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Consórcios Intermunicipais

Cim Noroeste - Consórcio Público da Região Noroeste do ES

AVISO - CIM NOROESTE
Publicação Nº 142962

AVISO

CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE
CIM NOROESTE

Comunicamos aos Licitantes já credenciados que a abertura 
de continuidade do Pregão nº 001/2018 previsto para o dia 
02/07/2018 passa a ser 03/07/2018, às 12:00 h, em virtude 
dos Jogos do Brasil de oitavas de finais da Copa do Mundo.

Duvidas, (27) 3745-1549 ou (27) 9 9945-6991

Email.: comprascimnoroeste@hotmail.com - Setor Compras 
Compartilhadas

Águia Branca, 28 de junho de 2018.

JOÃO BATISTA REGATTIERI

Pregoeiro

Cim Polo Sul - Consórcio Público da Região Polo Sul do ES

2º EDITAL DE CONVOCAÇÃO  PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018 – CIM POLO SUL - REDE CUIDAR
Publicação Nº 143209

2º EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018 – CIM POLO SUL - REDE CUIDAR

O Presidente do Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO SUL, no uso de suas atribuições, através da homologa-
ção do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, convoca para se apresentar na sede do consórcio no prazo de 02 (dois) 
dias úteis. Ressaltamos que a candidato deverá estar munido dos respectivos documentos:

DA CONVOCAÇÃO

10.1 A convocação dos candidatos se dará através do e-mail e/ou telefone de contato informado na ficha de inscrição.

10.2 O candidato deverá apresentar-se na sede do CONSÓRCIO CIM POLO SUL/ES no prazo de 2 (dois) dias úteis após a 
convocação.

10.3 O candidato deverá:

I. ser brasileiro, nato ou naturalizado;

II. ter, na data da apresentação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;

III. se eleitor, estar quite com a Justiça Eleitoral;

IV. estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e encontrar-se em situação regular junto a Secretaria da Receita 
Federal;

V. não estar em débito junto à Fazenda Pública Estadual;

VI. possuir requisitos exigidos para o cargo e demais qualificações requeridas no processo seletivo;

VII. não enquadrar-se nas vedações contidas nos incisos XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da Constituição Federal de 
1988, alteradas pela Emenda Constitucional ou do Decreto Estadual 2.724-R de 06 de abril de 2011, que trata do acúmulo 
ilegal de cargo público.

VIII. não ter sido desligado da Administração Pública por falta disciplinar;

IX. conhecer as exigências estabelecidas neste Edital e estar de acordo com elas;

X. estar quite no serviço militar, no caso do sexo masculino.

10.5 Para a comprovação de atendimento à condição de pessoa com deficiência o candidato inscrito nesta condição deverá 
apresentar laudo médico, original ou cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos seis meses, tendo como referência 
a data da chamada, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência com expressa referência ao código correspondente 

mailto:comprascimnoroeste@hotmail.com
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da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência e sua correlação com a 
previsão do Decreto Federal N° 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações.

NÍVEL MÉDIO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 02 VAGAS

Nº NOME PROTOCOLO
TEMPO DE SER-

VIÇO
ANÁLISE

DE TÍTULOS
TOTAL PONTOS CLASSIFICAÇÃO

01 Ana Luiza Bernardo Cirilo 2015 14,0 0,0 14,0 Aprovado

NÍVEL SUPERIOR

FARMACÊUTICO - 01 VAGA

Nº NOME PROTOCOLO
TEMPO DE 
SERVIÇO

ANÁLISE DE
TÍTULOS

TOTAL PON-
TOS

CLASSIFICA-
ÇÃO

DATA DE 
NASCIMENTO

01 Sinara Gomes Lima 2050 48,0 10,0 58,0 Aprovado 19/03/1979

NUTRICIONISTA - 01 VAGA

Nº NOME PROTOCOLO
TEMPO DE 
SERVIÇO

ANÁLISE DE
TÍTULOS

TOTAL PON-
TOS

CLASSIFICA-
ÇÃO

DATA DE 
NASCIMENTO

01 Greizielle Mapeli Couzi Guilhon Lopes 2013 48,0 10,0 58,0 Aprovado 01/09/1976

Mimoso do Sul/ES, 28 de Junho de 2018.

Angelo Guarçoni Junior

Presidente do CIM POLO SUL

AVISO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 010/2018 

Publicação Nº 143116

AVISO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 010/2018

COMUNICAMOS que está suspenso o Pregão nº 010/2018, 
objetivo: SRP para futura aquisição CILINDRO DE OXIGÊ-
NIO E RECARGA DE OXIGÊNCIO, processo 433/2018, para 
adequações do mesmo. A nova data da seção pública será 
informada através dos mesmos meios de divulgação utili-
zados anteriormente. Outras informações poderão ser ob-
tidas com a Comissão de Licitação, Rua Siqueira Campos, 
75, Centro, Mimoso do Sul, ES, através do telefone 28 
3555 1990 e e-mail: redecuidar@cimpolosul.com.br.

Mimoso do Sul, 28 de junho de 2018.

Adilma Pontes Borges

Presidente da Comissão de Licitação

CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL – 
CIM POLO SUL PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 410/2017 1º ADITIVO AO TERMO DE CRE-
DENCIAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA 
JURÍDICA Nº 010/2017 - L & F FISIOTERAPIA 
LTDA ME

Publicação Nº 142981

Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO SUL

Processo administrativo nº 410/2017

1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO PRESTAÇÃO 
SERVIÇOS DE SAÚDE– PESSOA JURÍDICA Nº 010/2017 - 
Chamamento Público nº 001/2017.

Credenciando: Consórcio Público da Região Polo Sul.

Credenciada: denominada L & F FISIOTERAPIA LTDA ME.

Cláusula Primeira: Fica prorrogado por 12 (doze) meses o 
prazo de vigência constante do item 7.1, da cláusula séti-
ma do termo de credenciamento firmado.

Clausulas seguintes.

1.2 - Permanecem em vigor as demais cláusulas e condi-
ções não alterados pelo presente termo aditivo.

mailto:redecuidar@cimpolosul.com.br
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Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assi-
natura.

Data de Assinatura: 25/06/2018.

Angelo Guarçoni Junior

Presidente do CIM POLO SUL

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP Nº 007-2018
Publicação Nº 143249

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP Nº 007-2018

O Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, 
torna público o resultado da seguinte Licitação:

Pregão Presencial nº 007/2018.

- M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME, os itens: 01, 03, 05, 
06, 08, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 no valor total 
de R$ 14.393,40 (quatorze mil trezentos e noventa e três 
reais e quarenta centavos).

Mimoso do Sul, 28 de Junho de 2018.

Angelo Guarçoni Junior

Presidente do CIM Polo Sul

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP Nº 008-2018
Publicação Nº 143256

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP Nº 008-2018

O Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, 
torna público o resultado da seguinte Licitação:

Pregão Presencial nº 008/2018.

- M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME, os itens: 02, 06, 07, 
08, 09, 10, 11, 12, 13, 15 no valor total de R$ 3.012,70 
(três mil e doze reais e setenta centavos).

Mimoso do Sul, 28 de Junho de 2018.

Angelo Guarçoni Junior

Presidente do CIM Polo Sul
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Consórcio Público CONDOESTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 001/2018
Publicação Nº 142954

 

CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO 

DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CONDOESTE 

1 
____________________________________________________________________________________________________ 

Praça Isidoro Binda, N.º 04, Bairro Vila Nova, Colatina/ES. CEP 29702 - 040.  

Telefax: (27) 3711-2910. CNPJ N.º11.422.312/0001- 00.   

Site: condoeste.es.gov.br     E.mail: condoeste@yahoo.com.br 

 

 

Edital CONDOESTE N.º 001/2018 -Processo Seletivo Simplificado 

Edital de Convocação N.º 001/2018 

 

O Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos 

Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo – CONDOESTE, pessoa 

jurídica de direito público da espécie associação pública, inscrito no CNPJ/MF sob o 

N.º 11.422.312/0001- 00, CONVOCA OS CANDIDATOS INSCRITOS NO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO, de que trata o EDITAL CONDOESTE N.° 001/2018, para 

provimento de vagas, em regime de designação temporária e cadastro de reserva:  

 

Art. 1.º Convocar os candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado de que 

trata o Edital Condoeste N.º 001/2018, a comparecerem nos dias 29/06,  03 e 

04/07/2018, conforme Anexo I do presente edital, na sede do CONDOESTE, SITUADA 

À PRAÇA ISIDORO BINDA, N.º 04, BAIRRO VILA NOVA, COLATINA/ES, AO LADO DA 

ACADEMIA MILLENIUM, para a entrega dos envelopes contendo toda a 

documentação estabelecida pelo edital supracitado.  

 

Art. 2.°  A convocação realizada por meio deste edital para entrega de 

documentos NÃO ASSEGURA A CONTRATAÇÃO IMEDIATA, APENAS A EXPECTATIVA 

DE CONTRATAÇÃO diante da necessidade apresentada pelo Condoeste; 

 

Art. 3.º A experiência profissional deverá ser comprovada da seguinte forma:  

3.1.  NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Atestado do respectivo órgão indicando o 

tempo de efetivo exercício, com a assinatura e o carimbo, que identifique o 

responsável pela área de Recursos Humanos ou do Órgão competente e/ou cópia 

da Carteira de Trabalho e Previdência Social - página que contém a identificação 

do trabalhador (inclusive a página com foto) e da página do contrato de trabalho.  

 

3.2. NA EMPRESA PRIVADA: A comprovação deverá ser feita com a Carteira de 

Trabalho e Previdência Social. O candidato deverá entregar cópia da página que 

contém a identificação do trabalhador (inclusive a página com foto) e da página 

do contrato de trabalho. Estando o contrato em aberto (sem registro da data de 

saída) o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar declaração assinada pelo 
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CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO 

DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CONDOESTE 

2 
____________________________________________________________________________________________________ 

Praça Isidoro Binda, N.º 04, Bairro Vila Nova, Colatina/ES. CEP 29702 - 040.  

Telefax: (27) 3711-2910. CNPJ N.º11.422.312/0001- 00.   

Site: condoeste.es.gov.br     E.mail: condoeste@yahoo.com.br 

 

responsável pela empresa atestando a sua permanência na função. O NÃO 

ATENDIMENTO A ESTE QUESITO IMPLICARÁ A ATRIBUIÇÃO DE ZERO PONTO NO 

DOCUMENTO APRESENTADO. 

 

Art. 4.º Não será computado para fins de pontuação o tempo de serviço prestado 

concomitantemente em mais de um cargo;  

 

Art. 5.º A entrega da documentação poderá ser feita por procuração, sem 

necessidade de reconhecimento de firma, ACOMPANHADA DE CÓPIA LEGÍVEL DO 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO PROCURADOR; 

 

Art. 6.º O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas 

informações prestadas por seu procurador;  

 

Art. 7.º Constatada a AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE ALGUM DOCUMENTO 

REGISTRADO NA FICHA DE INSCRIÇÃO, O CANDIDATO SERÁ SUMARIAMENTE 

DESCLASSIFICADO DO PROCESSO SELETIVO. 

 

Art. 8.º Todos os candidatos convocados, QUE NÃO ATENDEREM AOS PRAZOS 

ESTABELECIDOS NESTE EDITAL, ESTARÃO AUTOMATICAMENTE ELIMINADOS DO 

PROCESSO SELETIVO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL CONDOESTE N.º 001/2018 - 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 

 

Colatina/ES, 27 de junho de 2018. 

 

 

______________________________ 

PATRICIA DE PAIVA RODRIGUES 

Superintendente CONDOESTE 

Coordenadora da Comissão de Elaboração do Processo Seletivo do CONDOESTE 
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CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO 

DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CONDOESTE 
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ANEXO I: DATA, HORA E LOCAL PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REFERENTES A 

SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO EDITAL CONDOESTE N.º 001/2018. 

 

 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

DATA LOCAL HORÁRIO 
 

29/06/2018 

SEXTA - FEIRA 

SEDE DO CONDOESTE – PRAÇA 

ISIDORO BINDA, N.º 04, BAIRRO 

VILA NOVA, AO LADO DA 

ACADEMIA MILLENIUM. 

 

08h30 – 12h30 

13h30 – 17h30 

 
CARGOS:  

AUXILIAR DE OPERADOR DECALDEIRA/ AUTOCLAVE 

OPERADOR DE CALDEIRA/AUTOCLAVE 

DATA LOCAL HORÁRIO 
 

03/07/2018 

TERÇA - FEIRA 

SEDE DO CONDOESTE – PRAÇA 

ISIDORO BINDA, N.º 04, BAIRRO 

VILA NOVA, AO LADO DA 

ACADEMIA MILLENIUM. 

 

08h00 – 12h00 

 
CARGO: TÉCNICO EM MECÂNICA 

DATA LOCAL HORÁRIO 
 

03/07/2018 

TERÇA - FEIRA 

SEDE DO CONDOESTE – PRAÇA 

ISIDORO BINDA, N.º 04, BAIRRO 

VILA NOVA, AO LADO DA 

ACADEMIA MILLENIUM. 

 

13h00 – 17h00 

 
CARGO: MOTORISTA 

DATA LOCAL HORÁRIO 
 

04/07/2018 

QUARTA - FEIRA 

SEDE DO CONDOESTE – PRAÇA 

ISIDORO BINDA, N.º 04, BAIRRO 

VILA NOVA, AO LADO DA 

ACADEMIA MILLENIUM. 

 

08h00 – 13h00 
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ERRATA N.º 001/2018
Publicação Nº 142953

 

CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO 

DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CONDOESTE 

1 
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Telefax: (27) 3711-2910. CNPJ N.º11.422.312/0001- 00.   

Site: www.condoeste.es.gov.br  E.mail: administrativo@condoeste.es.gov.br 

 

 

 

EDITAL CONDOESTE N.º 001/2018  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

ERRATA N.º 001/2018 

 

A Coordenadora da Comissão de Elaboração do Processo Seletivo do Consórcio 

Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da 

Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo – Condoeste, vem por meio do 

presente, fazer a retificação no EDITAL CONDOESTE N.º 001/2018 – PROCESS SELETIVO 

SIMPLIFICADO, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo – 

DOM/ES, no dia 26/06/2016, páginas N.º 04 a 20, tendo em vista o JOGO DA 

SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL NA COPA DO MUNDO – FIFA 2018. 

 

 

Onde se lê: 

7.3.2. SERÃO CONVOCADOS INICIALMENTE PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS, NOS 

DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2018. 

 

Leia – se: 

7.3.2. SERÃO CONVOCADOS INICIALMENTE PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS, NOS 

DIAS 29 DE JUNHO, 03 e 04 DE JULHO DE 2018. 

 

 

Colatina/ES, 27 de junho de 2018. 

 

 

______________________________ 

PATRICIA DE PAIVA RODRIGUES 

Superintendente CONDOESTE 

Coordenadora da Comissão de Elaboração do Processo Seletivo do CONDOESTE 
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Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte do ES

AVISO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Publicação Nº 143167

 

CONSÓRCIO PÚBLICO DA 
REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO 

SANTO – CIM NORTE/ES 
 

AVISO DE ADESÃO ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
Orgão Gestor: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA/ES. 
Pregão Presencial nº: 024/2018 
Ata de Registro de Preços nº: 
028/2018. 
Orgão Adeso: O CONSÓRCIO 
PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO 
ESPÍRITO SANTO – CIM 
NORTE/ES. 
Contratado: LOCAL LOCADORA 
COLATINA LTDA. 
Objeto: contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviços de locação de veículos 
automotores, tipo passeio, 
incluindo manutenção mecânica, 
elétrica e substituição de pneus, 
inclusive seguro, sem motorista 
 
Nova Venécia – ES, 28 de junho 
de 2018. 
 

TATIANY DA SILVA PIROLA 
PREGOEIRA 
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CONVOCAÇÃO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Publicação Nº 143182

 

 

 
Endereço: Rodovia XV de novembro, 420 – São Francisco- Nova Venécia – ES  

CNPJ: 03.008.926/0001-11– Tel/Fax (27) 3752 4460 E-mail: cimnorte@gmail.com 
 

 
CONVOCAÇÃO 

 
Fica convocado o candidato abaixo relacionado, nos termos do Edital n°. 001/2018, 
conforme homologação publicada no DOM/ES sob o n°. 142413, Edição n°.1040, págs. 
24 a 33, de 26/06/2018, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a chamada conforme item 
8.1 do Edital de Processo Seletivo Simplificado 001/2018. Objetivando a contratação 
temporária de pessoal para atendimento das necessidades da Unidade Cuidar Norte.  

1 – DO CANDIDATO CONVOCADO 
 
 
FUNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 
PROTOCOLO CANDIDATO PONTOS POSIÇÃO 

199 IDALINA PEREIRA DO NASCIMENTO DA 
ROSA  

60 5º 

 

 

Nova Venécia/ES, 28 de junho de 2018 

 

 
Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior 

Presidente do CIM NORTE/ES 
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PORTARIA CIM NORTE/ES Nº 04 - R DE 28 DE JUNHO DE  2018.
Publicação Nº 143016

 

 

 
Endereço: Rodovia XV de novembro, 420 – São Francisco- Nova Venécia – ES  
CNPJ: 03.008.926/0001-11– Tel27) 3752 4460 E-mail: cimnorte@gmail.com 

PORTARIA CIM NORTE/ES Nº 04 - R DE 28 DE JUNHO DE  2018. 
 

Institui e regulamenta prorrogação do processo 
seletivo 002/2017 do Consórcio Público da 
Região Norte do Espirito Santo – CIM 
NORTE/ES e dá outras providencias 

 
O Presidente do CIM NORTE/ES, no uso de suas atribuições, com poderes que lhe 
confere o Estatuto e o Contrato de Consorcio Público. 

RESOLVE:  

Art. 1º Prorrogar por mais 12 (doze) meses, na forma dos itens 11.2 e 11.7 do edital, o 
prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 002/2017, que tem como 
objetivo a contratação temporária para os empregos públicos que especifica em 
atendimento às necessidades de excepcional interesse público do Consórcio Público da 
Região Norte do Espírito Santo - CIM NORTE/ES.  

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

     Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

 

 

 

Nova Venécia/ES, 28 de junho de 2018 

Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior 
      Presidente do CIM NORTE/ES 
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Afonso Cláudio

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027-2018
Publicação Nº 142982

Aviso de Pregão Presencial

Nº 027/2018

Proc. Nº 004382/2018 e outros

O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Prego-
eira Oficial, torna público que às 08h30min do dia 12 de 
julho de 2018, na sede da Prefeitura, realizará licitação, 
na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global 
- menor taxa de administração, objetivando a contrata-
ção de empresa especializada na prestação de serviços de 
gestão e fornecimento de cartão vale alimentação, para os 
servidores da Administração Pública Municipal de Afonso 
Cláudio/ES, na modalidade de cartões eletrônicos magné-
ticos, em quantidades e frequências variáveis, conforme 
demanda. O Edital poderá ser retirado no site da Prefei-
tura Municipal: www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licita-
ções. 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@afonsoclaudio.es.gov.br.

Afonso Cláudio/ES, em 28 de junho de 2018.

Elilda Maria Bissoli

Pregoeira Oficial

REGISTRO DE PREÇOS - EXTRATO ATA Nº 129, 
130, 131, 132 E 133-2018 - PP Nº 023-2018

Publicação Nº 142998

Extrato Ata de Registro de Preços

Proc. Nº 004066/2018

Pregão Presencial Nº 23/2018

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES.

Objeto: aquisição de materiais de construção, ferramentas 
e correlatos, visando reparos e reformas das escolas de 
educação infantil e ensino fundamental da Rede Municipal 
de Ensino, através da Secretaria Municipal de Educação

Validade: 12 meses, ou seja, de 28/06/2018 a 28/06/2019.

ATA Nº 129/2018 - AGRO SERRANA COMÉRCIO LTDA EPP, 
CNPJ nº 01.208.399/0001-63, nos lotes 5, 10, 11, 16, 19, 
22, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 46, 47, 52, 53, 54, 64, 65, 66, 
67, 69, 70, 76, 82, 88, 92, 93, 94, 107, 109, 113, 117, 
131, 132, 133, 135, 142, 145, 148, 152, 153, 155, 158, 
159, 160, 180, 181, 187, 194, 196, 202, 210, 219, 220, 
234, 236, 237, 241, 243, 246, 250, 254, 255, 280, 283, 
296, 299, 306, 309, 314, 315, 317, 319, 322, 323 e 324 
no valor total de R$ 72.619,00 (setenta e dois mil seiscen-
tos e dezenove reais);

ATA Nº 130/2018 - ILUMINERGI MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ nº 06.222.659/0001-79, 
nos lotes 15, 17, 24, 25, 29, 30, 44, 48, 51, 75, 102, 
103, 123, 124, 125, 126, 139, 183, 184, 185, 186, 188, 
189, 190, 191, 193, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 247, 
248, 256, 277, 285, 286, 320 e 327 no valor total de R$ 
184.627,00 (cento e oitenta e quatro mil seiscentos e vin-
te e sete reais);

ATA Nº 131/2018 - JOSÉ TADEU LAMAS & CIA LTDA - EPP, 
CNPJ nº 04.942.402/0001-66, nos lotes 6, 7, 9, 12, 14, 
27, 28, 39, 42, 59, 60, 62, 77, 81, 83, 105, 110, 111, 112, 
127, 134, 136, 154, 156, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 177, 178, 179, 182, 213, 214, 215, 
216, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 235, 238, 
239, 253, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 269, 289, 
291, 292, 294, 295, 297, 298, 301, 303, 304, 305, 307, 
308, 310 e 312 no valor total de R$ 60.263,70 (sessenta 
mil duzentos e sessenta e três reais e setenta centavos);

ATA Nº 132/2018 - LUZCOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA, CNPJ nº 13.628.137/0001-37, nos lotes 272, 273, 
275 e 276 no valor total de R$ 14.340,00 (quatorze mil 
trezentos e quarenta reais) e,

ATA Nº 133/2018 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TRÊS 
PONTÕES LTDA - ME, CNPJ nº 12.945.180/0001-63, nos 
lotes 1, 2, 3, 4, 8, 18, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 33, 34, 40, 
45, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 68, 71, 72, 73, 74, 78, 
79, 80, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 104, 106, 108, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 
122, 128, 129, 130, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 146, 
147, 149, 150, 151, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 
192, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 217, 218, 
221, 229, 232, 233, 240, 242, 244, 245, 249, 251, 252, 
257, 258, 259, 267, 268, 270, 271, 274, 278, 279, 281, 
282, 284, 287, 288, 290, 293, 300, 302, 311, 313, 316, 
318, 321, 325 e 326 no valor total de R$ 109.750,55 (cen-
to e nove mil setecentos e cinquenta reais e cinquenta e 
cinco centavos).

Afonso Cláudio/ES, em 28 de junho de 2018.

Elilda Maria Bissoli

Pregoeira/Presidente da CPL

TERMO ADITIVO N° 009-2018 REFERENTE AO 
CONTRATO 075-2014

Publicação Nº 143013

TERMO ADITIVO Nº 009

Termo de Aditamento ao Contrato nº 000075/2014, que 
entre si celebram o Município de Afonso Cláudio/ES, e a 
empresa GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA EPP.

PREÂMBULO

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br
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Pelo presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 
000075/2014, oriundo da Tomada de Preços nº 013/2014, 
de acordo com Oficio nº119/2018, da Secretaria Municipal 
de Planejamento, protocolado sob o nº 007751/2018, o 
art. 57. da Lei Federal nº 8.666/93, e o parecer exara-
do pela Procuradoria Municipal, datado de 28/06/2018, de 
um lado o MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o 
nº 27.165.562/0001-41, com sede estabelecida na Praça 
da Independência, 341, Centro, nesta cidade, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal Sr. Edélio Francisco 
Guedes, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF 
nº 364.080.007/97 e RG nº 162.355-ES, residente e do-
miciliado na Avenida Presidente Vargas, nº 176, 2º andar, 
Centro, nesta cidade de Afonso Cláudio/ES, adiante deno-
minado simplesmente CONTRATANTE ou PREFEITURA e de 
outro lado a empresa GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA EPP, 
inscrita no CNPJ sob o nº 01.195.422/0001-22, com sede 
na RODOVIA SEBASTIAO ALVES DE LIMA, S/N - JOAO VA-
LIM - AFONSO CLAUDIO - ES - CEP: 29600000, neste ato 
representada pelo Sr. SEBASTIAO HENRIQUE MARTINS, 
brasileiro, portador do CPF nº 687.980.087-49 e RG nº 
572.976/ES, adiante denominada simplesmente CONTRA-
TADA, resolvem celebrar o presente Termo de Aditamento, 
que reger-se-á pelas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto a prorro-
gação da execução do contrato acima mencionado pelo 
período de 30 (trinta) dias, contados a partir de 29 de 
junho de 2018, com vencimento previsto para o dia 29 de 
julho de 2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

Afonso Cláudio/ES, em 28 de junho de 2018.

MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES

EDELIO FRANCISCO GUEDES

Prefeito Municipal

Contratante

GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA EPP

SEBASTIAO HENRIQUE MARTINS

Contratada

Testemunhas:

01) ____________________________ 

02) ____________________________
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Água Doce do Norte

Prefeitura

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS 002/2018
Publicação Nº 143216

AVISO REPUBLICAÇÃO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 
N.º 002/2018

1 - Tipo: Menor Preço Global.

2 – Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES.

3 – Fundamento Jurídico: § 1º do Art. 22 da Lei 8.666/1993.

4 – Objeto: Constitui o objeto desta Licitação, a contrata-
ção de uma empresa de construção civil para a realizar a 
construção de Praça Pública no Distrito de Vila Nelita.

5–Retirada Edital: Sala CPL, na Av. Sebastião Coelho Sou-
za, 570, Água Doce do Norte, ES, até 20 de julho de 2018.

6 – Abertura: 20 de julho de 2018, às 09:00h, na sala na 
C.P.L.

7 – Informações: O novo edital juntamente com os anexos 
se encontram disponíveis pelo Tel 27-3759-1122, de 07:30 
as 11:30 e das 13:00 as 17:00h, www.aguadocedonorte.
es.gov.br e E-mail: aguadocedonorte.es@outlook.com.

