencedora: G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME.

Valor: R$ 5.054,10.

Item: 3, 4, 6, 18, 19, 23, 29 e 32.

Empresa Vencedora: J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME.

Valor: R$ 19.025,00.

Item: 32, 5, 8, 11, 20, 22, 24.

Empresa Vencedora: MARLENE AUGUSTA VENTURIM - ME.

Valor: R$ 7.536,70.

Item: 9, 10, 13 e 35.

Empresa Vencedora: PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP.

Valor: R$ 35.476,00.

Item: 14, 16, 25, 26, 30, 31, 33 e 36.

Empresa Vencedora: SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA - EPP.

Valor: R$ 6.671,86.

Vila Pavão, ES, 19/03/2018.

Roberto Selia

Pregoeiro
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