Água Doce Norte,ES,28.06.2018.

aulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal

CONTRATO 126 2018
Publicação Nº 143037

EXTRATO DO CONTRATO Nº 126/2018.

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

CONTRATADO: DIBARRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva, da frota de veículos automotores (diesel) do 
Município de Água Doce do Norte - ES, com fornecimento 
de peças e mão de obra.

VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos 
valores com o fornecimento de peças de reposição e mão-
de-obra ora contratados, o montante Global estimado em 
R$ 464.800,00 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil oi-
tocentos reais);

VIGÊNCIA. A vigência do contrato será até 31 de Dezem-
bro de 2018 contados a partir de sua assinatura, com va-
lidade e eficácia legal após publicação do seu extrato no 
Diário Oficial do Estado do ES, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) 
meses, em conformidade com o art. 57 da Lei nº 8.666/93 
com alterações posteriores;

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobri-
rem as referidas despesas advirão da conta e dotação 

orçamentária fixada na Lei Complementar nº 019, de 18 
de dezembro de 2017.

DATA DE ASSINATURA: 11 de junho de 2018.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

LEI 094, DE 27 DE JUNHO DE 2018
Publicação Nº 142988

LEI Nº 094, de 27 DE JUNHO DE 2018.

“Fica proibida quaisquer atividades na grade curricular ou 
apresentação do tema ideologia de gênero nos estabeleci-
mentos de Ensino da Rede Pública Municipal de Água Doce 
do Norte e dá outras providências”

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

Art. 1º. Fica proibida a distribuição, utilização, exposição, 
apresentação, recomendação, indicação e divulgação de 
livros, publicações, projetos, palestras, folders, cartazes, 
filmes, vídeos, faixas ou qualquer outro tipo de material 
lúdico, didático, ou paradidático, físico ou digital, contendo 
manifestações de ideologia de gênero nos estabelecimen-
tos de ensino da rede pública municipal de Água Doce do 
Norte, Estado do Espírito Santo.

Parágrafo Único. Da mesma forma, fica proibida a apre-
sentação do referido tema pelo corpo docente nos estabe-
lecimentos de ensino da rede pública municipal da cidade 
de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, 
Estado do Espírito, 27 junho de 2018.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal

LEI 095, DE 27 DE JUNHO DE 2018
Publicação Nº 142990

LEI Nº 095, de 27 DE JUNHO DE 2018.

“Ratifica deliberação da Assembleia Geral CIM Noroeste 
que Autoriza o Ingresso de Novo Município Consorciado e 
dá outras providências”.

http://www.aguadocedonorte.es.gov.br
http://www.aguadocedonorte.es.gov.br
mailto:pmadn@uol.com.br
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O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte: Faço saber 
que a Câmara Municipal DECRETA e eu SANCIONO a se-
guinte lei:

Art. 1º - Esta lei ratifica o ingresso do município de Vila 
Valério no Consórcio Público da Região Noroeste – CIM 
NOROESTE, conforme prescrito no inciso VIII da Clausula 
Décima do Contrato do referido Consórcio Público.

Art. 2º - Ficam ratificadas as deliberações da Assembleia 
Geral do Consórcio Público da Região Noroeste – CIM NO-
ROESTE, ocorrida nas datas de 26/01/2017 e 24/08/2017, 
nas quais por unanimidade foi deliberado pelo ingresso 
do município de Colatina no Consórcio Público da Região 
Noroeste – CIM NOROESTE, com isenção do pagamento 
da cota de ingresso, tendo sido apresentada a lei munici-
pal de nº 6.429/2017 datada de 03/08/2017, elevando a 
abrangência de atuação do consórcio público ao município 
de Colatina, inclusive no tocante aos direitos, deveres e 
obrigações constantes no Contrato de Consórcio Público.

Art. 3° - Fica ratificada a deliberação da Assembleia Geral 
do Consórcio Público da Região Noroeste – CIM NOROES-
TE, ocorrida na data de 24/08/2017, na qual por unanimi-
dade foi deliberado pela alteração do Anexo II do Contrato 
de Consórcio Público firmado, objetivando a reestrutura-
ção do quadro de pessoal do consórcio para atender as 
demandas existentes, resultantes da criação da Câmara 
Setorial de Compras Compartilhadas e o ingresso de novo 
município consorciado, passando o anexo em questão a 
viger conforme Anexo Único que integra presente lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, ES, 
aos 27 dias do mês de junho de 2018.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal
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Alfredo Chaves

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029.2018
Publicação Nº 143007

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALFREDO CHAVES – ES.

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2018.

PROC. ADM. Nº 3317/2018.

CREDENCIAMENTO: Dia 12/07/2018 das 08:30h às 09:00h.

ABERTURA: Dia 12/07/2018 às 09:00h.

LOCAL DA ABERTURA: Setor de Licitações da PMAC;

OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão 
de 13 kg e 45 kg para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e suas Unidades de Ensino.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: A partir do dia 29/06/2018, no Setor de licitações da PMAC ou pelo site: www.alfredochaves.
es.gov.br

Silvania Regina Modolo Beninca

Pregoeira

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030.2018
Publicação Nº 143008

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALFREDO CHAVES – ES.

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018.

PROC. ADM. Nº 3323/2018.

CREDENCIAMENTO: Dia 12/07/2018 das 13:00h às 13:30h.

ABERTURA: Dia 12/07/2018 às 13:30h.

LOCAL DA ABERTURA: Setor de Licitações da PMAC;

OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão 
de 13 kg para abastecimento das cozinhas das secretarias municipais.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: A partir do dia 29/06/2018, no Setor de licitações da PMAC ou pelo site: www.alfredochaves.
es.gov.br

Silvania Regina Modolo Beninca

Pregoeira

http://www.alfredochaves.es.gov.br
http://www.alfredochaves.es.gov.br
http://www.alfredochaves.es.gov.br
http://www.alfredochaves.es.gov.br
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DECRETO Nº 1228-N-2018
Publicação Nº 143038

 

 
 
 

 

DECRETO Nº 1228- N/2018 

EMENTA: Decreta Ponto 
Facultativo nas repartições 
Públicas do Município. 

 
 
O Prefeito Municipal de Alfredo Chaves, Estado de Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais, no cumprimento de atribuições 
legais, em especial as constantes no artigo 45, inciso V, da Lei 
Orgânica municipal,  
 

Decreta: 
 

Art. 1º - Ponto facultativo nas repartições públicas no dia 02 de julho do 
corrente ano, (Jogo da seleção Brasileira). 
 
Art. 2º - Caberá aos dirigentes da administração direta e indireta a 
preservação dos serviços essenciais às respectivas áreas de atuação. 
 
Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Alfredo Chaves/ES, 28 de junho de 2018. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

  

 

 
 

O presente ato foi fixado nessa 
Prefeitura Municipal de Alfredo 

Chaves 

Em 28/06/2018 

____________________________ 
Carlos Eugênio Ramalho Tavares 

Secretário Municipal de 
Administração Interino 

Dec. Nº 001-P/2017 
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DECRETO Nº 417-P-2018
Publicação Nº 143175

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo 

Chaves  

Em: 28 / 06 / 2018 
 

--------------------------------------- 
Carlos Eugenio Ramalho Tavares 

Secretário Municipal de 
Administração Interino 

Dec. nº 0001-P/2017  

DECRETO Nº. 0417-P/2018 

 

EMENTA: Dispõe sobre lotação de servidor 
efetivo, e dá outras providências. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente 
aquelas previstas no artigo 45, inciso V, da Lei Orgânica do Município de 
Alfredo Chaves;  

DECRETA: 

   Art. 1º Fica cedida a servidora senhora DYANA SEZINI 
VIEIRA, portadora do CPF/MF nº 115.325.637-10, servidora efetiva no 
cargo de Agente de Fiscalização, matricula funcional nº 2854, para a Câmara 
Municipal de Alfredo Chaves pelo período de 02/07/2018 a 31/12/2020, 
conforme o convênio 001/2018. 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 28. JUNHO. 2018. 

 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                PREFEITO   
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Alto Rio Novo

Prefeitura

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
009/2018

Publicação Nº 143004

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2018

O MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES, sede à Rua Paulo 
Martins, Nº 266 – Santa Bárbara – Alto Rio Novo – ES, 
inscrito no CNPJ sob o nº 31.796.659/0001-20, neste ato 
representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Munici-
pal Sr. LUIZ AMÉRICO BOREL, TORNA PÚBLICO, a ade-
são à ata de registro de preços nº 009/2018, formalizada 
pelo Município de Marilândia/ES, oriunda do processo li-
citatório na modalidade de pregão presencial para regis-
tro de preços nº 0017/2018 – processo administrativo nº 
5902/2017, sendo:

Objeto: registro de preços para locação de tendas e pal-
cos, em atendimento à solicitação do Munícipio de Alto Rio 
Novo/ ES

Ente Aderente (Carona): Município de Alto Rio Novo – ES.

Empresa Detentora da Ata (contratada): Metraton Equipa-
mentos de Som, Eventos e Locações EIRELI EPP – CNPJ nº 
08.964.656/0001-59.

Adesão: lote 01, lote 02, lote 03, lote 04, lote 05, lote 
06, lote 07, lote 08 totalizando o valor estimado de R$ 
45.534,00 (quarenta e cinco mil quinhentos e trinta e qua-
tro reais).

Alto Rio Novo – ES, 27 de junho de 2018.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
192/2017

Publicação Nº 143003

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2017

O MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES, sede à Rua Paulo 
Martins, Nº 266 – Santa Bárbara – Alto Rio Novo – ES, 
inscrito no CNPJ sob o nº 31.796.659/0001-20, neste ato 
representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Munici-
pal Sr. LUIZ AMÉRICO BOREL, TORNA PÚBLICO, a adesão 
à ata de registro de preços nº 192/2017, formalizada pelo 
Município de Marilândia/ES, oriunda do processo licitatório 
na modalidade de pregão presencial para registro de pre-
ços nº 096/2017 – processo administrativo nº 3923/2017, 
sendo:
Objeto: registro de preços para execução de serviços de 
sonorização e iluminação, em atendimento à solicitação do 
Munícipio de Alto Rio Novo/ ES

Ente Aderente (Carona): Município de Alto Rio Novo – ES.

Empresa Detentora da Ata (contratada): Joelza Boldrini 
Cristo Ferrari-ME – CNPJ nº 04.101.779/0001-92.

Adesão: lote 02, lote 03, lote 04, lote 05, lote 06 totalizan-
do o valor estimado de R$ 54.041,25 (cinquenta e quatro 
mil quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Alto Rio Novo – ES, 27 de junho de 2018.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5471
Publicação Nº 143342

DECRETO MUNICIPAL Nº. 5471 de 28 de junho de 2018.

ESTABELECE O EXPEDIENTE INTERNO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO/ES NOS DIAS DE JOGO 
DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL NA COPA DO MUN-
DO FIFA 2018.

O Prefeito Municipal de Alto Rio Novo/ES, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo inciso XIII do art. 44 
da Lei Orgânica Municipal, em caráter excepcional,

DECRETA:

Art. 1º. O funcionamento da parte administrativa da Pre-
feitura Municipal de Alto Rio Novo, para seus funcionários 
públicos, no dia do jogo da Seleção Brasileira de Futebol 
na Copa do Mundo FIFA 2018 se dará da seguinte forma:

I – Na segunda-feira, dia 02 de julho de 2018, o expe-
diente se dará de 08h00min as 11h00min e 15h00min as 
18h00min, sendo garantido o funcionamento dos serviços 
e a inscrição no Processo Seletivo do Edital n.° 003/2018 
(Decreto Municipal n.° 5468/2018);

II – O expediente das Secretarias Municipais se dará con-
forme suas próprias definições e áreas de atuação, dado o 
caráter essencial de seu funcionamento.

III – O expediente nos dias de jogo das fases subsequen-
tes, em caso de classificação, serão disciplinados por novo 
Decreto.

Art. 2º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Alto Rio Novo/ES, 28 de junho de 2018.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 5472/2018
Publicação Nº 143343

DECRETO Nº 5472/2018

DISPÕE SOBRE ERRATA DO EDITAL 003/2018 - DECRETO 
Nº 5468/2018.

O PREFEITO MUNICIPAL de Alto Rio Novo, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 44, IV da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - No Título III, item 4 do Edital 003/2018 (Decreto 
nº 5468/2018):

I) Onde se lê:

4 - A inscrição será feita em envelope devidamente lacra-
do, contendo na parte externa o nome e o cargo preten-
dido, devendo o mesmo ser entregue no Protocolo Geral 
da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo/ES, localizado na 
Rua Paulo Martins, n°. 266, Bairro Santa Bárbara, Alto Rio 
Novo – ES, no período de 02 de julho a 06 de julho de 
2018, no horário de 12h00min as 18h00min (segunda-fei-
ra a quinta-feira) e 07h00min às 13h00min (sexta-feira).

II) Leia-se:

4 - A inscrição será feita em envelope devidamente lacra-
do, contendo na parte externa o nome e o cargo preten-
dido, devendo o mesmo ser entregue no Protocolo Geral 
da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo/ES, localizado na 
Rua Paulo Martins, n°. 266, Bairro Santa Bárbara, Alto 
Rio Novo – ES, no período de 02 de julho a 06 de julho 
de 2018, sendo, no horário de 08h00min as 11h00min e 
15h00min as 18h00min no dia 02 de julho e no horário 
de 12h00min as 18h00min (terça-feira a quinta-feira) e 
07h00min às 13h00min (sexta-feira).

Art. 2º - No Título XVI – Das Disposições Finais fica acres-
cido o item 40, com a seguinte redação:

40 – Não serão aceitos títulos emitidos com datas poste-
riores ao dia 25/06/2018.

Art. 3º - Permanecem inalteradas as demais disposições 
do Edital 003/2018 (Decreto nº 5468/2018).

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

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

Gabinete do Prefeito, 28 de Junho de 2018.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
016/2018

Publicação Nº 143168

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2018

Contratante: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO – ES.

Contratado: TECLUZ COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 
LTDA – EPP.

Objeto: O objeto da presente ata é o registro de preços 
para futura e eventual aquisição de materiais elétricos – 
lâmpadas e reatores, para serem utilizados na manuten-
ção corretiva e preventiva da rede de iluminação pública, 
pelo período de 12 (doze) meses (Art. 15, Inc. II e IV e § 
3º, Inc. I e II da Lei nº. 8.666/93), para atender a Secre-
taria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte do Município 
de Alto Rio Novo -ES.

Vigência: A vigência da Ata de Registro de Preços é de 01 
(um) Ano, a contar da data de sua assinatura.

Valor global de R$ 32.490,00 (trinta e dois mil quatrocen-
tos e noventa reais)

Processo Administrativo: 001921/2018.

PORTARIA 007 SMOSUT
Publicação Nº 143345

PORTARIA SMOSUT N° 007/2018

28 de Junho de 2018

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCA-
LIZAR E ACOMPANHAR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
Nº 016/2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE OBRAS, SERVI-
ÇOS URBANOS E TRANSPORTE, de Alto Rio Novo, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, com 
fulcro na Lei 8.666/93, em seu artigo 67; e

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 
001921/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor SEBASTIÃO ARCANJO DA SIL-
VA, portador da Matrícula nº 020478, ocupante do cargo 
de Eletricista, para acompanhar e fiscalizar Ata de Registro 
de Preços nº 016/2018, para futura e eventual aquisição 
de materiais elétricos, lâmpadas e reatores, para serem 
utilizados na manutenção corretiva e preventiva da rede 
de iluminação pública, com poderes amplos e irrestritos 
para propor penalidades, analisar documentos e realizar 
vistorias.

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

Art. 3° Revogam-se as disposições ao contrário.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Trans-
porte de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, aos vinte 
e oito dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito.

RACSONAN LOURENÇO DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE OBRAS, SERVIÇOS 
URBANOS E TRANSPORTE

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
046/2018 

Publicação Nº 143123

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO – ES.

CONTRATADO: CONSTRUCTION PERSON LTDA ME.

Objeto: O presente contrato tem como objeto contratação 
de empresa especializada na construção civil de obras de 
reforma de duas quadras de esporte situadas nos distritos 
de Monte Carmelo e Vila Palmerino, no Município de Alto 
Rio Novo-ES.

Vigência: O prazo para execução total do objeto do pre-
sente Edital será de 06 (seis) meses, a contar do dia sub-
sequente à publicação oficial da Ordem de Início de execu-
ção dos serviços, nos termos do parágrafo único do art. 61 
da Lei n.º 8.666/93.

Valor: O valor estimado para execução do remanescen-
te da reforma das quadras esportivas, objeto do presente 
Contrato é de R$ 90.222,02 (noventa mil, duzentos e vinte 
e dois reais e dois centavos) referente à Quadra de Monte 
Carmelo e R$ 17.506,29 (dezessete mil, quinhentos e seis 
reais e vinte e nove centavos) referente à Quadra de Vila 
Palmerino, totalizando o valor de R$ 107.728,31 (cento e 
sete mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e um cen-
tavos), cujo desembolso dar-se-á consoante estabelecido 
neste instrumento, com os seguintes recursos:

019100019101.2781301321.136 – REFORMA DE QUA-
DRAS POLIESPORTIVAS – CONVÊNIO MINISTÉRIO DO ES-
PORTE - 44905100000 – OBRAS E INSTALAÇÕES – FICHA 
000319 - 1502000000

Processo Administrativo: 002215/2018.

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 
023/2018

Publicação Nº 143006

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 023/2018.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES.

CONTRATADO: AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME.

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto o re-
manejamento dos saldos orçamentários por Secretaria/
centro de custos, conforme permitido na Cláusula Sétima, 

Parágrafo Terceiro, do Contrato Original.

Valor: O valor global deste instrumento é de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais).

Processo Administrativo: 02207/2018.
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Anchieta

Prefeitura

ANUNCIO DE COTAÇÃO 
Publicação Nº 143033

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA/ES torna públi-
co para conhecimento dos interessados que se encontra 
aberta na Coordenadoria de Compras da Secretaria de Ad-
ministração, estimativa de preço (cotação):

ITEM 1: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO EM 
BRINQUEDOS COM DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES

Prazo para contato: 03 dias úteis a partir da publicação. 
Encaminhar propostas: pmacompraspma@gmail.com

Dúvidas: Coordenadoria de Compras – (28) 3536-
3272/3257

Paulo Mateus Costa Zetum (Coordenador de Compras)

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
079/2018

Publicação Nº 143023

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 079/2018.

O Prefeito de Anchieta, Estado do Espírito Santo, FABRI-
CIO PETRI no uso de suas atribuições, torna público, para 
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 na Fes-
ta de São Pedro - Anchieta ES
Conforme Cronograma abaixo, neste Município.

“BANDA TROPICAL BRASIL ”

DIA HORA LOCAL

30 de Junho de 2018.
22:00h ás

0:00h
Praça São Pedro

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

Processo Administrativo: 011144/2018.

Obs: Publicado no Mural da Prefeitura com base no art. 82 
da LOM – Lei Orgânica Municipal.

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
080/2018

Publicação Nº 143031

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº 079/2018.

O Prefeito de Anchieta, Estado do Espírito Santo, FABRI-
CIO PETRI no uso de suas atribuições, torna público, para 
cumprimento no disposto no Artigo 25, Inciso III, 26 e 29 
da Lei 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação, para Con-
tratação da “SHOW COM ANDRESSO FORROZEIRO”, atra-
vés da empresa M FERREIRA PECANHA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 14.409.461/0001-27 para atender a programa-
ção na Festa de São Pedro - Anchieta ES

Conforme Cronograma abaixo, neste Município.

“SHOW COM ANDRESSO FORROZEIRO”

DIA HORA LOCAL

01 de julho de 2018.
21:00h ás

23:00h
Praça São Pedro

Valor Global da Contratação: R$ 5.000,00 (CINCO MIL RE-
AIS)

Processo Administrativo:011187/2018.

Obs: Publicado no Mural da Prefeitura com base no art. 82 
da LOM – Lei Orgânica Municipal.

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
081/2018

Publicação Nº 143025

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº081/2018

O Prefeito de Anchieta, Estado do Espírito Santo, Fabri-
cio Petri, no uso de suas atribuições, torna público, para 
cumprimento no disposto no Artigo 25, Inciso III, 26 e 29 
da Lei 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação, para Con-
tratação do Show com “MUSICAL PRATEADOS”, através 
da empresa A N PRODUÇÕES LTDA-ME inscrito no CNPJ 
23.324.176/0001-02, para atender a programação da Fes-
ta de São Pedro, neste Município.

Conforme Cronograma abaixo:

”SHOW COM MUSICAL PRATEADOS”

DIA HORA LOCAL

29 de Junho 2018
23:00h ás 

01:00h
Praça São Pedro

Valor Global da Contratação: R$ 12.000,00(doze mil re-
ais).

Processo Administrativo: 011188/2018.

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

mailto:pmacompraspma@gmail.com
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HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 003/18
Publicação Nº 142989

RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 003/2018

O Município de Anchieta/ES através de sua Comissão Per-
manente de Licitação, vem tornar público para amplo co-
nhecimento e em conformidade com o disposto da Lei nº. 
8.666/93 e suas alterações, que o Sr. Prefeito homologou 
e adjudicou a licitação na modalidade de Tomada de pre-
ços nº. 003/2018, Processo Administrativo nº. 1106/2018, 
tendo como favorecido licitante CONSERMA SERVIÇOS, 
MANUTENÇÃO, TRANSPORTES LTDA.

Anchieta/ES 28/06/2018.

Paulo César Vieira

Presidente CPL/PMA – ES
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Aracruz

Prefeitura

AVISO  CONCORRÊNCIA PÚBLICA   N.º 
002/2018 - SEMOB

Publicação Nº 143176

AVISO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

N.º 002/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada em servi-
ços de engenharia para elaboração de projetos, assessoria 
técnica, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras 
prediais, neste Município de Aracruz/ES.

DATA DO PROTOCOLO: até as 18 horas do dia 16 de agos-
to de 2018, no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Mu-
nicipal, situado à Rua Padre Luiz Parenzi, nº 710, Centro, 
Aracruz – ES.

DATA DA ABERTURA: 17 de agosto de 2018 às 13:30 horas 
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à 
Av. Morobá, nº 20, Morobá, Aracruz – ES.

Edital à disposição: www.aracruz.es.gov.br

Aracruz/ES, 28 de junho de 2018.

Ranyelle Fernanda Miler

Presidente da CPL

AVISO  CONCORRÊNCIA PÚBLICA   N.º 004/ 
2018 - SEMED

Publicação Nº 143194

AVISO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

N.º 004/2018

OBJETO: Contratação de empresa para reforma e amplia-
ção da EMEF Eurípedes Nunes Loureiro, neste Município de 
Aracruz/ES.

DATA DO PROTOCOLO: até as 18 horas do dia 02 de agos-
to de 2018, no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Mu-
nicipal, situado à Rua Padre Luiz Parenzi, nº 710, Centro, 
Aracruz – ES.

DATA DA ABERTURA: 03 de agosto de 2018 às 13:30 horas 
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à 
Av. Morobá, nº 20, Morobá, Aracruz – ES.

Edital à disposição: www.aracruz.es.gov.br

Aracruz/ES, 28 de junho de 2018.

Ranyelle Fernanda Miler

Presidente da CPL

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PRE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 082/2018

Publicação Nº 143043

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 082/2018

PROCESSO Nº 17.338/2017

O Município de Aracruz/ES, por intermédio de Pregoeira 
Oficial e Equipe de apoio atuante na Secretaria Munici-
pal de Saúde, comunica que será redesignada sessão de 
abertura do Pregão Eletrônico n 082-2018 para o próxi-
mo dia útil subsequente nos mesmos termos e condições 
anteriormente estabelecidos, em razão da conveniência e 
oportunidade do ato.

Aracruz, 28 de Junho de 2018.

Terciany Cris B. Siqueira

Pregoeira Oficial da SEMSA

COMUNICADO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS DE N.º 023/2018

Publicação Nº 142984

COMUNICADO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS DE Nº 023/2018

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho 
(SEMDS) do município de Aracruz/ES, neste ato repre-
sentada pela Secretária a Senhora ROSILENE FILIPE DOS 
SANTOS MATOS, torna público que nos autos do Processo 
Administrativo nº 9.240/2018 adere a ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 023/2018 oriunda da Secretaria de Supri-
mentos- Pregão Eletrônico nº 103/2018, Processo Admi-
nistrativo nº 13.859/2017, tendo essa Secretaria Munici-
pal como órgão gerenciador e a empresa TANIA MARIA 
PISSINATI-ME como fornecedor, conforme publicação no 
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO O ESPÍRI-
TO SANTO (DOM/ES) no dia 12/04/2018.

OBJETOS: GÁS DE COZINHA, GLP, CARGA DE 13 KG - 
ÁGUA MINERAL, S/GÁS, GARRAFA DESCARTÁVEL C/ 500 
ML- ÁGUA MINERAL, S/GÁS, COPO 200 ML

Valor total da adesão: R$ 22.680,00 (vinte e dois mil seis-
centos e oitenta reais)

Publique-se.

Aracruz/ES, 28 de junho de 2018.

ROSILENE FILIPE DOS SANTOS MATOS

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

Decreto nº 32.065 de 01/01/2017

http://www.aracruz.es.gov.br/
http://www.aracruz.es.gov.br/
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CONTRATO N°073/2018 - SEMAD -PROC.5981/2018
Publicação Nº 143320

CONTRATO N°073/2018

PREGÃO ELETRÔNICO N° 137/2017

ATA DE REGISTRO Nª 145/2017

PROCESSO Nº 5.981/2018

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) CIR-
CUITO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX SÍNCRONO, COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 200 
(DUZENTOS) MBPS. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE VILA VELHA E A EMPRESA.

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ – ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 27.142.702/0001-
66, com sede na Avenida Morobá, nº. 20, Bairro Morobá, Aracruz-ES, CEP 29192-733, doravante denominado CONTRA-
TANTE, pessoa jurídica de direito público interno, com, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Recur-
sos Humanos - SEMAD, neste ato representado pelo Secretário Sr. LUCIANO FORRECHI, brasileiro, portador do CPF nº 
024.633.627-74 e da CI nº 1.136.891- ES, residente a Rua Aurora n º 90, AP 204 BL L, Residencial Jardim Camburi- Vitória 
- ES, CEP: 29.090.310, nos termos da Lei nº 3.652/2013, regulamentada pelo Decreto nº 32.940, de 03/07/2017; Contra-
tante, e DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 39.320.478/0001-34, com 
sede na rua Saturnino Rangel Mauro nº 99, Praia de Itaparica, Vila Velha – ES, representada neste ato pelo Sr. ROGÉRIO 
MELO DA SILVA, C. Identidade nº 909-064 – ES, brasileiro, solteiro, empresário, Residente a Rua José Julio de Souza, n 
1.900, apt. 301 Torre B, Vila Velha –ES, mais adiante denominado Contratado, celebram o presente Contrato, derivado do 
Pregão Eletrônico n° 137/2017, firmada nos autos do processo n° 5.981/2018. O presente Contrato obedece ao regime 
de execução indireta, regido pela Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes e está firmado sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 0.1 .O presente Contrato tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) CIRCUITO DE 
ACESSO DEDICADO Á INTERNET, FULL DUPLEX SÍNCRONO, COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 200 (DUZENTOS) 
MBPS, conforme especificações técnicas e demais disposições contidas no Termo de Referência e Instrumento Convocatório.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 2.1. O serviço ora contratado será prestado mediante provocação do 
órgão requisitante que o fará por meio de uma ordem de serviço.

2.2. A execução dos serviços deverá ser iniciada no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, a contar do recebimento da Or-
dem de Serviços.

2.3. A prestação do serviço deverá ser feita no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Aracruz, sito a Av. Morobá nº 
20, Bairro Morobá, CEP: 29.192.733, Aracruz-ES.

2.4. A contratada se obriga a prestar os serviços propostos obedecendo rigorosamente ás especificações detalhados por 
ocasião da licitação.

2.5. A contratada é obrigada a reparar, corrigir ou substituirás suas expensas, no total ou em parte material em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções, bem como substituir mão de obra que se mostre desqualificado para a pres-
tação do serviço.

2.5.1 Os serviços deverão ser executados mensalmente, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) 
dias da semana, a partir de sua ativação.

2.6. A eventual aceitação do objeto por parte do Contratante não eximirá a Contratada da responsabilidade de quaisquer 
erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar posteriormente na prestação do serviço.

CLAUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. As despesas para execução do objeto do Registro de Preços ora 
licitado correrão á conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos que da Ata se utilizarem e serão especificadas 
no tempo de emissão da ordem de fornecimento, como segue:

Dotação Orçamentária: 2018

Orgão: 017- Secretaria de Administração e Recursos Humanos
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Unidade Orçamentária: 001 – Secretaria de Administração e Recursos Humanos

Dotação: 1017

Classificação Funcional: 04.122.0040.2.0007 – Administração e Manutenção da Unidade

Elemento: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Sub-elemento: 3.3.90.39.50 – Serviços de Telecomunicações

Recursos do Tesouro: 1.000.0000

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 4.1. O valor do presente contrato será de R$12.166,66 (Doze mil, cento 
e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) mensais, totalizando R$145.999,92 (cento e quarenta e cinco mil, no-
vecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) anuais, pela prestação dos serviços contratados.

4.2. No Valor contratado estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do serviço, equipamentos, tributos e 
encargos de terceiros.

CLAUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a aceitação do serviço, 
mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo órgão competente.

5.1.1 . A empresa contratada deverá proceder com a abertura de um processo de solicitação de pagamento no Setor de 
Protocolo Geral da Prefeitura de Aracruz, anexo à Casa do Cidadão (Rua Padre Luiz Parenzi, nº 710, Centro, Aracruz/ES), 
encaminhando a Nota Fiscal/ Fatura para o pagamento, que ocorrerá de acordo com as normas legais vigentes no país, 
nos termos do artigo 40, inciso XIV, alínea “a” da Lei 8.6666/93.

5.1.2 A nota fiscal deverá vir acompanhada da prova de regularidade perante:

a) Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;

b) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

c) Fazenda Federal;

d) Fazenda Estadual;

e) Fazenda Municipal da sede do fornecedor e do Município de Vila Velha.

f) Certidão negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

5.2. Não será admitida a antecipação de pagamento.

5.3. Das notas fiscais/faturas deverá constar, além dos preços da proposta aceita, o n° da agência bancária, o nome do 
banco e número da conta da empresa, nº do processo e da ordem de serviço.

5.4. Ocorrendo erros nas Notas Fiscais/Faturas, as mesmas serão devolvidas ao fornecedor para correção, ficando estabe-
lecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura corrigida.

5.5. Os pagamentos poderão ser sustados nos seguintes casos:

a) não cumprimento das obrigações assumidas;

b) não prestar o serviço nas condições estabelecidas;

5.6. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto perdurar qualquer pendência de liquidação, ou obrigação 
que lhe for imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção.

5.7. Para emissão da Nota Fiscal deverão ser considerados os seguintes dados do tomador:

Prefeitura Municipal de ARACRUZ

Av. Morobá nª 20, Bairro Morobá- Aracruz/ES

CNPJ N°.27. 142.702.0001/66
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I.E.: ISENTO.

CLÁUSULAS SEXTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 6.1. Este Contrato poderá ser alterado consoante disposições do 
Art.65, da lei n° 8.666/93.

6.2. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições deste Contrato, os acréscimos ou supressões efetuadas até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, de acordo com o § 1° do artigo 65 da lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA SETIMA – DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 7.1 – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS.

7.1.1 – Ultrapassados 12 (doze) meses da planilha orçamentária elaborada pela Administração Municipal, ou da proposta 
comercial, conforme previsão editalícia, a contratada poderá fazer jus ao reajustamento dos preços, pelos índices inflacio-
nários do Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, apurados nos últimos 12 (doze) meses.

7.1.2 – A contratada poderá solicitar o reajustamento dos preços, sob pena de preclusão do seu direito.

7.2 – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

7.2.1 – A qualquer tempo a Contratada poderá solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que de-
monstre analítica e justificadamente a variação de todos os componentes do custo, que deram origem ao desequilíbrio 
contratual, em consonância com o artigo 65, inciso II,alínea “d”, da Lei n° 8.666/93.

7.2.2 – Os efeitos financeiros do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato serão considerados a partir da 
data de protocolo da solicitação da contratada.

CLÁUSULA OITAVA- DA TERCEIRIZAÇÃO DO OBJETO 8.1. É vedada a cessão do objeto deste Contrato.

8.2. Não será admitida a subcontratação do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA 9.1. Com a finalidade de assegurar ao Município a garantia quanto ao fiel cumprimento 
do objeto deverá ser apresentado à Administração, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contando da data da assi-
natura do termo contratual, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) 
do seu valor total podendo ser utilizada caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária.

9.1.1. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nela pre-
vistas;

II. Prejuízos causados à administração ou à terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

III. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao contratado;

IV. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pelo contratado.

9.1.2. Não poderão ser aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos não constem expressamente os 
eventos indicados nos incisos do parágrafo anterior.

9.1.3. A garantia em dinheiro deverá ser depositada em conta específica no Banco do Estado do Espírito Santo, em favor 
do Município de Aracruz.

9.1.4. A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser apresentada conforme o modelo constante no anexo VII deste 
edital.

9.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (zero vírgula 
dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).
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9.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração a promover, a titulo de garantia, a retenção 
dos pagamentos devidos ao contrato, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total ou anual do contrato, conforme 
o caso.

9.2.2. A retenção efetuada nos termos do parágrafo anterior não gerará direito a nenhum tipo de compensação financeira 
ao contratado.

9.2.3. O contratado, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no item

9.2.1 por qualquer das modalidades de garantia prevista no item 9.2 deste edital.

9.3. Na hipótese de garantia efetuada na modalidade seguro garantia ou fiança bancária o garantidor deverá declarar ex-
pressamente que tem plena ciência dos termos de Edital da licitação que origina a obrigação e das cláusulas contratuais 
dele derivadas.

9.3.1 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo Município de Vila Velha 
com o objetivo de apurar prejuízos e /ou aplicar sanções ao contratado.

9.4. Será considerada extinta a garantia:

Com devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro 
a título de garantia, acompanhada de declaração de Administração, mediante termo circunstanciado, de que o contrato 
cumpriu todas as cláusulas do contrato;

Com extinção do contrato mediante recebimento definitivo do seu objeto.

9.4.1. Os valores depositados a titulo de garantia quando de sua restituição ao contrato serão corrigidos monetariamente 
tendo como base o índice de correção da Caderneta de Poupança no período.

9.5. Na hipótese de adiantamentos contratuais em que haja acréscimo de valor deverá ser prestada garantia sobre o 
acréscimo, por qualquer das formas estabelecidas no item 9.1.

9.5.1 Na hipótese de prorrogação do prazo de execução do objeto contratado, o termo aditivo somente será assinado 
mediante igual prorrogação da garantia, admitido a retenção de que trata o item 9.2.1 deste edital.

9.6. A apresentação de garantia será facultada nos contratos cujo valor global seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 10.1. Além daquelas já delineadas neste temos e no de 
referência da licitação que o antecedeu, competirão as partes as seguintes responsabilidades:

10.1.1. AO CONTRATANTE:

a) Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários à execução do Contrato.

b) Notificar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da execução do con-
trato.

c) Indicar formalmente, o gestor e/ou fiscal para acompanhamento da execução do contrato.

d) Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente executados, no prazo estabelecido neste termo.

e) Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados pela contratada, por intermédio de servidor designado para atuar 
como gestor e/ou fiscal do contrato, que será responsável por comunicações, notificações, requisições e demais atos re-
lativos à execução do contrato, bem como pelo registro das ocorrências da relação contratual;

f) Manter seus dados atualizados perante a Contratada, arrolando responsáveis, contatos autoridades a serem acionadas 
e demais informações necessárias à execução do contrato;
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g) Requisitar a documentação necessária à comprovação da manutenção das condições de habilitação e do cumprimento 
de obrigações contratuais, trabalhista e previdenciárias, ou para instruir repactuação ou reajuste de preços;

h) Requisitar a substituição de profissionais que venham a causar transtornos à fiscalização do contrato, devido a inassi-
duidade, impontualidade, desídia ou outras posturas inconvenientes ou incompatíveis com o exercício de suas respectivas 
atribuições.

i) Exigir o rigoroso cumprimento das disposições contratuais e aplicar as penalidades cominadas.

J) Prestar as informações necessárias para que a contratada possa desempenhar os serviços dentro das disposições con-
tratuais;

9.2 – Caberá à CONTRATADA:

a)A Contratada se responsabilizará pela preservação do sigilo e pelo uso restrito à execução dos serviços, de informações 
sensíveis (informações proprietárias) relacionadas a aspectos técnicos, operacionais, comerciais, jurídicos e financeiros da 
PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ, a que tenha acesso em decorrência da relação contratual;

b) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos durante a 
execução dos serviços, ainda que no recinto da CONTRATANTE;

c) Prestar o serviço em conformidade com os padrões de qualidade e normas vigentes;

d) Comunicar a CONTRATANTE por escrito, quaisquer anormalidade de caráter urgente, que venha a afetar o funciona-
mento da internet e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

e) Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

f) Prestar as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE,

atendendo em até 2 (dois) dias úteis, a partir do recebimento da solicitação;

g) Deverá ser designado um consultor de relacionamento para acompanhamento permanente da execução do contrato, 
do qual CONTRATANTE deve possuir número de telefone móvel de contato funcional dele e de um substituto, sem interfe-
rência de atendimento eletrônico, que possa resolver as demandas da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ em horário 
comercial;

h) Levar imediatamente ao conhecimento da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ, qualquer fato extraordinário ou anor-
mal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis;

i)Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa do objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, 
transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço;

j) Monitorar permanentemente o estado dos circuitos de comunicação de dados abrindo imediatamente a solicitação de 
reparo do circuito em caso de falhas, degradação de performance ou evento que leve a indisponibilidade da rede e inician-
do o processo de recuperação.A CONTRATADA é responsável pelo gerenciamento do circuito, devendo esta disponibilizar 
relatórios de tráfego e de eventos na rede contratada;

k) Manter um Centro de Atendimento para resolução de problemas técnicos de acesso a internet, com funcionamento 24 
(vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias da semana e que possa ser contatado através de ligação telefônica local ou 
gratuita (0800 ou similar), por e-mail e/ou através de Sistema de Chamados;

l) No registro do problema deverá ser atribuído um número de ocorrência que servirá como referência para o acompanha-
mento do tratamento do problema.

m) Após abertura de chamado técnico, que poderá ser realizado por meio dos canais previsto no subitem 8.1.11, o prazo 
de resolução será de, no máximo, 4 (quatro) horas;

n) A CONTRATADA se responsabilizará, na prestação do serviço de link dedicado;

o) Manter a qualidade e o desempenho do serviço;
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p) Comunicar à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 01 (uma) hora, a presença de seus empregados ou de em-
presa ao local de instalação dos equipamentos, visando à prestação dos serviços de instalação e manutenção, os quais 
serão acompanhados pelo responsável técnico da Seção de Suporte Técnico de informática, desde que dentro do horário 
de expediente normal do órgão;

q) Realizar diagnósticos da falhas no serviço relatadas pela CONTRATANTE, eliminando os defeitos nos componentes sob 
sua responsabilidade;

r) Atender as reclamações ou pedidos de esclarecimentos sobre a cobrança dos serviços contratados;

s) Sempre que houver necessidade de intervenção programada por parte da CONTRATADA, para manutenção preventiva 
e/ ou substituição dos equipamentos e meios utilizados no provimento do (s) acesso (s) objeto deste instrumento, que 
possa causar interferência no desempenho do serviço, a CONTRATANTE deverá ser previamente informada no praza míni-
mo de 05 (cinco) dias da execução do serviço;

t) Os indicadores de desempenho deverão ser pautados na garantia de uso de 100% da banda disponibilizada para tráfego 
de dados em todos os circuitos previstos. A constatação da garantia de serviço será evidenciada pela analise dos relatórios 
emitidos no gerenciamento da rede.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 11.1. Nos termos que prescreve os artigos 86 a 88 da 
Lei 8.666/93.

11.1.1. Advertência aos licitantes que inobservarem ou descumprirem total ou parcialmente as cláusulas editalícias e que 
cometam atos visando frustrar os objetivos da licitação.

1.1.2. Multa, nos termos de §2° do artigo 21 do Decreto 201/2015, no percentual de:

a) 5% (cinco por cento) do valor estimado para a contratação por deixar de entregar alguma documentação exigida para 
o certame;

b) 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação por deixar de entregar toda a documentação exigida para 
o certame;

c) 15% (quinze por cento) do valor estimado para a contratação por ensejar o retardamento da execução de seu objeto 
ou não mantiver a proposta;

d) 20% (vinte por cento) do valor estimado para a contratação quando dentro do prazo de validade de sua proposta não 
retirar a Autorização de Fornecimento, Ordem de Serviço ou não celebrar o Contrato; apresentar documentação ou decla-
ração falsa; falhar ou fraudar na execução do Contrato; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

11.1.2.1. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de direitos.

1.1.3. Suspensão temporária, impedindo de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, conforme descrito 
abaixo:

I- Por até trinta dias:

a) quando vencido o prazo da advertência para cumprimento de obrigação, o fornecedor permanecer inadimplente; ou.

b) Quando o fornecedor deixar de entregar, no prazo estabelecido pela administração, os documentos exigidos.

II- de trinta a seis meses:

a) para o fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;

b) recebimento de duas penalidades de advertência, em prazo inferior a doze meses;

c) recebimento pela segunda vez da penalidade sancionada na forma da Lei.

d) recebimento de uma segunda penalidade de multa, por qualquer uma das seguintes condutas:

1. atraso na execução do objeto;e

2. alteração da sua quantidade ou qualidade.

III – de seis meses a doze meses, nas situações de:

a) retardamento imotivado ou injustificado na execução de serviço, obra e fornecimento de bens;

b) não pagamento da pena de multa no prazo estabelecido, nas situações em que não for possível o desconto da garantia 
ou dos crédito decorrentes de parcelas executadas;ou

c) recebimento pela segunda vez de penalidade sancionada na forma da Lei.

d) IV – de doze a vinte e quatro meses:
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a) prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos de licitação dentre os quais o conluio entre empresas;

b) apresentação de documentos fraudulentos, falsos ou falsificados nas licitações ou na execução do Contrato, incluindo 
o Cadastro de Fornecedores;

c) prática, por meio dolosos, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos relacionados ao Contrato;

d) quando o fornecedor paralisar serviço, obra ou fornecimento de bens sem justa motivação e prévia comunicação à 
Administração;

e) entrega do objeto contratual falsificado ou adulterado;

f) prática de sérios atos de inexecução contratual ou de ilícitos administrativos graves; ou.

g) recebimento pela segunda vez de penalidade sancionada na forma da Lei.

h) 11.1.4. Impedimento aplicado ao licitante, ao fornecedor ou prestador de serviços, o impedindo-os de licitar e contratar 
com a Administração Pública Municipal, nos casos de Pregão, por prazo nunca superior a 05 (cinco) anos, quando, convo-
cado dentro de prazo de validade da sua proposta, e conforme descrito abaixo:

I. não celebrar o Contrato;

II. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

III. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

IV.não mantiver a proposta;

V. falhar ou fraudar na execução do Contrato;

VI. se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

11.1.5. Descredenciamento e a proibição de credenciamento no Cadastro Municipal de Fornecedores.

1.1.6 Declaração de inidoneidade aplicável às empresas ou profissionais que:

I – tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos;

II – tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III – demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos privados.

1.1.7. Independentemente das sanções administrativas cabíveis, a licitante ou Contratada ficará, ainda, sujeita à respon-
sabilização pelo pagamento das perdas e danos causados á Administração Pública.

11.2. As Licitantes serão notificadas para apresentarem sua defesa em até:

I- 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, no caso de aplicação das sanções previstas nos itens 
11.1.1 à 11.1.5,

II- 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação, no caso de aplicação da sanção prevista no item 11.1.6.

11.2.1. O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a preclusão do direito pelo 
licitante, implicando na imediata aplicação da sanção prevista em Lei e o edital.

11.2.2. No exercício de sua defesa o fornecedor poderá juntar documentos e pareceres, bem como aduzir alegações refe-
rentes á matéria objeto do processo.

11.2.3 Ao licitante incumbirá provar os fatos e situações alegadas e, sem prejuízo da autoridade processante, averiguar 
as situações indispensáveis à elucidação dos fatos e imprescindíveis à formação do seu convencimento.

11.3. As penalidades previstas poderão ser aplicadas independente de transcrição para o Instrumento Convocatório.

11.4. Assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, é facultado à licitante ou Contratada interessada:

I –Interpor recurso contra a aplicação das sanções de Advertência, Multa, Suspensão e Impedimento, Descredenciamento, 
no prazo de 5 (cinco) dia úteis, a contar da ciência da respectiva notificação, e;

II – Interpor pedido de reconsideração da aplicação da sansão de Declaração de Inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, a contar da ciência da respectiva notificação, feita nos termos da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DOS PRAZOS 12.1. O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da Autorização de Serviço, prorrogável por igual período, respeitável o limite de 48 (quarenta e oito) 
meses, nos termos de Art. 57, inciso IV, da Lei 8.666/93.

12.2. O prazo para inicio dos serviços fica fixado em 07 (sete) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da 
Autorização de Serviço, expedida pela Contratante.



29/06/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1043

www.diariomunicipales.org.br

Página 32

12.3. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, admitem prorrogação, mantidos as demais Cláusulas do 
Contrato e asseguradas à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enu-
merados no art. 57 §1° da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RECISÃO 13.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com 
as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

13.2. Constituem motivos para a rescisão do presente Contrato;

a) não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

b) cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

c) lentidão no seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento nos 
prazos estipulados;

d) paralisação do cumprimento do objeto sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

e) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
assim como a de seus superiores;

f) decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

g) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pelo ordenador de 
despesas, e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato.

h) A aplicação de três advertências, seguidas de justificativas não aceitas, é causa de rescisão contratual, ficando a cargo 
de a administração decidir sobre a oportunidade e conveniência de rescindir.

13.3. A rescisão do Contrato poderá inda ocorrer de forma amigável, por acordo entre as partes, reduzindo a termo no 
processo desde que haja conveniência para a Administração Pública.

13.4. Declarada a rescisão do Contrato, a Contratada receberá do Contratante apenas o pagamento relativo à parte do 
objeto realizado, depois de medidos e aprovados pela fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 14.1. A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada 
pela Gerência de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Administração por servidores devidamente desig-
nados, nos termos do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93.

14.1.1. A ação da fiscalização não reduz nem tampouco exclui a responsabilidade da Contratada perante a Administração 
e terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 15.1. Representará a Contratada na execução do 
serviço Sr. Giovani Felício Falcão , CPF nº 079.801.687-63 e CI 1.528.028.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 16.1. Caberá a Contratante a publicação do extrato deste termo contratual, 
no Diário Oficial dos Municípios.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 17.1. Fica eleito o foro da Vara da Fazenda Pública Municipal de Aracruz, para 
dirimir quaisquer dúvidas ou contestações oriundas, direta ou indiretamente, deste instrumento, renunciando-se expres-
samente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma juntamente com 
02 (duas) testemunhas, igualmente signatárias.

Aracruz/ES 12 de Junho de 2018.

LUCIANO FORRECHI

Secretário Municipal de Administração e RH.

CONTRATANTE

DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome      Nome

CPF      CPF
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ANEXO DO CONTRATO

REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE 01 (UM) CIRCUITO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX SÍNCRONO, COM VELOCIDADE 
MÍNIMA GARANTIDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS.

LOTE I – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE I

Item Descrição do Objeto /Marca Unid. Mês Preço mensal Preço Total

01

Prestação de serviços de telecomunicação para implementação, 
operação e manutenção de 1 (um) circuito de acesso dedicado à 
internet, full duplex síncrono, com velocidade mínima garantida de 
200 (duzentos) mbps.

Mês 12 R$12.166,66 R$145.999,92

VALOR TOTAL DO LOTE I R$145.999,92

DECRETO Nº 34294
Publicação Nº 143245

DECRETO Nº 34.294, DE 25/06/2018.

AVERBA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORA DO 
MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
CONTIDAS NO ART. 201, § 9º DA CONSTITUIÇÃO FEDE-
RAL, ART. 55, INCISO V E ART. 62, §3º DA LEI ORGÂNICA 
DE ARACRUZ/ES.

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a Gerência de Recursos Humanos 
- Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Mu-
nicípio de Aracruz - SEMAD a proceder nos assentamentos 
da Servidora VANILZA FERREIRA DIAS, Matrícula 6218, 

que exerce o cargo de PROFESSOR DE ENSINO FUNDA-
MENTAL – ANOS FINAIS – MATEMÁTICA, Nível II, Padrão 
“F”, o cômputo do tempo de contribuição de 01 (um) ano, 
10 (dez) meses e 09 (nove) dias, conforme Certidão de 
Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional 
de Seguridade Social – INSS, contidas às folhas 26/30, do 
Processo nº 2018.10.700150PA.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 25 de Junho de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

LUCIANO FORRECHI

Secretário de Administração e Recursos Humanos

DECRETO Nº 34298
Publicação Nº 143243

DECRETO Nº. 34.298, DE 26/06/2018.

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE COMO ESTAGIÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TER-
MOS DA LEI FEDERAL 11.788/2008, LEI MUNICIPAL Nº. 3.265, DE 23/12/2009 E DECRETO Nº 21.218, DE 09/08/2010.

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos – Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz 
autorizada a proceder a contratação da Estudante abaixo descrita como Estagiária, com a carga horária de 6 horas diária, 
percebendo o pagamento da Bolsa-Auxílio de 90% do vencimento do servidor municipal de Nível I, Padrão “E”, da tabela 
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salarial administrativa, conforme Decreto nº 21.218, de 09/08/2010.

Nome Curso Faculdade Secretaria A partir

CAROLINA REALI RECLA Direito FACE SEMAD 27/06/2018

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 26 de Junho de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

LUCIANO FORRECHI

Secretário de Administração e Recursos Humanos

DECRETO Nº 34302
Publicação Nº 143242

DECRETO Nº 34.302, DE 26/06/2018.

NOMEIA MEMBROS EM SUBSTITUIÇÃO PARA COMPOR O 
COMDERSU – CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVI-
MENTO RURAL SUSTENTÁVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os Senhores abaixo descritos como 
Membro representante do respectivo órgão e/ou entidade 
representativa no Conselho Municipal de Desenvolvimen-
to Rural Sustentável – COMDERSU, nomeado através do 
Decreto nº 32.716/2017, em substituição aos Membros 
abaixo citados, conforme Memorando 163/2018-SEMAG:

ÓRGÃO OU 
ENTIDADE 

REPRESENTATIVA

MEMBRO
SUBSTITUIDO

MEMBRO
NOMEADO

Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão 
Rural – INCAPER

Luiz Carlos Pereira 
do Sacramento

Almir Gonçalves 
Vianna

Fibria Celulose S.A
Paulo Henrique 
Radaik

Eduardo Safons 
Soares

Secretaria de 
Agricultura – SEMAG

Keila Rangel Bitti
Aldeir de Jesus 
Souza

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

Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, 26 de Junho de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 34303
Publicação Nº 143244

DECRETO Nº 34.303, DE 26/06/2018.

ALTERA O ART. 1º DO DECRETO Nº 32.764, DE 18/05/2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
CONFORME O CONTIDO NOS DECRETOS Nº 27.859/2014 
E Nº 32.641/2017.

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o Artigo 1º do Decreto n.º 32.764, de 
18/05/2017, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Ficam designados os senhores abaixo discrimina-
dos para comporem o Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento da Coleta Seletiva – COMDECSEL, conforme Art. 6º, 
da Lei nº 3.111, de 08/05/2008:

ÓRGÃO MEMBRO TITULAR
MEMBRO SU-

PLENTE

Secretaria de 
Transportes 
e Serviços 
Urbanos

Luiz Fernando Meier
Margarete 
Aparecida Frigini

Representantes 
dos 
Profissionais da 
Limpeza Pública

Renato Costa Coutinho
Francine Aparecida 
Sousa

Nelzira C. Schmitt 
Martins
Jorleandro 
Negrini Correia

Secretaria de 
Meio Ambiente

Eva Rosiney da Silva 
Cordeiro

Lucimara A.C.dos 
S. Ferreira

CONSPAR José Carlos Fanchiotti
Antonio 
Celso Gomes 
Wandelkookem
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Câmara 
Municipal de 
Aracruz

Ana Paula Tartaglia 
Bruzeguini

Selma Silva 
Ramalho”

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 26 de Junho de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 34304
Publicação Nº 143253

DECRETO Nº 34.305, DE 26/06/2018.

PRORROGA CONTRATOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.994, DE 15/02/2007 
E DA LEI Nº 3.374, DE 09/12/2010.

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos – Secreta-
ria de Administração e Recursos Humanos do Município de 
Aracruz, autorizada a PRORROGAR o término da contra-
tação dos profissionais abaixo descritos, conforme Memo-
rando nº 036/2018 – SEMSA:

MAT. NOME Cargo
PRORROGAR

DE ATÉ

29469 RAFAELA GOMES COELHO VICENTE AUXILIAR SERVICOS GERAIS 08/06/2018 07/06/2019

29472 LUCINEIA NASCIMENTO PEREIRA DE OLIVEIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS 08/06/2018 07/06/2019

29473 MARIA DA PENHA CAO DO ROSARIO AUXILIAR SERVICOS GERAIS 08/06/2018 07/06/2019

29476 EURENICE BORGES FURTADO AUXILIAR SERVICOS GERAIS 08/06/2018 07/06/2019

29503 MARIA ANTONIA ROSA AUXILIAR SERVICOS GERAIS 14/06/2018 13/06/2019

29505 VERONICA FERREIRA DE MENDONCA AUXILIAR SERVICOS GERAIS 14/06/2018 13/06/2019

29506 MARIA EDNA SIRTOLI CARLESSO AUXILIAR SERVICOS GERAIS 14/06/2018 13/06/2019

29509 VALDIRENE FRANCISCO DA ROCHA MILAGRES AUXILIAR SERVICOS GERAIS 14/06/2018 13/06/2019

29510 GERUZA BIANQUE AUXILIAR SERVICOS GERAIS 14/06/2018 13/06/2019

29514 MARIA HELENA PEREIRA LOPES AUXILIAR SERVICOS GERAIS 19/06/2018 18/06/2019

29516 ELIANI PINTO AUXILIAR SERVICOS GERAIS 22/06/2018 21/06/2019

29517 ANA MARIA RANGEL DA ROCHA AUXILIAR SERVICOS GERAIS 22/06/2018 21/06/2019

29519 CREUZA DE JESUS VIEIRA BABILONN AUXILIAR SERVICOS GERAIS 22/06/2018 21/06/2019

29520 ELIETE CHAGAS DA SILVA AUXILIAR SERVICOS GERAIS 22/06/2018 21/06/2019

29464 POLIANA ASSIS BLANK AUXILIAR SERVICOS GERAIS 12/06/2018 11/06/2019

29466 LUZIA DE OLIVEIRA DURAO AUXILIAR SERVICOS GERAIS 12/06/2018 11/06/2019

29468 TANIA MARA ALVES MACHADO AUXILIAR SERVICOS GERAIS 08/06/2018 07/06/2019

29470 LIZETE SANT ANNA GUSS AUXILIAR SERVICOS GERAIS 08/06/2018 07/06/2019

29471 MARIA ODETE CLEMENTE AUXILIAR SERVICOS GERAIS 08/06/2018 07/06/2019

29474 EDILMA MARIA DE JESUS ANTUNES AUXILIAR SERVICOS GERAIS 08/06/2018 07/06/2019

29477 SONIA VIEIRA EDUARDO RIBAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS 08/06/2018 07/06/2019

29479 SELMA HELENA FAGUNDES DE LAIA AUXILIAR SERVICOS GERAIS 08/06/2018 07/06/2019

29480 VALDEIR ALVES MARTINS AUXILIAR SERVICOS GERAIS 08/06/2018 07/06/2019

29512 CLAUDETE ELIAS GUILHERME AUXILIAR SERVICOS GERAIS 14/06/2018 13/06/2019

29513 EVANIA LEITE PIGNATON AUXILIAR SERVICOS GERAIS 14/06/2018 13/06/2019

29515 ALCILEA DE JESUS SANTOS AUXILIAR SERVICOS GERAIS 14/06/2018 13/06/2019

29541 RAQUEL MARCIANO AUXILIAR SERVICOS GERAIS 26/06/2018 25/06/2019
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Art. 2º Os contratos acima prorrogados poderão ser encerrados a qualquer tempo, conforme preconiza o art. 1º da Lei 
3.374, de 09/12/2010, que inseriu o § 4º no art. 9º da Lei 2.994, de 15/02/2007.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo na data correspondente a cada profissional 
constante no artigo 1º deste Decreto.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 26 de junho de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 34305
Publicação Nº 143279

DECRETO Nº 34.305, DE 26/06/2018.

PRORROGA CONTRATOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS 
TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.994, DE 15/02/2007 E DA LEI Nº 3.374, DE 09/12/2010.

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos – Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz, 
autorizada a PRORROGAR o término da contratação dos profissionais abaixo descritos, conforme Memorando nº 036/2018 
– SEMSA:

MAT. NOME Cargo
PRORROGAR

DE ATÉ

29469 RAFAELA GOMES COELHO VICENTE AUXILIAR SERVICOS GERAIS 08/06/2018 07/06/2019

29472 LUCINEIA NASCIMENTO PEREIRA DE OLIVEIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS 08/06/2018 07/06/2019

29473 MARIA DA PENHA CAO DO ROSARIO AUXILIAR SERVICOS GERAIS 08/06/2018 07/06/2019

29476 EURENICE BORGES FURTADO AUXILIAR SERVICOS GERAIS 08/06/2018 07/06/2019

29503 MARIA ANTONIA ROSA AUXILIAR SERVICOS GERAIS 14/06/2018 13/06/2019

29505 VERONICA FERREIRA DE MENDONCA AUXILIAR SERVICOS GERAIS 14/06/2018 13/06/2019

29506 MARIA EDNA SIRTOLI CARLESSO AUXILIAR SERVICOS GERAIS 14/06/2018 13/06/2019

29509 VALDIRENE FRANCISCO DA ROCHA MILAGRES AUXILIAR SERVICOS GERAIS 14/06/2018 13/06/2019

29510 GERUZA BIANQUE AUXILIAR SERVICOS GERAIS 14/06/2018 13/06/2019

29514 MARIA HELENA PEREIRA LOPES AUXILIAR SERVICOS GERAIS 19/06/2018 18/06/2019

29516 ELIANI PINTO AUXILIAR SERVICOS GERAIS 22/06/2018 21/06/2019

29517 ANA MARIA RANGEL DA ROCHA AUXILIAR SERVICOS GERAIS 22/06/2018 21/06/2019

29519 CREUZA DE JESUS VIEIRA BABILONN AUXILIAR SERVICOS GERAIS 22/06/2018 21/06/2019

29520 ELIETE CHAGAS DA SILVA AUXILIAR SERVICOS GERAIS 22/06/2018 21/06/2019

29464 POLIANA ASSIS BLANK AUXILIAR SERVICOS GERAIS 12/06/2018 11/06/2019

29466 LUZIA DE OLIVEIRA DURAO AUXILIAR SERVICOS GERAIS 12/06/2018 11/06/2019

29468 TANIA MARA ALVES MACHADO AUXILIAR SERVICOS GERAIS 08/06/2018 07/06/2019

29470 LIZETE SANT ANNA GUSS AUXILIAR SERVICOS GERAIS 08/06/2018 07/06/2019

29471 MARIA ODETE CLEMENTE AUXILIAR SERVICOS GERAIS 08/06/2018 07/06/2019



29/06/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1043

www.diariomunicipales.org.br

Página 37

29474 EDILMA MARIA DE JESUS ANTUNES AUXILIAR SERVICOS GERAIS 08/06/2018 07/06/2019

29477 SONIA VIEIRA EDUARDO RIBAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS 08/06/2018 07/06/2019

29479 SELMA HELENA FAGUNDES DE LAIA AUXILIAR SERVICOS GERAIS 08/06/2018 07/06/2019

29480 VALDEIR ALVES MARTINS AUXILIAR SERVICOS GERAIS 08/06/2018 07/06/2019

29512 CLAUDETE ELIAS GUILHERME AUXILIAR SERVICOS GERAIS 14/06/2018 13/06/2019

29513 EVANIA LEITE PIGNATON AUXILIAR SERVICOS GERAIS 14/06/2018 13/06/2019

29515 ALCILEA DE JESUS SANTOS AUXILIAR SERVICOS GERAIS 14/06/2018 13/06/2019

29541 RAQUEL MARCIANO AUXILIAR SERVICOS GERAIS 26/06/2018 25/06/2019

Art. 2º Os contratos acima prorrogados poderão ser encerrados a qualquer tempo, conforme preconiza o art. 1º da Lei 
3.374, de 09/12/2010, que inseriu o § 4º no art. 9º da Lei 2.994, de 15/02/2007.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo na data correspondente a cada profissional 
constante no artigo 1º deste Decreto.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 26 de junho de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 34306
Publicação Nº 143283

DECRETO Nº 34.306, DE 27/06/2018.

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
COM FULCRO NO ART. 40, § 1º, INCISO III, ALÍNEA “b”, 
DA CF/88.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido ao Servidor AILTON GOMES DA RO-
CHA, Matrícula 2693, que exerce o Cargo de AJUDANTE DE 
MANUTENÇÃO E REPAROS, Nível II, Padrão “H”, APOSEN-
TADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE com proventos PRO-
PORCIONAIS ao Tempo de Contribuição, os quais serão 
pagos através do Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Município de Aracruz – IPASMA, conforme 
Processo nº 2016.02.36821 P.

Parágrafo único. O Servidor acima mencionado conta com 
23 (vinte e três) anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) 
dias de Tempo de Contribuição.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 01/07/2018.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de Junho de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 34308
Publicação Nº 143280

DECRETO Nº 34.308, DE 27/06/2018.

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
COM FULCRO NO ART. 6º, INCISOS I, II, III, IV, E ART. 7º 
DA EC 41/2003.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido a Servidora BERNADETE NUNES 
ROSA MEDEIROS, Matrícula 1339, que exerce o cargo 
de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INI-
CIAIS, Nível II, Padrão “I”, APOSENTADORIA VOLUNTÁ-
RIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO com pro-
ventos na INTEGRALIDADE, os quais serão pagos através 
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 
do Município de Aracruz – IPASMA, conforme Processo nº 
2018.04.45386 P.

Parágrafo único. A Servidora acima mencionada conta com 
30 (trinta) anos e 25 (vinte e cinco) dias de Tempo de 
Contribuição.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 01/07/2018.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de Junho de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 34309
Publicação Nº 143250

DECRETO Nº 34.309, DE 27/06/2018.

CONCEDE APOSENTADORIA ESPECIAL MAGISTÉRIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
COM FULCRO NO ART.40, § 1º, INCISO III, ALINEA “A”, § 
5º, DA CF/88 COM REDAÇÃO DA EC 41/2003.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido ao Servidor DJALMA DOS REIS BIS-
SOLI, Matrícula 9998, que exerce o cargo de PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO BASICA – EDUCAÇÃO FÍSICA, Nível II, Pa-
drão “E”, APOSENTADORIA ESPECIAL MAGISTÉRIO, com 
proventos INTEGRAIS, os quais serão pagos através do 
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Município de Aracruz – IPASMA, conforme Processo nº. 
2018.04.46579 P.

Parágrafo único. O Servidor acima mencionado conta com 
30 (trinta) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de Tem-
po de Contribuição.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 01/07/2018.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de Junho de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 34310
Publicação Nº 143251

DECRETO Nº 34.310, DE 27/06/2018.

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
COM FULCRO NO ART. 6º, INCISOS I, II, III, IV E ART. 7º 
DA EC 41/2003.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido ao Servidor JOSÉ DOMINGOS, Ma-
trícula nº 1446, que exerce o Cargo de MOTORISTA, Nível 
III, Padrão “H”, APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDA-
DE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO com proventos na INTE-
GRALIDADE, os quais serão pagos através do Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do Município de 
Aracruz – IPASMA, conforme Processo nº 2018.04.45329 P.

Parágrafo único. O Servidor acima mencionado conta com 
35 (trinta e cinco) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e 
dois) dias de Tempo de Contribuição.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 01/07/2018.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de Junho de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 34311
Publicação Nº 143248

DECRETO Nº 34.311, DE 27/06/2018.

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
COM FULCRO NO ART. 6º, INCISOS I, II, III, IV E ART. 7º 
DA EC 41/2003.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido ao Servidor JOSÉ RODRIGUES FI-
LHO, Matrícula nº 2334, que exerce o Cargo de AJUDANTE 
DE SERVIÇO PÚBLICO, Nível I, Padrão “H”, APOSENTADO-
RIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
com proventos na INTEGRALIDADE, os quais serão pagos 
através do Instituto de Previdência e Assistência dos Ser-
vidores do Município de Aracruz – IPASMA, conforme Pro-
cesso nº 2018.04.46642 P.

Parágrafo único. O Servidor acima mencionado conta com 
35 (trinta e cinco) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de 
Tempo de Contribuição.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 01/07/2018.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de Junho de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 34312
Publicação Nº 143285

DECRETO Nº 34.312, DE 27/06/2018.

CONCEDE APOSENTADORIA ESPECIAL MAGISTÉRIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
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COM FULCRO NO ART.6º, INC. I, II, III E IV E ART.7º DA 
EC 41/2003 C/C ART. 40, § 5º DA CF/88.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido a Servidora SARA REALI MACHADO, 
Matrícula 1592, que exerce o cargo de PROFESSOR DE EN-
SINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS, Nível II, Padrão 
“I”, APOSENTADORIA ESPECIAL MAGISTÉRIO, com pro-
ventos na INTEGRALIDADE, os quais serão pagos através 
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 
do Município de Aracruz – IPASMA, conforme Processo nº. 
2018.04.46612 P.

Parágrafo único. A Servidora acima mencionada conta com 
25 (vinte e cinco) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) 
dias de Tempo de Contribuição.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 01/07/2018.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de Junho de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 34313
Publicação Nº 143246

DECRETO Nº 34.313, DE 27/06/2018.

CONCEDE APOSENTADORIA ESPECIAL MAGISTÉRIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
COM FULCRO NO ART.6º, INC. I, II, III E IV E ART.7º DA 
EC 41/2003 C/C ART. 40, § 5º DA CF/88.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido a Servidora VANILZA FERREIRA 
DIAS, Matrícula 6218, que exerce o cargo de PROFESSOR 
DE ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS - MATEMÁTI-
CA, Nível II, Padrão “F”, APOSENTADORIA ESPECIAL MA-
GISTÉRIO, com proventos na INTEGRALIDADE, os quais 
serão pagos através do Instituto de Previdência e Assis-
tência dos Servidores do Município de Aracruz – IPASMA, 
conforme Processo nº. 2018.04.46598 P.

Parágrafo único. A Servidora acima mencionada conta com 
25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias 
de Tempo de Contribuição.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 01/07/2018.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de Junho de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 34314
Publicação Nº 143241

DECRETO Nº 34.314, DE 27/06/2018.

REVOGA DECRETO QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DA ATRIBUIÇÃO LEGAL, QUE LHE 
CONFERE O ART. 55, INCISO XIX DA LEI ORGÂNICA MU-
NICIPAL.

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 34.245, de 12/06/2018, 
referente a rescisão do Servidor VANDERSON JOSE PE-
REIRA, Matrícula 29222, do Cargo Supervisor de Segu-
rança – Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
do Município de Aracruz – SEMAD, conforme Processo nº 
8876/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 12/06/2018.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de Junho de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

LEI Nº 4182
Publicação Nº 143286

LEI Nº 4.182, DE 26/06/2018.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º Fica criado o Fundo Municipal de Educação – FME 
do Município de Aracruz/ES, vinculado à Secretaria Muni-
cipal de Educação, instrumento de captação e aplicação de 
recursos, o qual tem como objetivo criar condições finan-
ceiras e gerenciais dos recursos destinados à implantação 
e ao desenvolvimento das ações de educação executadas 
ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação, o 
qual será administrado por um Conselho Gestor.

Art. 2º Fica instituído o Conselho Gestor, que será com-
posto por 06 (seis) membros, sendo seu presidente obri-
gatoriamente o (a) Secretário (a) Municipal de Educação, 
02 (dois) membros escolhidos dentre os servidores que 
compõem a Secretaria Municipal de Educação, 01 (um) 
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membro indicado pelo Conselho Tutelar do Município de 
Aracruz, 01 (um) membro indicado pela entidade sindical 
que representa os professores no Município de Aracruz a 
ser escolhido em assembléia e 01 (um) membro represen-
tante de outra entidade da sociedade civil organizada.

Parágrafo único. Os membros do Conselho Gestor não se-
rão remunerados a qualquer título, sendo, entretanto, as 
atividades desenvolvidas consideradas como serviços pú-
blicos relevantes.

Art. 3º O FME tem por finalidade captar, controlar e aplicar 
recursos financeiros, de modo a garantir a execução de 
ações destinadas às ações de educação ou equivalente, 
especificamente no que se refere ao Edital de Chamada 
Pública nº 001/2018, do Estado do Espírito Santo, por in-
termédio da Secretaria de Estado da Educação – SEDU.

Art. 4º Compete ao Conselho Gestor do FME:

I- administrar os recursos financeiros;

II- prestar contas da gestão financeira.

Art. 5º Constituem recursos do FME:

I- as dotações orçamentárias consignadas anualmente no 
Orçamento Geral do Município e os créditos adicionais que 
lhe forem atribuídos;

II- os recursos transferidos da União, do Estado ou do Mu-
nicípio;

III- a remuneração decorrente de aplicação no mercado 
financeiro;

IV- outros recursos que legalmente lhe forem atribuídos.

0

§1º O saldo positivo do FME, apurado em balanço, em 
cada exercício financeiro, será transferido para o exercício 
seguinte, a crédito do mesmo fundo.

§2º Os recursos do FME serão movimentados em conta 
corrente específica aberta junto ao Banco do Estado do 
Espírito Santo – BANESTES, sediado no Município.

Art. 6º Compete o Conselho Gestor, além de supervisionar 
e fiscalizar os recursos empregados pelo FME:

I- fixar as diretrizes operacionais do FME;

II- disciplinar e fiscalizar o ingresso de receitas;

III- analisar e aprovar as contas do FME;

IV- promover o desenvolvimento do FME e exercer ações 
para que seus objetivos sejam alcançados;

V- apresentar relatório de suas atividades.

Art. 7º O FME será implementado em 2018 e suas dota-
ções orçamentárias serão consignadas no orçamento do 
município, vinculado à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 8º O Poder Executivo no prazo de até 90 (noventa) 
dias, contados da publicação desta Lei, regulamentará por 
decreto o funcionamento do FME.

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, 26 de Junho de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

LEI Nº 4183
Publicação Nº 143290

LEI Nº. 4.183, DE 27/06/2018.

CONFERE NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 3º, DA LEI MUNICI-
PAL Nº. 4.178, DE 18/06/2018, QUE AUTORIZA O REPAS-
SE DE VALORES PARA O SECRETARIADO DOS IMIGRAN-
TES FRIULANOS DE ARACRUZ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU 
SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º O artigo 3º, da Lei Municipal nº. 4.178, de 18 de 
Junho de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão à con-
ta da seguinte dotação orçamentária:

716 - Código Reduzido

12.01.00 - Secretaria de Turismo e Cultura

23.695.0020.2.0063 – Marketing, Divulgação, Apoio e 
Promoção de Eventos

3.3.50.41.00 - Contribuições

1.000.0000 - Recursos Próprios (Recursos do Tesouro)

Total ............................................. R$ 35.000,00" (NR)

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de Junho de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 15170
Publicação Nº 143230

PORTARIA Nº 15.170, DE 26/06/2018.

HOMOLOGA FÉRIAS PARA SERVIDORES DO MÊS DE JULHO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS 
TERMOS DO ART. 91 E SEGUINTES DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006 E LEI Nº 4.118/2017.

RESOLVE:

Art. 1º Homologar férias no mês de Julho de 2018 dos Servidores constantes na relação anexa, nos respectivos períodos.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 26 de Junho de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEGOV- LOTE 3060

GOZO DE 
DIAS

MAT NOME INICIO PER. FIM PERIODO INICÍO FÉR. FIM FÉRIAS

30 2282 ARCEDALIA CONCEICAO DA SILVA 20/03/2016 19/03/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 21831 CRISTIANE SOUZA DE OLIVEIRA 22/05/2016 21/05/2017 02/07/2018 31/7/2018

FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO– SEMPLA

GOZO DE 
DIAS

MAT NOME INICIO PER. FIM PERIODO INICÍO FÉR. FIM FÉRIAS

15 28958 FABIO MORO NASCIMENTO LIMA 09/01/2017 08/01/2018 16/07/2018 30/7/2018

FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS – SEMAD

GOZO DE 
DIAS

MAT NOME INICIO PER. FIM PERIODO INICÍO FÉR. FIM FÉRIAS

30 21993 ALAERCIO HENRIQUE SEGATTO 13/06/2017 12/06/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 1949 ALEXANDRE NATALI FILHO 16/03/2017 15/03/2018 01/07/2018 30/7/2018

30 976 BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA 27/12/2016 26/12/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 981 CRISTINA AUER SOUZA 27/12/2016 26/12/2017 02/07/2018 31/7/2018

10 27944 DIEGO GOMES ROSA 05/02/2017 04/02/2018 02/07/2018 11/7/2018

20 1354 EDSON SAMPAIO COSTA 30/06/2017 29/06/2018 02/07/2018 21/7/2018

30 2868 ELCIO EUGENIO CALIMAN TERCI 03/05/2016 02/05/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 3573 HERMINIA MARIA NOSSA CASTOLDI 03/06/2015 02/06/2016 02/07/2018 31/7/2018

30 29061 IZAIAS FERREIRA DE OLIVEIRA 14/01/2017 13/01/2018 04/07/2018 2/8/2018
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12 2666 JOANEIA PEDRINI LOUREIRO 31/03/2017 30/03/2018 02/07/2018 13/7/2018

24 2548 JORGE FRANCISCO NASCIMENTO 22/03/2016 21/03/2017 02/07/2018 25/7/2018

30 1508
JOSE ROBERTO DE SOUZA CONCEICAO 
SOEIRO

08/07/2016 07/07/2017 01/07/2018 30/7/2018

11 26569
LUCIANA FRANCISCO DE ALMEIDA COS-
TA

01/04/2016 31/03/2017 16/07/2018 26/7/2018

30 2556 MAGNA LUCIA PEREIRA ALMEIDA 22/03/2017 21/03/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 29100 MARCOS PAULO AIOLFI NASCIMENTO 19/01/2017 18/01/2018 01/07/2018 30/7/2018

30 3069 MARTA LOTT CAMPOS 24/07/2016 23/07/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 950 NATALIA MARTINS VIEIRA 05/03/2017 04/03/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 3548 NEIDE SOUZA DE OLIVEIRA 14/05/2017 13/05/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 2111 NELCINA SANTANA SIQUEIRA 16/03/2016 15/03/2017 02/07/2018 31/7/2018

10 1571 NILZA DO NASCIMENTO MEIRELLES 08/02/2017 07/02/2018 23/07/2018 1/8/2018

30 26828
PATRICIA DO CARMO DOMINGUES DA 
SILVA

02/07/2017 01/07/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 2570 PAULO ROBERTO DOS SANTOS 13/12/2015 12/12/2016 03/07/2018 1/8/2018

12 26759 RAIANY DE OLIVEIRA RIBEIRO 10/06/2017 09/06/2018 16/07/2018 27/7/2018

30 2572 ROBERTO GONCALO FRAGA 22/03/2017 21/03/2018 01/07/2018 30/7/2018

30 2595 ROSELI AMARO DA SILVEIRA 26/03/2017 25/3/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 29543 SANDRA DE ANDRADE 21/06/2017 20/06/2018 04/07/2018 2/8/2018

30 2576 SELSO OLIVEIRA SOARES 22/03/2017 21/03/2018 03/07/2018 1/8/2018

30 21818 SIMONY CORREIA CHAGAS 23/05/2016 22/05/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 29293 THAINA CLAUDINO RANGEL 21/03/2017 20/03/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 22075 THAMIRIS DOS SANTOS 27/06/2017 26/06/2018 16/07/2018 14/8/2018

30 29081 VALKIRIA DA SILVA CARVALHO MORO 16/01/2017 15/01/2018 01/07/2018 30/7/2018

30 870 VANILDA PEREIRA DAS NEVES 02/05/2017 01/05/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 29062 WILSON MEIRELES CARVALHO SILVA 14/01/2017 13/01/2018 01/07/2018 30/7/2018

FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – SEMFI

GOZO DE 
DIAS

MAT NOME INICIO PER. FIM PERIODO INICÍO FÉR. FIM FÉRIAS

30 28933 ADRIANO JOSE GERMANO DE OLIVEIRA 22/12/2016 21/12/2017 16/07/2018 14/8/2018

30 22094 ALCIMARA MANDELLI DE ARAUJO VIEIRA 02/07/2017 01/07/2018 03/07/2018 1/8/2018

24 22112 ARACY NOEMIA AZEREDO MACEDO 04/07/2016 03/07/2017 20/07/2018 12/8/2018

15 21886
EDUARDA APARECIDA RIDOLPHI SOARES 
AZERED

29/11/2015 28/11/2016 02/07/2018 16/7/2018

30 644 EDVAR SANT ANA LOPES FILHO 06/08/2016 05/08/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 28930
KAROLINA GABRIELA MARQUES GON-
CALVES

16/12/2016 15/12/2017 16/07/2018 14/8/2018

30 2632 KLEBER BITTI CARLOS 10/03/2015 09/03/2016 02/07/2018 31/7/2018

30 22164
MARIA DE JESUS MASSARIOLI COUTI-
NHO

17/07/2016 16/07/2017 16/07/2018 14/8/2018

30 21967 MARIA JOSE GONCALVES MAI 11/06/2016 10/06/2017 02/07/2018 31/7/2018

15 26956 RAYEVERTON RAMPINELI APRIGIO 10/08/2016 09/08/2017 16/07/2018 30/7/2018
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30 28935 SHACEN BUCHER PEREIRA 02/01/2017 01/01/2018 02/07/2018 31/7/2018

FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

GOZO DE 
DIAS

MAT NOME INICIO PER. FIM PERIODO INICÍO FÉR. FIM FÉRIAS

30 1973 CLEUSA DA SILVA SANTOS 15/03/2015 14/03/2016 02/07/2018 31/7/2018

15 29508 FRANCINE FAVARATO SAGRILO 20/06/2017 19/06/2018 02/07/2018 16/7/2018

15 29427 HELENE RANGEL NUNES TESTA 16/05/2017 15/05/2018 16/07/2018 30/7/2018

15 26696
JULIANA BORLINI SELVATICI DE ALVA-
RENGA

25/05/2017 24/05/2018 16/07/2018 30/7/2018

15 22100 KATIANA DOS SANTOS COUTO 03/07/2016 02/07/2017 16/07/2018 31/7/2018

30 27993 LORENA SFALSIN CERCEAU 02/02/2017 01/02/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 2669 LUIZA HELENA RUI RANGEL 02/09/2016 01/09/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 2058 MARIA DA GLORIA NASCIMENTO PINTO 16/03/2017 15/03/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 2226 MARIA DA PENHA LYRIO MACHADO 17/03/2015 16/03/2016 02/07/2018 31/7/2018

30 3584 MARISTELA PIANCA 04/06/2016 03/06/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 29341 MAYANE CORDEIRO LOUREIRO 20/03/2017 19/03/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 1505 REGINA CAMPAGNARO SILVA 07/07/2016 06/07/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 2401 SIMONE DO ROSARIO PEREIRA 20/03/2017 19/03/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 21697 VIVIAN CRISTINA DA SILVA VIDAL 26/03/2017 25/03/2018 02/07/2018 31/7/2018

FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDS

GOZO DE 
DIAS

MAT NOME INICIO PER. FIM PERIODO INICÍO FÉR. FIM FÉRIAS

30 975 ARY SERGIO DEL CARO 27/12/2016 26/12/2017 16/07/2018 14/8/2018

30 27983 EDUARDO DE ARAUJO MATOS 03/02/2017 02/02/2018 02/07/2018 31/7/2018

15 23226 ELIOMAR BIRINDIBA 29/05/2017 28/05/2018 16/07/2018 30/7/2018

30 1440 GUILMAR PALES GUIMARAES 30/03/2017 29/03/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 29051 MARCELA KARLA MATUCHAC 12/01/2017 11/01/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 3068 MARLENE FREIRE DO NASCIMENTO 24/07/2016 23/07/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 27568 NATHIELLI CRISTINA MACHADO DE SOUZA 27/01/2017 26/01/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 781 RAFAEL SOUZA GUASTI 06/03/2017 05/03/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 27181 THAINA MACHADO VASSOLER 01/10/2016 30/09/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 961 VANDERLEIA INES DE OLIVEIRA 01/04/2016 31/03/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 21903 WALESKA GONCALVES DA SILVA 24/05/2017 23/05/2018 16/07/2018 14/8/2018

FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SEMTUR

GOZO DE 
DIAS

MAT NOME INICIO PER. FIM PERIODO INICÍO FÉR. FIM FÉRIAS

30 29381 ELISA BERNARDI 28/04/2017 27/04/2018 23/07/2018 21/8/2018

30 2229 MARIA DAS GRACAS MARTINS 17/03/2017 16/03/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 3354 MARILDA ALVES RIBEIRO ZANCHETTA 04/03/2016 03/03/2017 02/07/2018 31/7/2018
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30 29101 RODRIGO ARAUJO 19/01/2017 18/01/2018 16/07/2018 14/8/2018

FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS – SETRANS

GOZO DE 
DIAS

MAT NOME INICIO PER. FIM PERIODO INICÍO FÉR. FIM FÉRIAS

30 431 AFONSO CAMPAGNARO 01/06/2017 31/05/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 2274 ALCINDOR CARVALHO 20/03/2017 19/03/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 2916 ANTONIO LEANDRO COSTA 09/06/2017 08/06/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 2284 AURICIO NUNES SIMOES 20/03/2017 19/03/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 1961 CARLOS ROBERTO LOZER CARLESSO 16/03/2017 15/03/2018 03/07/2018 1/8/2018

30 2882 CLAUDINEI MIRANDA DOS SANTOS 15/05/2017 14/05/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 21939 DIEGO NASCIMENTO COSTA 11/06/2017 10/06/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 2183 DINEIDE SILVA SOARES RODRIGUES 30/07/2016 29/07/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 638 ERALDO AMORIM 03/11/2016 02/11/2017 02/07/2018 31/7/2018

15 2741 FLAVIA RODRIGUES SILVEIRA 05/03/2017 04/03/2018 16/07/2018 30/7/2018

15 22146 FRANCINE APARECIDA SOUSA 11/07/2015 10/07/2016 16/07/2018 30/7/2018

18 27609 GIOVANA SILVA RAMPINELLI 28/01/2016 27/01/2017 03/07/2018 20/7/2018

30 2314 HILDA CORREA PAJEHU DE SOUZA 20/03/2017 19/03/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 2772 JAIME FERREIRA DOS SANTOS 06/04/2016 05/04/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 1224 JEREMIAS LOUREIRO LOPES 03/02/2017 02/02/2018 02/07/2018 31/7/2018

15 29177 LETICIA DE MENDONCA GONCALVES 08/02/2017 07/02/2018 16/07/2018 30/7/2018

30 711 MANOEL BRITO DE ALMEIDA 12/05/2017 11/05/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 1105 MANOEL MARCELINO FELIPE 11/03/2016 10/03/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 2354 MARIA DAS GRACAS CORREA 20/03/2017 19/03/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 3564 MARIA DE LOURDES LEONI 22/05/2016 21/05/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 29192 NARCISO BOTAN RECLA 03/02/2017 02/02/2018 02/07/2018 31/7/2018

15 2675 ODINEIA CAZOTTO MORELLATO 31/03/2016 30/03/2017 16/07/2018 31/7/2018

30 681 PAULO SERGIO DOS SANTOS 04/04/2016 03/04/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 2728 SEBASTIAO CHAGAS 04/04/2017 03/04/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 22065 WELLINGTON MEIRELES CARVALHO 21/06/2017 20/06/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 2680 WOLGANO RAMOS SEGATTO 31/03/2017 30/03/2018 02/07/2018 31/7/2018

FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRURA – SEMOB

GOZO DE 
DIAS

MAT NOME INICIO PER. FIM PERIODO INICÍO FÉR. FIM FÉRIAS

30 2696 ANTONIO SIRLEY BANHOS TRIVELIN 04/04/2016 03/04/2017 02/07/2018 31/7/2018

19 29451 CAMILA VIEIRA LOPES 12/06/2017 11/06/2018 09/07/2018 27/7/2018

30 2791 MANOEL RIBEIRO NASCIMENTO 10/04/2017 09/04/2018 02/07/2018 31/7/2018
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FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA – SEMAG

GOZO DE 
DIAS

MAT NOME INICIO PER. FIM PERIODO INICÍO FÉR. FIM FÉRIAS

30 2521 AGNALDO RODRIGUES VIANA 22/03/2016 21/03/2017 02/07/2018 31/7/2018

16 26954 ALESSANDRO MARCIO MOREIRA 13/08/2016 12/08/2017 16/07/2018 31/7/2018

30 754 ANILSON DE ALMEIDA ROCHA 16/02/2017 15/02/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 1446 JOSE DOMINGOS 02/07/2017 01/07/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 2941 NIVALDO FALCAO 27/06/2017 26/06/2018 02/07/2018 31/7/2018

FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMAM

GOZO DE 
DIAS

MAT NOME INICIO PER. FIM PERIODO INICÍO FÉR. FIM FÉRIAS

30 2797 ALUIZIO ANTONIO PIFFER 11/09/2016 10/09/2017 02/07/2018 31/7/2018

10 29205 BRUNA MACHADO TOSE 16/02/2017 15/02/2018 16/07/2018 25/7/2018

12 29282 CLARICE OTACIANO ALVES 20/03/2017 19/03/2018 16/07/2018 27/7/2018

12 29147 ISABELY FRANCA DE SOUZA 26/01/2017 25/01/2018 16/07/2018 27/7/2018

FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS – SEMSU

GOZO DE 
DIAS

MAT NOME INICIO PER. FIM PERIODO INICÍO FÉR. FIM FÉRIAS

30 27366 ADRIAN CARLOS RAIMUNDO 16/12/2016 15/12/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 3282 IVANETE PEREIRA CARVALHO 04/03/2017 03/03/2018 13/07/2018 11/8/2018

30 272 WAGNER QUERINO MUNIZ 14/04/2017 13/04/2018 16/07/2018 14/8/2018

FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL – SEHAB

GOZO DE 
DIAS

MAT NOME INICIO PER. FIM PERIODO INICÍO FÉR. FIM FÉRIAS

30 2143 SOLANGE GOMES MARINHO 16/03/2017 15/03/2018 02/07/2018 31/7/2018

FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – SECOM

GOZO DE 
DIAS

MAT NOME INICIO PER. FIM PERIODO INICÍO FÉR. FIM FÉRIAS

15 2944 ROBERTO LOZER JUNIOR 17/08/2012 31/01/2013 16/7/2018 30/7/2018

30 27926 MATEUS NOSSA LECCHI 04/02/2017 03/02/2018 16/07/2018 14/8/2018

15 29148 ALESSANDRA OLIVEIRA MESQUITA 25/01/2017 24/01/2018 09/07/2018 23/7/2018
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FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SEMDE

GOZO DE 
DIAS

MAT NOME INICIO PER. FIM PERIODO INICÍO FÉR. FIM FÉRIAS

30 1095 AMELIA MARIA JORGE GONCALVES 01/03/2016 28/02/2017 02/07/2018 31/7/2018

FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE – SEMESP

GOZO DE 
DIAS

MAT NOME INICIO PER. FIM PERIODO INICÍO FÉR. FIM FÉRIAS

30 21893 ANDRE PEREIRA CARVALHO CORREA 01/06/2016 31/05/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 2970 ARLETE ALVES FERREIRA 24/07/2016 23/07/2017 02/07/2018 31/7/2018

10 29136 GUSTAVO PEREIRA DECARLI 20/01/2017 19/01/2018 02/07/2018 11/7/2018

PORTARIA Nº 15171
Publicação Nº 143233

PORTARIA Nº 15.171, DE 26/06/2018.

HOMOLOGA FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ DO MÊS DE JULHO DE 
2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS 
TERMOS DO ART. 91 E SEGUINTES DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006 E LEI Nº 4.118/2017.

RESOLVE:

Art. 1º Homologar férias no mês de Julho de 2018 dos Servidores da Secretaria de Saúde do Município de Aracruz cons-
tantes na relação anexa, nos respectivos períodos.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 26 de Junho de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA – LOTE 3062

GOZO DE 
DIAS

MAT NOME INICIO PER. FIM PERIODO INICÍO FÉR. FIM FÉRIAS

30 29378
ALDA REGINA MONTEIRO GOMES 
TOLEDO

24/04/2017 23/04/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 19113
ALUCILDA DOS SANTOS MAGALHÃES 
DE ALMEIDA

22/02/2017 21/02/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 501 ANA MARIA SIBIEN MUSSO 07/11/2016 06/11/2017 12/07/2018 10/8/2018

30 26555 ANAQUIELE ANDRE VILANOVA PAIXAO 26/03/2017 25/03/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 972 ANDREA MIGUEL ASSAD 27/12/2016 26/12/2017 02/07/2018 31/7/2018
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30 1793 AUREA ZILMA GOMES GONCALVES 12/07/2016 11/07/2017 02/07/2018 31/7/2018

18 26502
BRENDA FRANCISCA BATISTA DE 
CARLI

16/03/2016 15/03/2017 02/07/2018 19/7/2018

30 1349 CARLOS MANOEL ROCHA DOS SANTOS 17/02/2016 16/02/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 24077 CLAUDICEA DA COSTA NASCIMENTO 01/11/2016 31/10/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 26382 CLOTILDES PASSOS VIEIRA 15/01/2017 14/01/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 1772 DENISA DA PENHA PERONI DUARTE 11/07/2016 10/07/2017 02/07/2018 31/7/2018

15 26769 DIVANETE NASCIMENTO NUNES 03/06/2016 02/06/2017 02/07/2018 16/7/2018

30 1138 ELIANA BAPTISTA 30/12/2016 29/12/2017 16/07/2018 14/8/2018

30 13988 GABRIELE VAZ PINTO 05/05/2017 04/05/2018 02/07/2018 31/7/2018

18 29533 HELENA SANTOS ANTUNES 29/06/2017 28/06/2018 17/07/2018 3/8/2018

30 27778 JACKELINE TONON PEREIRA 11/02/2017 10/02/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 1726 JOANA DARC ALVES 23/11/2016 29/01/2018 02/07/2018 31/7/2018

10 29527
JULIANA SONEGHET BAIOCCO LOU-
ZADA

27/06/2017 26/06/2018 16/07/2018 25/7/2018

15 26772 KEYLA DA COSTA CRISOSTOMO 03/06/2017 02/06/2018 17/07/2018 31/7/2018

15 29052 LEILANE BOTAN BOSSI 12/1/2017 11/1/2018 2/7/2018 16/7/2018

15 26705 LIVIA RONI PIGNATON 28/05/2017 27/05/2018 09/07/2018 23/7/2018

14 29211 LIVIA SERRA SELVATICI 24/02/2017 23/02/2018 09/07/2018 22/7/2018

15 26574 LUANA FERNANDES GOMES 01/04/2017 31/03/2018 17/07/2018 31/7/2018

30 1037 LUCIA DE FATIMA A PEREIRA GRUGIKI 27/12/2016 26/12/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 28945 LUIS CLAUDIO GOMES SOUTO 01/01/2017 31/12/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 1484 LUZIA MARIA PASOLINI ALMEIDA 11/03/2017 10/03/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 10574 MARCIA SILVA DE FRANCA 01/09/2016 31/08/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 10689 MARIA APARECIDA RIBEIRO 01/09/2016 31/08/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 14135 MARIA APARECIDA RODRIGUES 25/06/2017 24/06/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 1053 MARIA DA PENHA ZANONI VICHELO 07/06/2016 06/06/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 10584
MARIA DAS GRACAS MERCIER DE 
AQUINO LIMA

01/09/2016 31/08/2017 02/07/2018 31/7/2018

10 2713 MARIA DE LOURDES SANCHES ALVES 05/04/2017 04/04/2018 25/07/2018 3/8/2018

30 2076 MARIA DOS PRAZERES MACIEL 16/03/2016 15/03/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 2947 MARIA FERREIRA DE PAIVA 20/06/2017 19/06/2018 02/07/2018 31/7/2018

18 26762 MARILZA FERNANDES BARTOLINI 10/06/2016 09/06/2017 09/07/2018 26/7/2018

30 29289 MERIELI PASSOS SERRA 24/03/2017 23/03/2018 02/07/2018 31/7/2018

15 26557 MIRIAN LOUREIRO GOMES 23/03/2017 22/03/2018 16/07/2018 30/7/2018

30 17483 NUBIA RAIMUNDA PEREIRA 15/03/2017 14/03/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 1071 RICARDO GOMES CARVALHO 27/12/2016 26/12/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 26764 RODRIGO NOGUEIRA BARRA ROSA 03/06/2017 02/06/2018 02/07/2018 31/7/2018

24 3079 ROMILZA MARIA DA SILVA MATOS 24/07/2016 23/07/2017 02/07/2018 25/7/2018

30 10687 ROSIANE DE OLIVEIRA LELES 01/09/2016 31/08/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 10669
ROSIMARA RODRIGUES FERREIRA 
CAROLINO

01/09/2016 31/08/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 28690 SABRINA BERTOLINI PRETTI MEIRELES 29/04/2017 28/04/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 29479 SELMA HELENA FAGUNDES DE LAIA 08/06/2017 07/06/2018 02/07/2018 31/7/2018



29/06/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1043

www.diariomunicipales.org.br

Página 48

30 10459 SILAS FERREIRA DE LIMA 17/07/2016 16/07/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 10551 SIMONE REZENDE DA VITORIA LUCAS 08/08/2016 07/08/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 17477 SIRLENE DE ANDRADE ALEXANDRE 08/03/2017 07/03/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 689 SONIA MARIA DUARTE GONCALVES 02/05/2016 01/05/2017 02/07/2018 31/7/2018

10 1479
SONIA MARIA SEVERO BORGES DE 
OLIVEIRA

27/04/2017 26/04/2018 02/07/2018 11/7/2018

30 29468 TANIA MARA ALVES MACHADO 08/06/2017 07/06/2018 02/07/2018 31/7/2018

30 1500 UDSON DA SILVA MACHADO 01/06/2016 31/05/2017 02/07/2018 31/7/2018

30 10771 VALDETE LOIOLA DOS SANTOS SILVA 01/09/2016 31/08/2017 02/07/2018 31/7/2018

15 29494 WAGNER SIMOES FERREIRA NETO 21/06/2017 20/06/2018 16/07/2018 30/7/2018

PORTARIA Nº 15173
Publicação Nº 143229

PORTARIA Nº 15.173, DE 26/06/2018.

INTERROMPE FÉRIAS DE SERVIDOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º INTERROMPER, por necessidade imperiosa de serviço, o gozo de férias concedido através da Portaria nº 15.099/2018 
da Servidora abaixo descrita, ficando os dias restantes a serem gozados em momento oportuno de uma só vez, de acordo 
com o Parágrafo único do Artigo 5º do Decreto nº 29.528/2015, conforme Memorando 595/2018-SEMED.

Nome Matrícula Período/dias interrompido Período Aquisitivo Dias a serem usufruídos

Ana Cristina Pancieri Marino 432 25/06/18 a 30/06/18 2016/2017 06 dias

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 26 de Junho de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 15174
Publicação Nº 143226

PORTARIA Nº 15.174, DE 26/06/2018.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO 
PARA COMPOR A COMISSÃO PERMANENTE DE INVENTÁ-
RIO FÍSICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ.

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

RESOLVE:
Art. 1º Designar o Servidor MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO, 

Matrícula nº 31.262, para compor a COMISSÃO PERMA-
NENTE DE INVENTÁRIO FÍSICO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ARACRUZ, designada através da Portaria nº 14.849, 
de 22/01/2018, representante da Secretaria Municipal de 
Educação, conforme Memorando nº 598/2018-SEMED.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 26 de Junho de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 15176
Publicação Nº 143225

PORTARIA Nº. 15.176, DE 27/06/2018.

NOMEIA SERVIDOR PARA COMPOR A COMISSÃO PERMA-
NENTE DE APOIO ÀS AÇÕES DE ELABORAÇÃO E ACOMPA-
NHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL – PPA E DA LEI ORÇA-
MENTÁRIA ANUAL - LOA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS PELO INCISO XIX DO ART. 55 DA LEI ORGÂ-
NICA DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Servidor abaixo descrito, para compor a 
Comissão Permanente de Apoio às Ações de Elaboração e 
Acompanhamento do Plano Plurianual – PPA e da Lei Orça-
mentária Anual - LOA, na função de Agente PPA, Comissão 
nomeada através da Portaria nº 14.180/2017, conforme 
Memo. Nº 119/2018/CGM, a partir de 01/06/2018.

NOME MATR. SECRETARIA

ROBSON GUIMARÃES 
NERES

2778 CGM

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01/06/2018.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de Junho de 2017.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 15177
Publicação Nº 143212

PORTARIA Nº 15.177, DE 27/06/2018.

RETORNA SERVIDORA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS.

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

RESOLVE:

Art. 1º Retornar a Servidora CREUSA DE SOUZA BARBOSA 
OLIVEIRA, Matrícula nº 2983, que exerce o Cargo de Mo-
nitor, Nível II, Padrão “H”, da Licença Sem Vencimentos, 
concedida através da Portaria nº 14.873, de 01/02/2018, 
a partir de 02/07/2018, conforme Processo nº 9301/2018.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de Junho de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA PGM Nº 002/2018
Publicação Nº 143011

PORTARIA PGM Nº 002/2018

Dispõe sobre a designação de responsáveis pelo Controle 
Interno junto ao sistema CIDADES do Tribunal de Contas 
do Estado do Espírito Santo (TCEES).

O PROCURADOR-GERAL DO MUNÍCÍPIO DE ARACRUZ, 
considerando o que preceitua a Instrução Normativa n. 
43/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 
a Lei Estadual n. 621/2012, a Lei Municipal n. 3.334/2010 
e ainda a Lei Municipal n. 3.337/2010 que dispõe sobre a 
Desconcentração Administrativa da Prefeitura de Aracruz,

Resolve:

Art. 1º Fica designado o Subprocurador-Geral para Assun-
tos Jurídicos, DIEGO SILVA FRIZERA DELBONI, procura-
dor responsável pela Unidade Gestora Procuradoria-Geral 
junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
(TCEES).

Art. 2° Fica designado o servidor PEDRO HENRIQUE MA-
TOS PAGANI, procurador responsável pela Unidade Gesto-
ra Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas do Esta-
do do Espírito Santo (TCEES), nas substituições legais do 
Procurador-Geral pelo Subprocurador-Geral para Assuntos 
Jurídicos.

Art. 2° Fica designado o servidor PEDRO HENRIQUE MA-
TOS PAGANI, procurador responsável pela Unidade Gesto-
ra Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas do Es-
tado do Espírito Santo (TCEES), nos afastamentos legais 
Subprocurador-Geral para Assuntos Jurídicos.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1° de janeiro de 
2018.

Aracruz, 14 de junho de 2018.

Francisco Cardoso de Almeida Netto

Procurador-Geral do Município

RERRATIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO EDITAL 
CMDMA Nº001/2018

Publicação Nº 143174

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE 
ARACRUZ CMDMA Lei 3.886/2014.

Rerratificação da resolução do Edital CMDMA nº 001/2018.
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Escolha das entidades representantes da sociedade civil 
para o Biênio 2018 – 2020

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Aracruz 
vem Retificar o texto do Edital CMDMA nº 001/2018, pu-
blicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM/ES no dia 
09/05/2018, para dele desfazer e constar as alterações 
abaixo indicadas: no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pela Lei Municipal 3.886/2014, conforme delibera-
do pela comissão eleitoral e Colegiada do CMDMA em As-
sembleia da Comissão realizada no dia 28 de Junho 2018.

RESOLVE:

Art. 1º Convocar e tornar pública a abertura do proces-
so de escolha das entidades representantes da Socieda-
de Civil do CMDMA que serão eleitas em Assembleia, nos 
termos deste edital e da legislação pertinente. Conforme 
alteração do Art .15

Art. 15 A eleição seguirá os seguintes critérios:

III- Cada representante habilitado como candidato ou elei-
tor poderá votar em (04) QUATRO entidades candidatas.

IV– Havendo empate na o desempate será feito por nova 
votação entre as entidades empatadas. Todas as entidades 
terão direito a um voto.

V – Permanecendo o empate, será eleita a Entidade com 
maior tempo de atuação na área de atendimento.

VI–Concluída a Eleição, o presidente da comissão organi-
zadora do processo eleitoral, proclamará o resultado da 
eleição e, encaminhará os nomes das entidades eleitas 
para publicação.

Art. 32 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Aracruz – ES, 28 de Junho de 2018.

Daniel Souza Feu

Presidente da Comissão Eleitoral

Resolução nº 011/2018 CMDMA
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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: w w w .aracruz.es.gov.br

Departamento de Compras

70 / 2018

PREGÃO ELETRONICO 92 / 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

000068 PADARIA E CONFEITARIA BARCELAR LTDA. - M

ARACRUZ                                 

01.792.013/0001-03  
0001

Estado

Telefone
Agência

ES

(27) 3256-6663     
0829-x

Cep

Fax
Conta 

29190-000

3926-8        

CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL

RUA  RIO SANTA MARIA S/N 
DE FATIMA                               

Processos

000000001977/2018

Processo da Ata

Processos Agregados

Unidades Requisitantes

009.002.000.000.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

LOTE 01 1Nro Lote Descrição

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

1 1.07.01.0012.6 KG                                                     0,000 70,000 4,4000

ABACAXI, KG, IN NATURA, VARIEDADE PÉROLA, PESO DA UNIDADE APROX 1.5 KG, TAMANHO E COLORAÇÃO 
UNIFORMES, ISENTOS DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, CONFORME RESOLUÇÃO RDC 272, DE 22/09/2005, DA 
ANVISA, E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES

308,0000

2 1.07.01.0028.2 KG                                                     0,000 100,000 14,7000

BISCOITO DOCE, TIPO MENTIRA (LATUGA), KG, BISCOITO ACHATADO FEITO C/ MASSA DE PAO-DE-LÓ, FRITO EM ÓLEO 
COMESTÍVEL

1.470,0000

3 1.07.01.0029.0 KG                                                     0,000 50,000 13,4000

BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE LEITE, EMBALAGEM DE 1 KG 

670,0000

4 1.07.01.0064.9 KG                                                     0,000 30,000 4,7000

MAMÃO PAPAIA, IN NATURA, KG, COLORAÇÃO UNIFORME, FIRME, ISENTOS DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, S/ 
DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, CONFORME RESOLUÇÃO RDC 272, DE 22/09/2005, DA 
ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES

141,0000

5 1.07.01.0073.8 UN                                                     0,000 150,000 4,6000

REFRIGERANTE, PET, 02 LITROS, SABOR COLA

690,0000

6 1.07.01.0074.6 UN                                                     0,000 150,000 4,4000

REFRIGERANTE, PET, 02 LITROS, SABOR GUARANÁ 

660,0000
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7 1.07.01.0078.9 KG                                                     0,000 70,000 3,8000

MELANCIA GRAÚDA, IN NATURA, KG, POLPA VERMELHA, PESO DA UNIDADE APROX 10 KG, COLORAÇÃO UNIFORME, 
FIRME, ISENTOS DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, S/ DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, 
CONFORME RESOLUÇÃO RDC 272 DE 22/09/2005 DA ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES

266,0000

8 1.07.01.0079.7 KG                                                     0,000 70,000 5,1000

MELÃO VALENCIANO-AMARELO, IN NATURA, KG, TIPO 6, PESO DA UNIDADE APROX 1 KG, COLORAÇÃO UNIFORME, 
FIRME, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, S/ DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO
MANUSEIO E TRANSPORTE, CONFORME RESOLUÇÃO RDC272 DE 22/09/2005 DA ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES 
POSTERIORES

357,0000

9 1.07.01.0087.8 KG                                                     0,000 200,000 26,3000

SALGADOS

5.260,0000

10 1.07.01.0088.6 UN                                                     0,000 150,000 4,6000

SUCO INTEGRAL, ADOÇADO, SABOR CAJU, 01 LITRO, EMBALAGEM LONGA VIDA, C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMA VIGENTES ANVISA E 
MINISTERIO DA AGRICULTURA

690,0000

11 1.07.01.0089.4 UN                                                     0,000 150,000 4,6000

SUCO INTEGRAL, ADOÇADO, SABOR MARACUJA, 01 LITRO, EMBALAGEM LONGA VIDA C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMA VIGENTES ANVISA E 
MINISTERIO DA AGRICULTURA

690,0000

12 1.07.01.0090.8 UN                                                     0,000 150,000 4,6000

SUCO INTEGRAL, ADOÇADO, SABOR UVA, 01 LITRO, EMBALAGEM LONGA VIDA C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRODUTO 
E MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM AS NORMA VIGENTES ANVISA E MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA

690,0000

13 1.07.01.0095.9 KG                                                     0,000 100,000 27,1000

TORTA DE PÃO DE FORMA, SALGADA, RECHEIO DE FRANGO, COBERTURA DE BATATA PALHA, KG

2.710,0000

14 1.07.01.0099.1 KG                                                     0,000 100,000 18,7000

PÃO DE QUEIJO PRONTO, KG

1.870,0000

15 1.07.01.0101.7 UN                                                     0,000 2.000,000 2,4000

PÃO FRANCÊS, MIN 50 G, RECHEADO C/ 1 FATIA DE PRESUNTO COZ I DO C/ MIN 25 G E 1 FATIA DE QUEIJO MUÇARELA 
C/ MIN 25 G

4.800,0000

16 1.07.01.0102.5 UN                                                     0,000 2.000,000 2,0000

PÃO TATUZINHO, MIN 40 G, RECHEADO C/ 1 FATIA DE PRESUNTO COZIDO C/ MIN 25 G E 1 FATIA DE QUEIJO MUÇARELA 
C/ MIN 25 G

4.000,0000

17 1.07.01.0122.0 UN                                                     0,000 1.000,000 2,3000

PÃO DOCE COM PRESUNTO E QUEIJO MUÇARELA, EMBALADO  EM SACOLA  PLASTICA APROPRIADA

2.300,0000

18 1.07.01.0151.3 KG                                                     0,000 20,000 52,4000

BOLO DOCE, RECHEADO C/ DUAS CAMADAS DE RECHEIO, CONFEITADO

1.048,0000

19 1.07.01.0181.5 UN                                                     0,000 1.000,000 2,2000

SUCO INTEGRAL, ADOÇADO, SABOR PÊSSEGO, EMBALAGEM LONGA VIDA 200ML, CANUDO, COM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO PRODUTO  E MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E DE ACORDO COM AS NORMA VIGENTES 
ANVISA E  MINISTERIO DA AGRICULTURA

2.200,0000

20 1.07.01.0305.2 UN                                                     0,000 100,000 3,0000

BISCOITO CHAMPAGNE, EMBALAGEM C/ MÍN. 180 G, COMPOSTO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, 
AROMATIZANTE, EMBALAGEM POLIPROPILENO BIORIENTADO (BOPP), DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSA NO RÓTULO, 
CONFORME RESOLUÇÃO RDC 175 DE 2003 DA ANVISA/MS, RESOLUÇÃO RDC 12 DE 2001 DA ANVISA/MS E 
RESOLUÇÃO 04 DE 1988 DO CNS/MS

300,0000
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21 1.07.01.0315.0 KG                                                     0,000 100,000 27,4000

PÃO DE CEBOLA COM PATÊ, KG, CADA UNIDADE ACRESCIDA DO PATÊ C/ PESO ENTRE 35 E 50G

2.740,0000

22 1.07.01.0326.5 KG                                                     0,000 50,000 26,2000

MASSA FOLHADA, MIN 30 GRAMAS CADA UNIDADE, RECHEIO DE QUEIJO

1.310,0000

23 1.07.01.0327.3 KG                                                     0,000 100,000 21,9000

PÃO ÁRABE, KG, RECHEADO C/ PATÊ

2.190,0000

24 1.07.01.0328.1 UN                                                     0,000 1.000,000 1,4000

BOLO, PEDAÇO, SABOR LARANJA, MIN 50 G

1.400,0000

25 1.07.01.0330.3 UN                                                     0,000 1.000,000 1,5000

BOLO, PEDACO, SABOR MESCLADO, MIN 50G

1.500,0000

26 1.07.01.0335.4 UN                                                     0,000 1.000,000 2,2000

PÃO FRANCÊS, MIN 50 G, RECHEADO C/ 1 FATIA DE APRESUNTADO C/ MÍN 25G E 1 FATIA DE QUEIJO MUÇARELA C/ MIN 
25 G

2.200,0000

27 1.07.01.0339.7 KG                                                     0,000 100,000 22,4000

PÃO DE BATATA, RECHEIO DE PATÊ DE DIVERSOS SABORES, KG, PESO UNITÁRIO APROX 35 A 50 G

2.240,0000

28 1.07.01.0386.9 UN                                                     0,000 1.000,000 0,3000

PÃO BRIOCHE, APROX 50 GRAMAS DE FARINHA DE TRIGO, MASSA BRANCA.

300,0000

Valor Total Lote 45.000,0000

Aracruz/ES, 28 de junho de 2018

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Valor Total Ata 45.000,0000
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DECRETO Nº 34304 - ANEXO 1
Publicação Nº 143258

 

ANEXO 01
PADRÃO DE CALÇADAS - TIPO DE PISOS

MATERIAL DO PISO DESCRIÇÃO

• • • •••• • •• •• • • ••• •• •• • •• •• • • •• • •• • • • •• •• •• • •• •• ••• ••• •••••• • • ••• •• • • •• •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
contrastante com o piso adjacente. Conforme a NBR 16.537/2016.

• • • •••• • •• •• • • ••• •• •• • •• •• • • •• • •• • • • •• •• •• ••• • •• • • •••• • • ••• •• • • •• •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
contrastante com o piso adjacente. Conforme a NBR 16.537/2016.

Bloco de concreto, intertravado, cor natural para contrastar com o piso
adjacente.

• •• • •• • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • ••• • •• • ••• • •• •• ••• • •• •• • • ••• • •• ••• • • •• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
adjacente.

• •• • •• • •• •• • ••••• •• • •• • • • •• • ••• • • ••• • •• • •• •• • • • •• •• ••• • ••• • • • • ••• • •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
natural para contrastar com o piso adjacente.

Obs.: • • •• •• • •• ••• ••• • • •• • • • •• •• • •••• • •• • • • ••• • • •• • • •• • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
torna-se escorregadio.

OBSERVAÇÕES:

- O material do piso escolhido deve ser de qualidade, durabilidade e facilidade de • • • • •• • • • • ••••••••••••Deve
proporcionar harmonia com as demais • • •• • • • • • • • • • • • •da quadra em que se localiza, de forma a criar uma
• • • •• • •• • • • • ••••••••••••••uniformizando os segmentos e proporcionando uma faixa livre de percurso seguro, • • • ••• • • ••••••••••
antiderrapante e • • • • • •trepidande, sem • • • •• • • •• • ••••••••••••• • • • •• • •• • • • • • • • • •e irregularidades que possam oferecer riscos
para os pedestres.
- O piso das novas • • •• • • • • • • • • • • • •deve estar em • • • • • •• • • • •• • • • • • • • • • • • •com as • • •• • • • • • • • • • • • •vizinhas, sendo proibida a • ••• • • • • • • • • • •
de degraus ou • • • •• • • •• • • • • • • • • • • •que •• • • • • • • • • • • • •a livre • ••• • •• • • • ••••••••••••com • • • • • • • • • • • • • •dos casos • ••• •• • • ••••••••••devendo os
• • • • •• • •• •• • ••• •• • •• • • • • •• • •• • •••• •• • • • •• • • ••• • • • • •• • • ••• • ••• • • • • •• • • •• • •• • •• •• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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DECRETO Nº 34304 - ANEXO 10
Publicação Nº 143277

 

ANEXO 10
PADRÃO DE CALÇADA - ROTA NÃO ACESSÍVEL

LARGURA
• • • •• • • • • • • • • • • •M

U
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PLANTA BAIXA

GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
• • • • • • •• • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• • • • • • •• •• •• • •• • •• •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •• • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DE 92cm.
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• • • • •• • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • •• • • ••• • • •• • • • • •• • • • • •• • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

FAIXA DE ALERTA
• •• • •• • •• •• • • •• • • • • •• • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ALERTA EM COR CONTRASTANTE.

MEIO FIO

• •• • • •• • • • • • • • • •
LOGRADOURO

• •• • • •• • • • • • • • • •
LOGRADOURO

• •• • • •• • • • • • • • • •
TERRENO

• •• • • •• • • • • • • • • •
PASSEIO
VIZINHO

28DIVISA ENTRE
TERRENOS

• •• • • •• • • • • • • • • •
PASSEIO
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FAIXA DE PERCURSO SEGURO
• • •• • •• •• • • •• • •• • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••
• • • •• •• • •• • • • •• • • •••••••••••••••••••
• • • •• • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TREPIDANTE.

PATAMAR REBAIXADO
• •• • •• • • • •• • • ••• • • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• • • • •• • • • • ••••••••••••••••
• • • • • • • • • •• ••• • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
LOGRADOURO.
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•• • • •• • • ••••••••••

MOBILIÁRIO URBANO
• • • • • • • • • • • •••••••••••••

- Lixeiras junto ao poste;
••• • • •• •• • •••• • •• • • • • •• • • ••• • •••••••••••••••••••••••••••••••

- • •• • •• • • • • • • • •existentes, desde
que permitam a passagem
• •• •• • •• • •• •• • • •••••••••••••••••

TOLERADO:

- O guarda-corpo e o • • •••• • • • • • • • • • •devem ser • • • • ••• •• • • • • • • • • • • • • •com materiais
••• •• • • • • • • • • •e fixados firmemente, garantindo • • • • •• • • • • • • • • • • • •seguras de • ••••• • • • • ••••••••••••
• • • •• •• • •• • • •• • •• • • • • •••• • • • • • •• • • •• • • •• • • • •• • • • •• •• • • •• • • • • •• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AC
O

M
PA

N
H

A
•

••
••

••
••

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
LO

G
R

AD
O

U
R

O

- A faixa de alerta sob a • •• •• • • • • • • • • • • •de equipamentos ou • • • •••• ••• • • • • • • • • • • • •urbanos
• • •• • • • • • • • •deve ser executada conforme as NBR-9050/2015 e
NBR-16537/2016, sempre que houver riscos para os pedestres, como:
• • •• • •• • •• •• • •• • ••• • • •• • ••• •• •• • • • ••• •• • • • •• • •• •• • ••• • • • • ••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••• •• • ••• • • • • •• • •••• • ••• • •••• • • ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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DECRETO Nº 34304 - ANEXO 11
Publicação Nº 143278

 

ANEXO 11
SINALIZAÇÃO DE VIAS - OBRAS NA CALÇADA

OBSERVAÇÕES:

- A •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •de toda •• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • •no pavimento da via • •de responsabilidade do • •• • ••• •• ••• • • • • • • • • • • • •do •• • • • •••••••
lindeiro;
- Quando as •• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •no passeio impedirem a livre • ••• • •• • • • • • • • • • • • • •de pedestres com • • • • •• • • • • • • • • • • • •• • • • •• • • • • • •ser
• •• • •• • • • •• • • •• •• • ••• • • • • •• • •• •• •• •• • • ••• • •• •• ••• • •• ••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- As passagens • •• • •• • ••• • • • • • • • • • • • •em vias • • • ••• • • • • • • • • • •devem ter • • • • •• • • • • • • • • • • • •••• •• • • • • • • •entre pedestres e • • •• • •• • ••••••••••bem
como entre pedestres e a obra;
- A • • • • •• • • • • • • • • • • • •••• •• • • • • • • •deve ser feita por tapumes de tela • •• • ••• • ••••••••••cones, fitas ou outros dispositivos que
• • •• • •• • •• •• • • • •• • • • •• • ••• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••
- As passagens • •• • •• • ••• • • • • • • • • • • • •devem ter no • •• •• • • • • • • •90cm de largura livre, devendo ser alargada para atender o
••• • • •• • •• • • • • ••• • •• • • •• •• • •• •• •• •• •• • •• •• •• ••• •• •• • • • • •• • ••• • • ••• • • •••• • • • •• •••• •• •• • •• • • •• • • •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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MOBILIÁRIO URBANO

PERMITIDO: • • • • • • • • • • • •••••••••••••
- Poste com lixeira;
••• •• • ••• • • • • •• • •••• • ••• • •••• • • ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- • •• • •• • • • • • • • •existentes, desde que
permitam a passagem • •• •• • • • • • • •
de 0,80m;

- A faixa de • • •• •• • • • • • • • •• •reservada para a •• • •• •• • • • • • • • • • • • • •de • • • •••• ••• • • • • • • • • • • • •urbanos:
canteiros, • •• • •• • •••••••••postes de ••• • •• • • • • • • • • • • • • • •e/ou • •• • ••• • • • • •••••••••••••tampa de • • • • • • • •
de visita e de caixa de passagem, hidrante, lixeiras e outros.

TOLERADO: - A faixa livre • • destinada • • livre • ••• • •• • • • • • • • • • • • • •de pedestres, com piso
• • • ••• • • •• ••• • • •• •• • •• • • •• • • •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••
- A faixa de acesso • •destinada as rampas de acesso • •• • •••• • • • • • • • • • • • • • • • •e • • • • • •
• • • • • •• • • • • •••• •• ••• •• • • •• •• • • •• • • • •• ••• •• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ANEXO 02
DIVISÕES DAS FAIXAS DE USOS DAS CALÇADAS (PLANTA)
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ANEXO 03
DIVISÕES DAS FAIXAS DE USOS DAS CALÇADAS (CORTE)

OBSERVAÇÕES:

- A faixa de serviço • •reservada para a •• • •• •• • • • • • • • • • • • • •de • • • •••• ••• • • • • • • • • • • • •urbanos: canteiros, • •• • •• • •••••••••postes de
••• • •• • • • • •• •• • •• •• • ••• • • • • •••• • • • •• • •• • • • •• • •• •• ••• •• •• • •• • •• • •• • •• • • • • • • • ••• •• •• • •• ••••• • ••• • •• •• • ••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TABELA DE LARGURAS DAS FAIXAS DA CALÇADA

ELEMENTOS SUSPENSOS
(PLACAS, TOLDOS,
ENTRE OUTROS)

LOGRADOURO

• • •• • •• • •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •

FAIXA LIVRE

FAIXA DE ACESSO

••
••

•
••

••
••

••
•

••
••

••
••

••
••

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

TERRENO

- A faixa livre•• •• • • ••• • • • •• •••• •• •• ••• • •• • • • •• • •• • • • • ••• • ••• • • •• •• • •• • • ••• • • •• ••• • • •• •• • •• • • •• • • •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- A faixa de acesso • •destinada as rampas de acesso • •• • •••• • • • • • • • • • • • • • • • •e • • • • • •devem causar •• •• ••• •• • • •• • • • • • • • • • • • • •nas
demais faixas.

• • • • • •• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

LARGURA DA
CALÇADA (L) FAIXA DE SERVIÇO FAIXA LIVRE FAIXA DE ACESSO

• • • •• • •• • ••• • • • • • • • • • • • • • •

•• • •• • •• •• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

0,70m

•• •• • •• •• • •• • •• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••

•• •• • •• •• •• •• • •• • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • •• • •• • ••• • • • • • • • • • • • • • •

• • • •• • •• • ••• • • • • • • • • • • • • • •

•• • •• • •• •• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

L < 1,20m

1,20m • • L < 2,00m

2,00m • • L • •• •• • • • • • • • • •

••••••••• • •• •• • •• •••• • •• ••• •• • •• •• •• •• • •• • •• • • • ••• ••• • •• •• • • ••• • ••• • ••• • •• ••• • • • • • •• • • • • • •• • • •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•• •• • •• •• •• •• • •• • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



29/06/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1043

www.diariomunicipales.org.br

Página 59

DECRETO Nº 34304 - ANEXO 4
Publicação Nº 143263

 

ANEXO 04
PADRÃO DE CALÇADAS

•• • • •• • • ••••••••••

LARGURA
• • • •• • • • • • • • • • • •

M
U

R
O

MOBILIÁRIO URBANO
PERMITIDO: • • • • • • • • • • • •••••••••••••

- Poste com lixeira;
••• •• • ••• • • • • •• • •••• • ••• • •••• • • ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- • •• • •• • • • • • • • •existentes, desde que
permitam a passagem • •• •• • • • • • • •de
0,80m;

- A faixa de alerta sob a • •• •• • • • • • • • • • • •de equipamentos ou • • • •••• ••• • • • • • • • • • • • •
urbanos • • •• • • • • • • • •deve ser executada conforme a NBR-9050/2015 e
NBR 16537/2016, sempre que houver riscos para os pedestres,
• • • • ••• • •• • •• • •• •• • •• • ••• • • •• • ••• •• •• • • • ••• •• • • • •• • •• •• • ••• • • • • ••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PLANTA BAIXA

MEIO FIO

FAIXA DE PERCURSO SEGURO
• • •• • •• •• • • •• • • •• •• • •• • • • •• • • •••••••••••••••••••••••••••••••
• • • •• • • • • • • • • • •• •• • • •• • • • •• • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••

FAIXA DE ALERTA
• •• • •• • •• •• • • •• • • • • •• • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ALERTA EM COR CONTRASTANTE.

TOLERADO:

• •• • • •• • • • • • • • • •
PASSEIO

SA
R

JE
TA

• •• • • •• • • • • • • • • •
LOGRADOURO

• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

- A •• • ••• • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • •de 2%, em sentido transversal a do passeio,
•• • •• •••• • ••• • • • •• • •• • • • • • • • •• •• • • •• • • • • •• •• • •• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POSTE

• •• • • •• • • • • • • • • •
TERRENO

LIXEIRA

• •• • • •• • • • • • • • • •
PASSEIO VIZINHO

O PISO DA • • • • • • • • • • • • • •DEVE ESTAR EM • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •
COM O PISO DA • • • • • • • • • • • • • •VIZINHA. QUANDO EXISTIR
• • • • •• • •• • • • • • • • • •ENTRE ELAS, DEVEM SER PROJETADAS
• • • • • • •• • • ••• • • •• • • • • •• • • •• • •• • •• •• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ANEXO 05
PADRÃO DE CALÇADAS - ESQUINAS COM LARGURA < 3,00m
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FAIXA DE PERCURSO SEGURO
• • •• • •• •• • • •• • •• • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •• • •• • • • •• • • ••• • • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• • • • •• • • • • ••••••••••••••••

PATAMAR
• • • • •• • • • • • • •• • • •• •• • •• • • • •• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • •• • • • • • • • • • •• •• • • •• • • • •• • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••

OBS.: A LARGURA DO PATAMAR REBAIXADO
• • • • • • •• • • •• • • • •• • • •• • • • •• • • • •• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •• • •• • •• • • • • ••• •• •• • •• •• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FAIXA DE ALERTA
• •• • •• • •• •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• •• • •• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CONTRASTANTE.

• •• • • •• • • • • • • • • •
TERRENO

• •• • • •• • • • • • • • • •
LOGRADOURO

S

•• • • •• • • ••••••••••

MOBILIÁRIO URBANO
PERMITIDO: • • • • • • • • • • • •••••••••••••

- Poste com lixeira;
••• •• • ••• • • • • •• • •••• • ••• • •••• • • ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- • •• • •• • • • • • • • •existentes, desde que
permitam a passagem • •• •• • • • • • • •de
0,80m;

- A faixa de alerta sob a • •• •• • • • • • • • • • • •de equipamentos ou • • • •••• ••• • • • • • • • • • • • •
urbanos deve ser executada conforme a NBR-9050/2015 e NBR
16537/2016, sempre que houver riscos para os pedestres, como:
• • •• • •• • •• •• • •• • ••• • • •• • ••• •• •• • • • ••• •• • • • •• • •• •• • ••• • • • • ••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TOLERADO:

- A •• • ••• • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • •de 2%, em sentido transversal a do passeio,
•• • •• •••• • ••• • • • •• • •• • • • • • • • •• •• • • •• • • • • •• •• • •• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FAIXA DE PEDESTRES

FA
IX

A 
D

E 
PE

D
ES

TR
ES

0.500.40• • • •• • • • • • • • • • • •

PATAMAR
• • • • •• • • • •• • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DO LOGRADOURO

LIXEIRA

• • • •• • • • • • • • • • • •

PATAMAR
• • • • •• • • • • • • •• • • •• •• • •• • • • •• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • •• • • • • • • • • • •• •• • • •• • • • •• • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••

OBS.: A LARGURA DO PATAMAR REBAIXADO
• • • • • • •• • • •• • • • •• • • •• • • • •• • • • •• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •• • •• • •• • • • • ••• •• •• • •• •• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ANEXO 06
TERRENOS SEM ELEMENTOS DE FECHAMENTO FRONTAL

PLANTA BAIXA
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FAIXA DE ALERTA
• •• • •• • •• •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• •• • •• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CONTRASTANTE.

• •• • • •• • • • • • • • • •
TERRENO

• •• • • •• • • • • • • • • •
LOGRADOURO

S

•• • • •• • • ••••••••••

OBSERVAÇÕES:

- Devido ao • • • • •• • •••••••••criado entre o terreno e o patamar das rampas, • • • • •• • • • • • •ser utilizada a faixa de alerta
•• ••••• • ••• • • •• •• • •• • • • • •• • ••• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••

FA
IX

A 
D

E 
PE

D
ES

TR
ES

0.500.40• • • •• • • • • • • • • • • •

PATAMAR
• • • • •• • • • •• • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DO LOGRADOURO

LIXEIRA

LIMITE DO TERRENO

FAIXA DIRECIONAL ( * )
PISO DE • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • • • • •DIRECIONAL
EM COR CONTRASTANTE.

FAIXA DE ALERTA
• •• • •• • •• •• • • •• • • • • •• • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ALERTA EM COR CONTRASTANTE.

FAIXA DE ALERTA
• •• • •• • •• •• • • •• • • • • •• • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ALERTA EM COR CONTRASTANTE.

FAIXA DIRECIONAL ( * )
• •• • •• • •• •• • • •• • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DIRECIONAL EM COR CONTRASTANTE.
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- (*) Na falta de muro, mureta ou gradil de fechamento da divisa, como no caso de • •• • • • ••••••••postos de
• • • • • • ••• • ••••••••••••••• • •••• • • • • • • • • • • • • • • • •recuadas, terrenos • • • • • •edificados, entre outros, • • • • •• • • • • • •ser utilizada a faixa
direcional no sentido do fluxo de pedestres no passeio.
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DECRETO Nº 34304 - ANEXO 7
Publicação Nº 143270

 

ANEXO 07
PADRÃO DE CALÇADAS - ESQUINAS COM LARGURA ˃ 3,00m

• •• • • •• • • • • • • • • •
LOGRADOURO

• •• • • •• • • • • • • • • •
PASSEIO

R3.50

• • • •• • • • • • • • • • • • 1.50 • • • •• • • • • • • • • • • •

M
U

R
O

SA
RJ

ET
A

• •• • • •• • • • • • • • • •
TERRENO

MEIO FIO

FAIXA DE ALERTA
• •• • •• • •• •• • • •• • • • • •• • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ALERTA EM COR CONTRASTANTE.

POSTE

FAIXA DE ALERTA
• •• • •• • •• •• • • •• • • • • •• • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ALERTA EM COR CONTRASTANTE.

FAIXA DE PERCURSO SEGURO
• • •• • •• •• • • •• • •• • • • • • • • • • ••• • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •• • • ••• • • •• • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TREPIDANTE.

•• • • •• • • ••••••••••

MOBILIÁRIO URBANO
PERMITIDO: • • • • • • • • • • • •••••••••••••

- Poste com lixeira;
••• •• • ••• • • • • •• • •••• • ••• • •••• • • ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••• •• • •• • •• •• • • •• ••• • •• • ••• •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •• •• • •••••••••

- A faixa de alerta sob a • •• •• • • • • • • • • • • •de equipamentos ou • • • •••• ••• • • • • • • • • • • • •
urbanos • • •• • • • • • • • •deve ser executada conforme as NBR-9050/2015 e
NBR-16537/2016, e sempre que houver riscos para os pedestres,
como: golas de • •• • •• • •••••••••postes, lixeiras, • •• •• • • • ••••••••••placas de
• •• • ••• • • • • ••• •• ••••••••••••••••••
- A •• • ••• • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • •de 2%, em sentido transversal a do passeio,
•• • •• •••• • ••• • • • •• • •• • • • • • • • •• •• • • •• • • • • •• •• • •• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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DECRETO Nº 34304 - ANEXO 8
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ANEXO 08
PADRÃO DE RAMPAS DE VEÍCULOS - CALÇADAS ESTREIRAS

• • • • • • • • • • • •MURO

• • • • • • • •• •• •• • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • ••• • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • •• • • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • •

S

PLANTA BAIXA
• • • • • • •• • •• • • • • •• • •• • •• • • • • •• • • • •• • • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

RAMPA INTERNA
• • •• • • • •• • •• •• • • •• •• • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
SER VENCIDOS DENTRO DO TERRENO.

RAMPA LATERAL
•• • •• • • •• • • •••••••••••••

RAMPA LATERAL
•• • •• • • •• • • •••••••••••••

R
AM

PA
i m

ax
. =

 2
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FAIXA DE PERCURSO SEGURO
FAIXA LIVRE COM PISO
• • • • •• • • ••• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •• • • •• • • • •• • • • • ••••••••••••••••••

PATAMAR
REBAIXAMENTO COM PISO
• • • • •• • • ••• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •• • • •• • • • •• • • • • ••••••••••••••••••

••
••

••
••

•••
•••

•••
•

• •• • • •• • • • • • • • • •
LOGRADOURO

• •• • • •• • • • • • • • • •
TERRENO

PATAMAR
• • • • •• • • • •• • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DO LOGRADOUROS• •• • • •• • • • • • • • • •

PASSEIO
• •• • • •• • • • • • • • • •
PASSEIO

FAIXA DE ALERTA
• •• • •• • •• •• • • •• • • • • •• • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ALERTA NA COR VERMELHA.

S

MOBILIÁRIO URBANO
• • • • • • • • • • • •••••••••••••

- Poste com lixeira;
••• •• • ••• • • • • •• • •••• • ••• • •••• • • ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- • •• • •• • • • • • • • •existentes, desde que
permitam a passagem • •• •• • • • • • • •de
0,80m;

TOLERADO:
- A faixa de alerta sob a • •• •• • • • • • • • • • • •de equipamentos ou • • • •••• ••• • • • • • • • • • • • •
urbanos • • •• • • • • • • • •deve ser executada conforme a NBR-9050/2015 e
NBR 16537/2016, sempre que houver riscos para os pedestres,
• • • • ••• • •• • •• • •• •• • •• • ••• • • •• • ••• •• •• • • • ••• •• • • • •• • •• •• • ••• • • • • ••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- A •• • ••• • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • •de 2%, em sentido transversal a do passeio,
•• • •• •••• • ••• • • • •• • •• • • • • • • • •• •• • • •• • • • • •• •• • •• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ANEXO 09
PADRÃO DE RAMPAS DE VEÍCULOS - CALÇADAS LARGAS

OBSERVAÇÕES
- (*) Nas • • •• • • • • • • • • • • • •de largura inferior a 1,80m, • • • • •• • • • • • •ser reduzida a largura de 60cm da rampa de • • •• • •• • ••••••••••
desde que respeitada e priorizada a faixa livre de 1,20m para pedestres;

PLANTA BAIXA

• • • • • • • • • • • •MURO
S

RAMPA INTERNA
• • •• • • • •• • •• •• • • •• •• • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
SER VENCIDOS DENTRO DO TERRENO.
•• • • •• • • • • •• • • •• • •• •• • • •••••••••••••••••••••••••
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• • • • • • •• • •• • • • • •• • •• • •• • • • • •• • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

FAIXA DE PERCURSO SEGURO
• • •• • •• •• • • •• • • •• •• • •• • • • •• • • •••••••••••••••••••••••••••••••
• • • •• • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TREPIDANTE.

FAIXA DE ALERTA
• •• • •• • •• •• • • •• • • • • •• • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ALERTA EM COR CONTRASTANTE.
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- A faixa de alerta sob a • •• •• • • • • • • • • • • •de equipamentos ou • • • •••• ••• • • • • • • • • • • • •urbanos deve ser executada conforme as
NBR-9050/2015 e NBR-16537/2016, sempre que houver riscos para os pedestres, como: golas de • •• • •• • •••••••••
• • • •• • ••• •• •• • • • ••• •• • • • •• • •• •• • ••• • • • • ••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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IPASMA - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 
de Aracruz

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCES-
SO Nº2018.53.500094PA

Publicação Nº 143135

AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO / PROCESSO Nº 
2018.53.500094PA

O IPASMA - Instituto de Previdência e Assistência dos Ser-
vidores do Município de Aracruz/ES, Autarquia Municipal 
com responsabilidade jurídica própria, criada pela Lei nº 
2.342 de 12/02/2001 e reestruturado pela Lei nº 2.780 de 
23/03/2005, inscrito no CNPJ sob nº 36.330.231/0001-00, 
com sede à Rua Ademir Prando Lorenzutti, nº 146, Bairro 
COHAB II, nesta cidade de Aracruz/ES, CEP 29.190-204, 
torna público e para o conhecimento dos interessados, 

que em conformidade com a Legislação pertinente, RA-
TIFICA A DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fulcro no Art. 
24, Inciso II, $ Único da lei 8.666/93, para a contrata-
ção da empresa PINTANDO O SETE PAPELARIA LTDA EPP, 
CNPJ 08.736.288/001-79, para fornecimento de material 
de expediente e processamento de dados no valor de R$ 
3.035,15 (três mil, trinta e cinco reais e quinze centavos).

Aracruz, 29 de junho de 2018

JOSÉ MARIA SPERANDIO RECLA

Presidente do IPASMA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

2° TERMO ADITIVO CONTRATO N° 33-2017 - 
TOPOGRAPH

Publicação Nº 143163

RESUMO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
33/2017 PROCESSO Nº 77/2017

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz-ES

Contratada: Topograph Engenharia LTDA.

Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo a su-
plementação no valor total de R$ 41.544,00 (Quarenta e 
um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais) sendo para 
o item 3.1.3 "Remendo com massa asfáltica fria (tudo in-
cluído)", na quantidade de 1.200,00 m² no valor total de 
R$ 29.508,00 (Vinte e nove mil, quinhentos e oito reais) e 
para item 3.1.4 “ TR-301-00 (Massa Asfáltica)”, na quan-
tidade de 100t no valor total de R$ 7.211,00 (Sete mil, 
duzentos e onze reais) para o item 4.3 “Piso de cimento 
camurçado executado com argamassa de cimento e areia 
1:3, esp. 3cm” na quantidade de 100,00 m² no valor total 
de R$ 4.825,00 (Quatro mil, oitocentos e vinte e cinco 
reais) conforme artigo 65 c/c 58 da Lei 8.666/93. As Des-
pesas com a execução do presente aditivo correrão à conta 
do Orçamento do SAAE conforme a seguir: 002001.17512
00022.002.33903900000.

Elias Antônio Coelho Marochio

Diretor Geral do SAAE

2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 46-2017 - 
TINTORI

Publicação Nº 143165

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 46/2017– PROCESSO – 104/2017

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz-ES

Contratada: Tintori Poços Artesianos Eireli EPP

Objeto: Acréscimo no valor de R$ 17.515,89 (dezessete 
mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) 
e decréscimo no valor de R$ 111.274,56 (cento e onze 
mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis 
centavos).

O decréscimo do presente aditivo correrá à conta do or-
çamento do SAAE conforme a seguir: 002001.17512000
21.006.44905100000 – Obras e Instalações e 002001.1
751200022.002.44905200000 – Equipamento e Material 
Permanente.

Elias Antônio Coelho Marochio

Diretor Geral do SAAE

CONTRATO Nº 42-2018 BRADESCO
Publicação Nº 142955

RESUMO DO CONTRATO Nº 42/2018 – PROCESSO Nº 
038/2018 – CREDENCIAMENTO N° 01/2018.

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz-ES.

Contratada: BANCO BRADESCO S/A.

Objeto: Prestação de serviços de recebimentos de contas 
de água e esgoto e serviços dos clientes da CREDENCIAN-
TE.

Valor Global: R$ 306.204,00

Vigência: 26/06/2018 a 25/06/2019.

Elias Antônio Coelho Marochio

Diretor Geral do SAAE
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DISTRATO CONTRATO Nº 48-2016 BRADESCO
Publicação Nº 142956

RESUMO DISTRATO DO CONTRATO Nº 48/2016 – PRO-
CESSO Nº 112/2016 – CREDENCIAMENTO N° 01/2016.

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz-ES.

Contratada: BANCO BRADESCO S/A.

Objeto: Rescisão amigável do contrato Administrativo de 
Prestação de Serviços de arrecadação de contas de água, 
esgoto e serviços do SAAE/Aracruz-ES.

Elias Antônio Coelho Marochio

Diretor Geral do SAAE

DISTRATO CONTRATO Nº 52-2017 BRADESCO
Publicação Nº 142957

RESUMO DISTRATO DO CONTRATO Nº 52/2017 – PRO-
CESSO Nº 97/2017 – CREDENCIAMENTO N° 01/2017.

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz-ES.

Contratada: BANCO BRADESCO S/A.

Objeto: Rescisão amigável do contrato Administrativo de 
Prestação de Serviços de arrecadação de contas de água, 
esgoto e serviços do SAAE/Aracruz-ES.

Elias Antônio Coelho Marochio

Diretor Geral do SAAE

PORTARIA SAAE-ARA-127/2018
Publicação Nº 143017

PORTARIA SAAE-ARA-127/2018

Dispõe sobre credenciamento de servidor para conduzir 
veículos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-
buições legais, que lhe confere o Decreto nº 32.712 de 
08/05/2017 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 do Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz; e, conside-
rando a necessidade de melhoria no desenvolvimento dos 
trabalhos do SAAE;

RESOLVE:

Art. 1º CREDENCIAR o servidor abaixo para conduzir veí-
culos condizentes com sua respectiva habilitação:

Mat. SERVIDOR

394 ANDRE MASIOLI DE ANDRADE

Art. 2º Comunicar ao Setor de Transporte a necessida-
de de substituição da(s) peça(s), total ou parcialmente, 
ou recuperá-las, se as condições permitirem, sempre que, 
em decorrência do tempo de uso, tornam-se inservíveis ou 
inadequadas para os fins a que se destina.

Art. 3º Utilizar o veículo durante o expediente para lo-
comoção, bem como a responsabilidade pela guarda NO 
PÁTIO DA EMPRESA, seja na Sede como nos Distritos, 
mantendo-o em perfeitas condições de uso, responsabi-
lizando-se também, por prejuízos advindos de imperícia, 
falta de zelo, uso indevido, extravio ou por quaisquer da-
nos causados ao mesmo por sua exclusiva culpa.

Parágrafo Único: A obrigação de guardar o veículo no pátio 
não se aplica ao Diretor Geral do SAAE, visto que depende 
do veículo para participação de reuniões em comunidades 
do interior ou em eventos extraordinários fora de Aracruz 
que excedem o horário normal de trabalho.

Art. 4º Fazer anotações, segundo normas estabelecidas 
pelo setor competente, zelar pela limpeza e conservação; 
verificar as condições de funcionamento do veículo, antes 
de sua utilização, através do check-list, bem como solicitar 
reparos ao setor responsável, sempre que necessário.

Art. 5º Utilizar o Capacete com viseira fechada, inclusive 
dentro das dependências do SAAE, durante a condução de 
motocicleta para a realização de suas tarefas, responsabi-
lizando-se em substituí-lo em caso de perda, falta de zelo 
ou quaisquer danos ao referido.

Art. 6º Solicitar a substituição do capacete, sempre que o 
mesmo se encontrar fora do prazo de validade ou quando 
o servidor sofrer algum impacto com o capacete no solo.

Art. 7º Cada motorista/condutor deverá preencher os 
campos do relatório diário e condução, de acordo com sua 
utilização, considerando a hora que o mesmo está sendo 
utilizado.

Art. 8º Os veículos só poderão sair do pátio mediante libe-
ração prévia do Setor de Transporte.

Art. 9º Caso ocorra algum imprevisto no roteiro dos veí-
culos, o Setor de Transporte deverá ser comunicado ime-
diatamente.

Art. 10 Após utilizar o veículo a pessoa deverá entregar no 
Setor de Transporte a chave do mesmo, não podendo em 
hipótese alguma entregar a chave para outra pessoa sem 
prévia liberação do setor.

Art. 11 O servidor credenciado ficará responsável em ve-
rificar a troca de óleos e filtros dos veículos que estiver 
conduzindo e solicitar ao setor competente requisição para 
troca dos lubrificantes, quando for o caso, evitando assim 
danos maiores por falta dos mesmos.
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Art. 12 Cada servidor credenciado ficará responsável pelo 
veículo que estiver conduzindo, e caso ocorra algum si-
nistro com o mesmo, este arcará com as consequências 
oriundas do dano, desde que comprovada a sua exclusiva 
culpa, através de processo de sindicância ou administrati-
vo disciplinar.

Art. 13 Todos os dias no fim do expediente o servidor cre-
denciado deverá entregar no Setor de Transporte, a chave 
e o documento dos veículos, que serão pegos novamente 
no dia seguinte.

Art. 14 Caso o Servidor seja exonerado ou demitido do 
cargo, esta portaria será automaticamente REVOGADA.

Art. 15 Esta Portaria tem efeito a partir da data da sua 
publicação.

Aracruz-ES, 27 de junho 2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO
Diretor Geral do SAAE
Decreto 32.712/2017

PORTARIA SAAE-ARA-128/2018
Publicação Nº 143275

PORTARIA SAAE-ARA-128/2018

Dispõe sobre cancelamento de restos a pagar não processados do exercício de 2017.

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

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o cancelamento dos restos a pagar não processados do exercício de 2017, conforme abaixo:

Nº
EMPENHO

CREDOR
SALDO A CANCELAR 

(R$)
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

498/2017 Tintori Poços Artesianos LTDA ME 51.894,56 17- Saneamento
512 - Saneamento

Básico Urbano

499/2017 Tintori Poços Artesianos LTDA ME 41.864,11 17- Saneamento
512 - Saneamento

Básico Urbano

Aracruz-ES, 27 de junho de 2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017
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Boa Esperança

Prefeitura

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2018 - 
PMBE

Publicação Nº 143232

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° 026/2018 – 
Exclusivo para ME/EPP.

Objeto: Futura e eventual aquisição de materiais de con-
sumo (limpeza e gêneros alimentícios), mediante Sistema 
de Registro de Preços, em atendimento a Secretaria Muni-
cipal de Planejamento e Gestão e demais Secretarias.

Data de abertura: 12/07/2018.

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, 28 de junho de 2018.

João Flávio Zoteli Areia

Pregoeiro Oficial

ERRATA DO CONTRATO Nº 039/2018
Publicação Nº 143027

ERRATA

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 039/2018

PROCESSO Nº 6.989/2017

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA-ES.

CONTRATADO: SIRLEY ROSA DA SILVA, CPF Nº 
774.868.897-49.

NO CONTRATO ACIMA ONDE SE LÊ:

SIRLEY ROSA DA SILVA com endereço no Sítio Santo An-
tonio, Corrego Boa Vista, Zona Rural, Boa Esperança/ES, 
portadora do CPF nº 774.868.897-49.

LEIA-SE:

SIRLEY DA SILVA MERLIM com endereço no Sítio Santo 
Antonio, Corrego Boa Vista, Zona Rural, Boa Esperança/
ES, portadora do CPF nº 774.868.897-49.

Boa Esperança/ES, 28 de junho de 2018.

LAURO VIEIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2018
Publicação Nº 143028

EXTRATO DO TERMO DO FOMENTO Nº 001/2018

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/ES.

CONVENENTE: AAUBE – ASSOCIAÇÃO DOS ALUNOS UNI-
VERSITÁRIOS DE BOA ESPERANÇA-ES, inscrita no CNPJ 
sob n° 05.878.778/0001-11.

OBJETO:

O presente Termo de Fomento tem por objeto o custeio de 
transporte dos alunos universitários e de ensino técnico do 
município de Boa Esperança para cidades Vizinhas como 
São Mateus, Nova Venécia e Nanuque, tendo em conside-
ração que no município não tem instituição de ensino su-
perior que cubra a demanda de alunos, conforme descrito 
no plano de trabalho, que passa a integrar este instrumen-
to, independentemente de transcrição.

VALOR: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança

Órgão: Secretaria Municipal de Educação

Projeto Atividade: 028028.1236400184.041 – Apoio a Es-
tudantes Universitários.

Elemento Despesa: 33504100000 – Contribuições.

Ficha: 372.

Fonte Recurso: 10000000000 – Recursos Ordinários.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Este Termo de Fomento terá a vi-
gência a partir da data de assinatura, com término previsto 
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para 31 de maio de 2019.

PROCESSO Nº 0145/2018.
DATA DE ASSINATURA: 11/06/2018.

Boa Esperança, 28 de junho de 2018.

LAURO VIEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
concedente

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2018
Publicação Nº 143029

EXTRATO DO TERMO DO FOMENTO Nº 002/2018

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/ES.

CONVENENTE: MEPES/ESCOLA FAMÍLIA AGRICOLA DE 
ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE BOA ES-
PERANÇA, inscrita no CNPJ sob n° 27.097.229/0015-48.

OBJETO:

O presente Termo de Fomento tem por objeto a Oferta 
de Ensino Médio Profissionalizante na área Agropecuária 
no Sistema de Pedagogia da Alternância, com o intuito de 
promover a formação integral do sujeito no campo cien-
tifico, profissional e social, conforme descrito no plano de 
trabalho, que passa a integrar este instrumento, indepen-
dentemente de transcrição.

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança

Órgão: Secretaria Municipal de Educação

Projeto Atividade: 028028.1236100183.036 – Apoio Esco-
la Família Agrícola de Boa Esperança.

Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais.

Ficha: 323.

Fonte Recurso: 10000000000 – Recursos Ordinários.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Este Termo de Fomento terá a vi-
gência a partir da data de assinatura, com término previs-
to para 31 de dezembro de 2019.

PROCESSO Nº 1.626/2018.

DATA DE ASSINATURA: 25/06/2018.

Boa Esperança, 28 de junho de 2018.

LAURO VIEIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

concedente
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Bom Jesus do Norte

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 
030/2018

Publicação Nº 143099

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, com endere-
ço na Praça Astolpho Lobo, 249 - Centro – Bom Jesus do 
Norte-ES, torna público aos interessados que realizará, no 
dia e horário abaixo especificado a seguinte licitação:

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO

Nº 030/2018

PROC. N° 1.452/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E E VEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PA-
PELARIA) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES 
ESCOLARES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.

ABERTURA: 18/07/2018

HORÁRIO: 13 HORAS.

O Edital e seus anexos, na íntegra, poderão ser obtidos 
no endereço acima, em dias úteis, das 12h às 17h, bem 
como no site oficial da Prefeitura Municipal de Bom Je-
sus do Norte (www.bomjesus.es.gov.br), link “Licitações”. 
Outras informações através dos seguintes contatos: (28) 
3562.1166 ou licitabjn@gmail.com.

Bom Jesus do Norte-ES, 28 de junho de 2018.

Rodrigo Barbosa Martins

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
015/2018 - FMS

Publicação Nº 143281

AVISO DE LICITAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NOR-
TE-ES, com endereço na Praça Astolpho Lobo, s/n° - Cen-
tro – Bom Jesus do Norte-ES, torna público aos interessa-
dos que realizará, no dia e horário abaixo especificados a 
seguinte licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

N° 015/2018-FMS

Proc. 0.540/2018

SEGUNDA CHAMADA

EXCLUSIVO PARA ME/EPP

OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BAN-
DA LARGA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.

ABERTURA: 19/07/2018

HORÁRIO: 15 HORAS.

O Edital e seus anexos, na íntegra, poderão ser obtidos 
no endereço acima, em dias úteis, das 12h às 17h, bem 
como no site oficial da Prefeitura Municipal de Bom Je-
sus do Norte (www.bomjesus.es.gov.br), link “Licitações”. 
Outras informações através dos seguintes contatos: (28) 
3562.1166 ou licitabjn@gmail.com.

Bom Jesus do Norte-ES, 28 de junho de 2018.

Rodrigo Barbosa Martins

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
018/2018 - FMS

Publicação Nº 143109

AVISO DE LICITAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NOR-
TE-ES, com endereço na Praça Astolpho Lobo, s/n° - Cen-
tro – Bom Jesus do Norte-ES, torna público aos interessa-
dos que realizará, no dia e horário abaixo especificados a 
seguinte licitação:

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO

N° 018/2018-FMS

Proc. 1.139/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTU-
AL AQUISIÇÃO DE PNEUS (NOVOS), COM SELO DO INME-
TRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.

ABERTURA: 17/07/2018

HORÁRIO: 13 HORAS.

O Edital e seus anexos, na íntegra, poderão ser obtidos 
no endereço acima, em dias úteis, das 12h às 17h, bem 
como no site oficial da Prefeitura Municipal de Bom Jesus 

mailto:licitabjn@gmail.com
mailto:licitabjn@gmail.com
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do Norte (www.bomjesus.es.gov.br), link “Licitações”. 
Outras informações através dos seguintes contatos: (28) 
3562.1166 ou licitabjn@gmail.com.

Bom Jesus do Norte-ES, 28 de junho de 2018.

Rodrigo Barbosa Martins

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
026/2018

Publicação Nº 143289

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, com endere-
ço na Praça Astolpho Lobo, 249 - Centro – Bom Jesus do 
Norte-ES, torna público aos interessados que realizará, no 
dia e horário abaixo especificado a seguinte licitação:

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 026/2018
PROC. N° 0.984/2018

SEGUNDA CHAMADA

EXCLUSIVO PARA ME/EPP (LC 147/2014)

OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET BAN-
DA LARGA, A PEDIDO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNI-
CIPAIS DE BOM JESUS DO NORTE – ES.

ABERTURA: 19/07/2018
HORÁRIO: 13 HORAS.

O Edital e seus anexos, na íntegra, poderão ser obtidos 
no endereço acima, em dias úteis, das 12h às 17h, bem 
como no site oficial da Prefeitura Municipal de Bom Je-
sus do Norte (www.bomjesus.es.gov.br), link “Licitações”. 
Outras informações através dos seguintes contatos: (28) 
3562.1166 ou licitabjn@gmail.com.

Bom Jesus do Norte-ES, 28 de junho de 2018.

Rodrigo Barbosa Martins

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO N° 009/2018 E 010/2018 
- FMS

Publicação Nº 143159

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

N° 007/2018-FMS

Proc. Nº 0.524/2018

EXCLUSIVO PARA ME/EPP

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NOR-
TE-ES, torna público o resultado do processo licitátorio 
em epigrafe, para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, A 
PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM 
JESUS DO NORTE - ES, conforme resumidamente descrito 
a seguir:

ADJUDCAÇÃO: 21/05/2018.

HOMOLOGAÇÃO: 21/05/2018.

1) Fornecedor: PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR 
LTDA ME - CNPJ nº 12.082.502/0001-98;

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 010/2018-FMS;

Vigência: 06/06/2018 até 06/06/2019

Valor Total: R$ 10.752,60 (dez mil, setecentos e cinquenta 
e dois reais e sessenta centavos).

2) Fornecedor: FENIX MAT. E EQUIP. MEDICO-ODONTOLO-
GICO SERV. LTDA - CNPJ nº 25.070.961/0001-01;

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 009/2018-FMS;

Vigência: 06/06/2018 até 06/06/2019

Valor Total: R$ 14.495,40 (quatorze mil, quatrocentos e 
noventa e cinco reais e quarenta centavos).

Bom Jesus do Norte-ES, 28 de junho de 2018.

Marcos Antônio Teixeira de Souza

Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO N° 031/2018

Publicação Nº 143050

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

N° 017/2018

Proc. Nº 1.195/2018

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, torna públi-
co o resultado do processo licitátorio em epigrafe, para 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CAFÉ DA MA-
NHÃ DOS SERVIDORES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 
DE BOM JESUS DO NORTE - ES, conforme resumidamente 
descrito a seguir:

ADJUDCAÇÃO: 30/05/2018.

HOMOLOGAÇÃO: 30/05/2018.

mailto:licitabjn@gmail.com
mailto:licitabjn@gmail.com
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1)Fornecedor: ORGANIZAÇÕES DE CEREAIS FERNANDES 
E FILHOS LTDA – CNPJ n° 06.308.246/0001-01;

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 031/2018;

Vigência: 07/06/2018 até 07/06/2019

Valor Total Registrado: R$ 28.054,60 (vinte e oito mil, cin-
quenta e quatro reais e sessenta centavos).

Bom Jesus do Norte-ES, 28 de junho de 2018.

Marcos Antônio Teixeira de Souza

Prefeito Municipal
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Castelo

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PP 083 E 084 SAÚDE
Publicação Nº 142965

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo-FMS, torna público que, 
fará realizar o seguinte processo licitatório:

Pregão Presencial Nº 083/18

Objeto: aquisição de veículo micro-ônibus urbano de 
transporte sanitário através da Proposta de Aquisição 
de Equipamento/Material Permanente Nº da Proposta: 
14830.853000/1170-02, para atender a SEMSA de Castelo

Data de abertura: 12/07/18

Horário: 10:00

Pregão Presencial Nº 084/18

Objeto: aquisição de 02 veículos adaptados em ambu-
lância tipo A, de acordo com o egestorab do Ministério 
da Saúde pelo Termo de compromisso Ambulância Nº 
3201401712191437892, para atender a SEMSA de Castelo

Data de abertura: 12/07/18

Horário: 13:30

Fornecimento do edital: Site www.castelo.es.gov.br link Li-
citações. Informações pelo telefone (28) 3542-8514.

Castelo-ES, 28/07/18

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

CONTRATO 1.05839/2018
Publicação Nº 143179

CONTRATO Nº 1.05839/2018

Referente Processo Administrativo nº 005839/2018

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: TAYNÁ LEMOS NICOLI

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a contratação do profissional Técnico em Serviços Gerenciais, através 
do Processo Seletivo nº 001/2018, homologado em 12 de Março de 2018, Decreto nº 16.196/2018, autorizado através 
do processo administrativo, de acordo com o processo administrativo nº 005839/2018, oriundo da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais , que deverá executar os seguintes trabalhos:

CARGO Atribuições

Técnico em 
Serviços 
Gerenciais

· Prestar serviços de apoio gerencial de caráter geral e/ou específicos em todas as áreas de atuação da administração 
pública municipal
· Proceder à introdução de modificações nos processos e sistemas de natureza organizacional;
· Identificar e propor melhoria permanente da qualidade dos serviços prestados pela administração pública municipal;
· Atuar de forma subsidiária nas atividades de planejamento estratégico, formulação de planos, programas e projetos 
em qualquer área da administração pública municipal;
· Desenvolver e executar atividades administrativas de apoio gerencial nas áreas de administração de patrimônio, com-
pras, almoxarifado, arquivo, serviços, bem como, nas demais funções da administração geral;
· Desenvolver e executar atividades de apoio gerencial nas áreas de finanças e orçamento;
· Desenvolver e executar atividades na área de recursos humanos, compreendendo recrutamento, seleção, ingres-
so, treinamento, capacitação, desenvolvimento, avaliação de desempenho, benefícios, relações trabalhistas, relações 
funcionais, administração de cargos, salários, vencimentos e carreira e demais assuntos que envolvam a gestão de 
recursos humanos;
· Promover a execução de atividades em nível de apoio gerencial nas áreas de estruturação, desenvolvimento e mu-
danças organizacionais;
· Promover a execução de atividades de nível de apoio gerencial nas áreas processos de trabalho, fluxogramação, de-
senho de formulários e demais assuntos que envolvam métodos de trabalho;
· Desenvolver atividades correlatas.

VALOR: O valor mensal do presente contrato é de R$ 1.144,47 (Um Mil Cento e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Sete 
Centavos), pagável até o 10º (décimo) dia útil, subsequente ao vencido, com os descontos e alterações previstos em Lei.

http://www.castelo.es.gov.br/
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RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes deste contrato ficarão à conta da dotação orçamentária:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de Recurso

0100010812200102.249 31900400000 0504 SEMAS - Manut. Da Sec. Assist. Social (FMAS)

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente CONTRATO será de 12 meses com início na data de sua publicação.

Castelo/ES, 28 de Junho de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

CONTRATO 1.06600/2018
Publicação Nº 143054

CONTRATO Nº 1.06600/2018

Referente Processo Administrativo nº 006600/2018

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: LIVIA GASPARI NASCIMENTO

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a contratação do(a) profissional Assistente Social, através do Processo 
Seletivo nº 001/2018, homologado em 12 de Março de 2018, Decreto nº 16.196/2018, autorizado através do processo 
administrativo, de acordo com o processo administrativo nº 006600/2018, oriundo da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, que deverá executar os seguintes trabalhos:

CARGO Atribuições

Assistente 
Social

· Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de serviço social;
· Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da Administração pública direta ou indireta, 
empresas, entidades e organizações populares;
· Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social 
com participação da sociedade civil;
· Encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população;
· Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos 
mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos;
· Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais;
· Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 
profissionais;
· Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras enti-
dades, com relação às matérias específicas de Serviço Social;
· Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa 
dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade;
· Planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social;
· Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da admi-
nistração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades.
· Orientar e coordenar estudos ou pesquisas sobre as causas dos desajustamentos;
· Prevenir as dificuldades de ordem social ou pessoal, em casos particulares ou para grupos de indivíduos;
· Pesquisar a origem e natureza dos problemas, examinando mediante entrevistas ou outros métodos, o ambiente, as 
particularidades de indivíduos e grupos;
· Providenciar os estímulos necessários ao bom desenvolvimento do espírito social e dos reajustamentos sociais;
· Promover a prestação de serviços aos necessitados;
· Observar a evolução dos assistidos, após a implementação de ações para melhoria de suas condições;
· Solicitar levantamentos socioeconômicos com vistas ao planejamento habitacional nas comunidades;
· Encaminhar os indivíduos aos centros de que dispõem;
· Assessorar e ter responsabilidade técnica em unidades organizacionais onde se executem atividades da área de atua-
ção profissional do assistente social;
· Elaborar laudos técnicos e realização de perícias técnicos legais relacionados com as atividades da área profissional 
do serviço social;
· Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestados do 
âmbito das atribuições profissionais do assistente social;
· Executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos objetivos da admi-
nistração pública municipal.
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VALOR: O valor mensal do presente contrato é de R$ 2.744,11 (Dois Mil e Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Onze 
Centavos), pagável até o 10º (décimo) dia útil, subsequente ao vencido, com os descontos e alterações previstos em Lei.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes deste contrato ficarão à conta da dotação orçamentária:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de Recurso

0100010812200102.249 31900400000 0504 SEMAS - Contratação por Tempo Determinado

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente CONTRATO será de 12 meses com início na data de sua publicação.

Castelo/ES, 28 de Junho de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI
Prefeito Municipal

CONTRATO 1.08052/2018
Publicação Nº 143059

CONTRATO Nº 1.08052/2018
Referente Processo Administrativo nº 008052/2018
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO
CONTRATADO: ELISMARA LAUVRS
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a contratação do(a) profissional Assistente Social, através do Processo 
Seletivo nº 001/2018, homologado em 12 de Março de 2018, Decreto nº 16.196/2018, autorizado através do processo 
administrativo, de acordo com o processo administrativo nº 008052/2018, oriundo da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, que deverá executar os seguintes trabalhos:

CARGO Atribuições

Assistente 
Social

· Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de serviço social;
· Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da Administração pública direta ou indireta, 
empresas, entidades e organizações populares;
· Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social 
com participação da sociedade civil;
· Encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população;
· Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos 
mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos;
· Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais;
· Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 
profissionais;
· Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras enti-
dades, com relação às matérias específicas de Serviço Social;
· Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa 
dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade;
· Planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social;
· Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da admi-
nistração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades.
· Orientar e coordenar estudos ou pesquisas sobre as causas dos desajustamentos;
· Prevenir as dificuldades de ordem social ou pessoal, em casos particulares ou para grupos de indivíduos;
· Pesquisar a origem e natureza dos problemas, examinando mediante entrevistas ou outros métodos, o ambiente, as 
particularidades de indivíduos e grupos;
· Providenciar os estímulos necessários ao bom desenvolvimento do espírito social e dos reajustamentos sociais;
· Promover a prestação de serviços aos necessitados;
· Observar a evolução dos assistidos, após a implementação de ações para melhoria de suas condições;
· Solicitar levantamentos socioeconômicos com vistas ao planejamento habitacional nas comunidades;
· Encaminhar os indivíduos aos centros de que dispõem;
· Assessorar e ter responsabilidade técnica em unidades organizacionais onde se executem atividades da área de atua-
ção profissional do assistente social;
· Elaborar laudos técnicos e realização de perícias técnicos legais relacionados com as atividades da área profissional 
do serviço social;
· Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestados do 
âmbito das atribuições profissionais do assistente social;
· Executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos objetivos da admi-
nistração pública municipal.
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VALOR: O valor mensal do presente contrato é de R$ 2.744,11 (Dois Mil e Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Onze 
Centavos), pagável até o 10º (décimo) dia útil, subsequente ao vencido, com os descontos e alterações previstos em Lei.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes deste contrato ficarão à conta da dotação orçamentária:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de Recurso

0100010812200102.249 31900400000 0504 SEMAS - Contratação por Tempo Determinado

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente CONTRATO será de 12 meses com início na data de sua publicação.

Castelo/ES, 28 de Junho de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

CONTRATO 1.08169/2018
Publicação Nº 142960

CONTRATO Nº 1.08169/2018

PROCESSO Nº 008169/2018 - PMC.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: PLAY CITY EVENTOS EIRELI EPP

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de locação de, conforme especificação contida no 
quadro sinóptico abaixo:

Item Descrição do Equipamento Quantidade Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total

03
Locação de cabine plástica, medindo 1,20 cm x 1,20 cm x 2,20 
cm, com capacidade para 240 Litros de dejetos, respirador por 
exaustão, sistema químico de higienização e limpeza diária.

07 Diária 49,00 343,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos provenientes do Orçamento Municipal, a saber:

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte

0080021339200232.267 339039000000 0392 SEMTURC 10000000 – Recursos Ordinários

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 343,00 (Trezentos e Quarenta e Três Reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 2 (dois) meses, contados da assinatura do contrato.

Castelo – ES,28 de Junho de 2018.

MUNICÍPIO DE CASTELO - ES

Representado pelo Exmo Sr. Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS PIASSI

Contratante

CONTRATO 2.06600/2018
Publicação Nº 143052

CONTRATO Nº 2.06600/2018

Referente Processo Administrativo nº 006600/2018

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: REGINA PEROSINI RODRIGUES TIRELLO
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OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a contratação do(a) profissional Assistente Social, através do Processo 
Seletivo nº 001/2018, homologado em 12 de Março de 2018, Decreto nº 16.196/2018, autorizado através do processo 
administrativo, de acordo com o processo administrativo nº 006600/2018, oriundo da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, que deverá executar os seguintes trabalhos:

CARGO Atribuições

Assistente 
Social

· Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de serviço social;
· Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da Administração pública direta ou indireta, 
empresas, entidades e organizações populares;
· Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social 
com participação da sociedade civil;
· Encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população;
· Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mes-
mos no atendimento e na defesa de seus direitos;
· Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais;
· Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 
profissionais;
· Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras enti-
dades, com relação às matérias específicas de Serviço Social;
· Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa 
dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade;
· Planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social;
· Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da adminis-
tração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades.
· Orientar e coordenar estudos ou pesquisas sobre as causas dos desajustamentos;
· Prevenir as dificuldades de ordem social ou pessoal, em casos particulares ou para grupos de indivíduos;
· Pesquisar a origem e natureza dos problemas, examinando mediante entrevistas ou outros métodos, o ambiente, as 
particularidades de indivíduos e grupos;
· Providenciar os estímulos necessários ao bom desenvolvimento do espírito social e dos reajustamentos sociais;
· Promover a prestação de serviços aos necessitados;
· Observar a evolução dos assistidos, após a implementação de ações para melhoria de suas condições;
· Solicitar levantamentos socioeconômicos com vistas ao planejamento habitacional nas comunidades;
· Encaminhar os indivíduos aos centros de que dispõem;
· Assessorar e ter responsabilidade técnica em unidades organizacionais onde se executem atividades da área de atuação 
profissional do assistente social;
· Elaborar laudos técnicos e realização de perícias técnicos legais relacionados com as atividades da área profissional do 
serviço social;
· Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestados do 
âmbito das atribuições profissionais do assistente social;
· Executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos objetivos da admi-
nistração pública municipal.

VALOR: O valor mensal do presente contrato é de R$ 2.744,11 (Dois Mil e Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Onze 
Centavos), pagável até o 10º (décimo) dia útil, subsequente ao vencido, com os descontos e alterações previstos em Lei.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes deste contrato ficarão à conta da dotação orçamentária:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de Recurso

0100010812200102.249 31900400000 0504 SEMAS - Contratação por Tempo Determinado

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente CONTRATO será de 12 meses com início na data de sua publicação.

Castelo/ES, 28 de Junho de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

DECRETO 16.362
Publicação Nº 143188

DECRETO Nº 16.362, de 28 de junho De 2018.

convoca candidatos aprovados e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do 

Espírito Santo, no uso da sua atribuição que lhe confere o 
Inc. VII, do Art. 53 da Lei Orgânica do Município, combina-
do com o Edital do Processo Seletivo 001/2018 – SEMAS, 
e conforme consta no processo n° 002620 de 07 de março 
de 2018;
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D E C R E T A:

Art. 1º Ficam convocados os candidatos aprovados em 
Processo Seletivo nº 001/2018, conforme relação abaixo:

ADVOGADO

Angélica Miranda Victório

TÉCNICO EM SERVIÇOS GERENCIAIS

Bianca Tavares dos Reis

Parágrafo Único: Não comparecendo o candidato no prazo 
de 24 horas, a contar da publicação do presente decreto, 
ou ocorrendo a desistência no mesmo prazo, será convo-
cado o candidato aprovado seguindo a ordem de classifi-
cação.

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

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

Castelo, ES, 28 de junho de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

DECRETO 16.363
Publicação Nº 143190

DECRETO Nº 16.363, de 28 de junho De 2018.

convoca candidatos aprovados e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espí-
rito Santo, no uso da sua atribuição que lhe confere o Inc. 
VII, do Art. 53 da Lei Orgânica do Município, combinado 
com o Edital do Processo Seletivo 001/2018 – SEMAS, e 
conforme consta no processo n° 007068 de 05 de junho 
de 2018;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica convocado o candidato aprovado em Processo 
Seletivo nº 001/2018, conforme relação abaixo:

TÉCNICO EM SERVIÇOS GERENCIAIS

Márcia Rita Cazaux Moura

Parágrafo Único: Não comparecendo o candidato no prazo 
de 24 horas, a contar da publicação do presente decreto, 
ou ocorrendo a desistência no mesmo prazo, será convo-
cado o candidato aprovado seguindo a ordem de classifi-
cação.

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

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

Castelo, ES, 28 de junho de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

RESCISÃO CONTRATUAL
Publicação Nº 142958

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL BILATERAL

CONTRATO Nº 032/2018

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, residen-
te e domiciliado à Rua Elzira Vivacqua dos Santos, s/nº, 
Bairro Independência , nesta cidade de Castelo-ES, por in-
termédio da Secretaria Municipal de Educação de Castelo, 
com sede à Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São 
Miguel, representada pela Srª. MARIA TEREZA BARBIERO 
GAZOLLA, brasileira, casada, residente e domiciliada à Rua 
Manoel Pires Martins, nº 187, Bairro Santo Andrezinho, 
Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-
000, inscrito no CPF nº 283.485.597-87 e Carteira de 
Identidade nº 171.681 - SPTC/ES, neste ato denominado 
CONTRATANTE e de outro lado a Srª. MARINALVA FERREI-
RA MOREIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 
142.877.677-055 e CI nº 24.904.293-8-ES, residente e 
domiciliada à Rua Moura, nº 203, Vila Izabel, no Município 
de Castelo, Estado do Espírito Santo, doravante denomina-
do(a) CONTRATADO(A), resolvem RESCINDIR, a pedido da 
servidora, o Contrato nº 032/2018, a partir de 20 de junho 
de 2018, Processo Seletivo nº 001/2017, homologado em 
27 de Dezembro de 2017, Decreto nº 16.069, autorizado 
através do processo administrativo nº 00069/2018, oriun-
do da Secretaria Municipal de Educação, tudo conforme 
solicitação do(a) servidor(a), anexa ao processo adminis-
trativo Nº 008056/2018.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o pre-
sente TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO em 04 (quatro) 
vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemu-
nhas igualmente signatárias.

Castelo/ES, 27 de junho de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal
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MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA

Secretária Municipal de Educação

MARINALVA FERREIRA MOREIRA

Contratada

TESTEMUNHAS:

1) __________________________________

2) __________________________________

RESULTADO CP 001 2018
Publicação Nº 142961

RESULTADO DE LICITAÇÃO CP 001/2018

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o resultado 
da Concorrência Pública nº 001/18, onde sagrou-se ven-
cedora a empresa:TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS 
METÁLICAS LTDA, no valor de R$ 71.441,25 (setenta e um 
mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco 
centavos).

Castelo-ES, 28/06/2018.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro
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Colatina

Prefeitura

ANEXO DECRETO 21.886/2018
Publicação Nº 143053

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCS nº 02/2018

“Dispõe os procedimentos para a publicação dos atos ofi-
ciais”.

Versão: 02.

Aprovação em: 20 de junho de 2018

Ato de aprovação: Decreto nº. 21.886, de 20 de junho de 
2018

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Comunica-
ção Social – SEMCOS.

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º. A presente Instrução Normativa visa padronizar os 
procedimentos administrativos do Sistema de Comunica-
ção Social sobre os critérios para publicação de Atos Ofi-
ciais do Município de Colatina/ES, atendendo a Lei Federal 
12.527/2011 que, dentre outros aspectos, dispõe sobre o 
acesso a informações e sua divulgação.

CAPÍTULO II

DA

ABRANGÊNCIA

Art. 2º. A presente Instrução Normativa abrange todas 
as unidades da estrutura organizacional, das administra-
ções Direta e Indireta, quer como executoras de tarefas 
ou como fornecedoras ou recebedoras de dados e informa-
ções em meio documental ou informatizado.

CAPÍTULO III

DOS

CONCEITOS

Art. 3º. Para os fins desta Instrução Normativa considera-
se:

I - Ato Oficial: Toda documentação cujas características 
se pautem na legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência, disposto no caput do artigo 37 
da Constituição Federal, bem como o que dispõe na Lei 
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, em seu 

artigo 11 a qual determina que as disposições normativas 
sejam redigidas com clareza, precisão e ordem lógica.

II - Diário Oficial da União: é uma publicação onde são edi-
tadas todas as normas que regem o Brasil. Através desse 
meio de comunicação é dado conhecimento e publicidade 
a todos os atos do poder público federal. Trata-se de um 
veículo subordinado à Presidência da República e fica dis-
ponível tanto no meio online quanto impresso.

III - Diário Oficial do Estado do Espírito Santo: é o princi-
pal veículo de transparência da administração pública. Isso 
porque é no Diário Oficial que são publicados os atos,

decretos e regulamentos expedidos pelos poderes Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário do Espírito Santo. O Diário 
Oficial traz, ainda, entre outras matérias, licitações das 
prefeituras e câmaras municipais do Estado e publicações 
legais de empresas privadas. Pode ser acessado também 
pela internet, Sistema IOES , pelo leitor IOES, aplicativo 
compatível com IOS e Android e por envio de edições via 
whattsapp.

IV – Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo: é um 
serviço ofertado pela Associação dos Municípios do Espíri-
to Santos (AMUNES) a seus filiados, tendo como objetivo 
central ser o veículo oficial de publicação dos atos oficiais 
na esfera municipal.

V – Diário de grande circulação: periódico que tem ampla 
circulação no território do Estado, ou seja, um periódico 
bastante aceito e consumido pela população, em se tra-
tando do Estado, que atinja quase todos os municípios, 
senão todos. O mesmo sentido deve ser dado com relação 
ao município, o jornal local deverá atingir a quase todas as 
classes e faixas da população.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR

Art. 4º. A presente instrução normativa tem como base le-
gal os dispositivos contidos na Constituição Federal, Cons-
tituição Estadual, Lei Orgânica do Município de Colatina, 
Decreto-Lei Federal nº 201/1967, Lei Federal 8.429/1992, 
Lei Federal nº. 8.666/1993, Lei Federal nº 10.028/2000 e 
Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º. Da Secretaria Municipal de Comunicação Social:

I - promover a divulgação e a implantação da instrução 
normativa, mantendo-a atualizada;

http://www.amunes.org.br/
http://www.amunes.org.br/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%20201-1967?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%20201-1967?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%20201-1967?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%20201-1967?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%20201-1967?OpenDocument
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II - organizar e manter atualizado o manual de procedi-
mentos, de forma que contenha sempre a versão vigente 
da Instrução Normativa;

III - orientar todos os servidores acerca da instrução nor-
mativa e supervisionar sua aplicação;

IV – manter página na internet com informações gerais e 
institucionais sobre o Executivo Municipal;

V – coordenar a publicidade institucional e de utilidade pú-
blica do Executivo Municipal.

Art. 6º. Das unidades executoras:

I – atender à solicitação da Secretaria Municipal de Comu-
nicação Social de acordo com esta Instrução Normativa, 
quanto ao fornecimento de informações;

II – cumprir as determinações da Instrução Normativa, 
quanto aos procedimentos de controle e quanto à padroni-
zação dos procedimentos na geração de documentos, da-
dos e informações.

CAPÍTULO VI

DA PUBLICIDADE LEGAL

Art. 7º. A publicidade legal é a que se destina a dar co-
nhecimento de Atos Oficiais, legais e administrativos tais 
como Leis, Decretos, Editais, Balanços, Relatórios, entre 
outros.

Art. 8º. O acesso à informação é assegurado ao cidadão 
pela Legislação, e ao Gestor Público reside a responsabi-
lidade de publicar todos os atos, consagrando seu caráter 
de transparência.

Art. 9º. A publicação dos Atos Oficiais deverá ser de prefe-
rência assinada e atenderá aos requisitos de autenticidade 
de integridade e de validade jurídica.

Art. 10. As informações contidas nos Atos Oficiais, quer 
sejam administrativos ou legais, deverão ser escritas de 
forma clara e objetiva, possibilitando fácil entendimento 
ao cidadão, garantindo o acesso universal e a transparên-
cia da administração dos recursos públicos.

Art. 11. Toda publicação de Atos Oficiais do Poder Exe-
cutivo deverá ser efetivada através da Superintendência 
de Expediente, Coordenadoria de Licitações ou Secretaria 
Municipal de Comunicação Social.

Art. 12. A Administração Indireta poderá utilizar o site do 
poder Executivo para fazer suas publicações de forma ele-
trônica.

CAPÍTULO VII

DA PUBLICIDADE DAS CONTAS PÚBLICAS/GESTÃO FIS-
CAL

Art. 13. Os relatórios das Contas Públicas tais como: RREO 
(Relatório Resumido da Execução Orçamentária); RGF (Re-
latório de Gestão Fiscal); Contratos e seus Aditivos; Peças 
de Planejamento, Convênios e Prestações de Contas, entre 
outros atos sujeitos à publicação deverão ser publicados 
no Site Oficial e no Portal da Transparência.

Art.14. Os prazos de publicações das contas públicas obe-
decerão à legislação vigente e às determinações do Tribu-
nal de Contas do Estado.

CAPÍTULO VII

DA PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

Art. 15. As publicações dos Atos de licitação obedecerão 
aos prazos constantes nas Leis Federais nº 8.666/93, 
10.520/2002, e outras que se fizerem necessárias, bem 
como à Lei Municipal nº 6.093/2014 que adota o Diário 
Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo como 
veículo oficial de publicação dos atos normativos e admi-
nistrativos, e ao Decreto nº 11.509/2006, que dispõe so-
bre normas e procedimentos para licitações na modalidade 
pregão.

CAPÍTULO VIII

DOS VEÍCULOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS

Art. 16. As publicações dos Atos Oficiais deste Município 
deverão ser efetivadas através do site oficial do Poder Exe-
cutivo http://www.colatina.es.gov.br, no mural localizado 
na portaria do prédio municipal, no Diário Oficial dos Mu-
nicípios, em jornais de grande circulação, no Diário Oficial 
do Estado do Espírito Santo e no Diário Oficial da União, 
conforme o caso.

CAPÍTULO IX

DAS SANÇÕES APLICADAS QUANDO DA NÃO PUBLICAÇÃO 
DOS ATOS OFICIAIS

Art. 17. Com base na Lei n°. 10.028/00, Art. 5°, constitui 
infração administrativa contra as leis de finanças pública 
deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao 
Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, nos prazos 
e condições estabelecidos em lei.

Art. 18. Com base no Decreto-lei n°. 201/67 Art. 4°, são 
infrações político- administrativas dos Prefeitos Municipais 
sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e san-
cionadas com a cassação de mandato, se: retardar a publi-
cação ou deixar de publicar as Leis e Atos sujeitos a essa 
formalidade (inciso IV).

Art. 19. Com base na Lei n°. 8.429/92 Art. 11, constitui 
ato de improbidade administrativa que atenta os princípios 

http://www.colatina.es.gov.br/
http://www.colatina.es.gov.br/
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da administração pública qualquer ação ou omissão que 
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalida-
de e lealdade às instituições e, notadamente se negar pu-
blicidade dos Atos Oficiais (inciso IV).

CAPÍTULO X

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 20. A inobservância das tramitações e procedimentos 
de rotina, estabelecidos nesta instrução normativa, sem 
prejuízo das orientações e exigências do TCE/ES relativas 
ao assunto, sujeitará os responsáveis às sanções legais 
cabíveis.

Art. 21. Esta instrução normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos as-
sim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos 
requisitos da Instrução Normativa SCI nº. 001/2013, bem 
como manter o processo de melhoria contínua dos servi-
ços públicos municipais.

Art. 22. Esta instrução normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

Colatina/ES, 01 de Junho de 2018.

José Paulo da Costa

Secretário Municipal de Comunicação Social

ANEXO DECRETO 21.887/2018
Publicação Nº 143056

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPA Nº. 01/2013

“Dispõe sobre orientações e procedimentos para registro, 
controle e inventário de bens móveis e imóveis.”

Versão: 02

Aprovação em: 25 de junho de 2018

Ato de aprovação: Decreto nº. 21.887, de 25 de junho de 
2018

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administra-
ção - SEMAD

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1°. A presente Instrução Normativa – IN tem por fina-
lidade disciplinar normas e procedimentos para o registro, 
controle e inventário de bens móveis e imóveis, com vista 
à eficácia, eficiência e transparência da aplicação dos re-
cursos públicos.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º. A IN abrange a SEMAD, principalmente a Gerência 
de Almoxarifado e a Coordenadoria de Patrimônio, a Supe-
rintendência Contábil, a Superintendência de Suprimentos 
e a Superintendência de Prestação de Contas e Convênios, 
bem como todas as demais unidades administrativas da 
estrutura organizacional das administrações direta e indi-
reta do Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º. Para os fins desta IN considera-se:

I – autoridade administrativa: Chefe do Poder Executivo 
Municipal ou da administração indireta;

II - baixa: é a desincorporação do bem público.

III - bens móveis permanentes: bens suscetíveis de movi-
mento próprio ou de remoção por força alheia;

IV - bens imóveis: o solo e tudo quanto se lhe incorporar 
natural ou artificialmente, nos termos do Código Civil;

V – bens inservíveis: considera-se material genericamente 
inservível:

a) ocioso: quando, embora em perfeitas condições de uso, 
não estiver sendo aproveitado;

b) recuperável: quando sua recuperação for possível de 
orçar em até 50% (cinquenta por cento) do seu valor de 
mercado;

c) antieconômico: quando sua manutenção for onerosa, ou 
seu rendimento precário, em virtude de uso prolongado, 
desgaste prematuro ou obsoletismo;

d) irrecuperável: quando não mais puder ser utilizado para 
o fim a que se destina devido a perda de suas caracte-
rísticas ou em razão da inviabilidade econômica de sua 
recuperação.

VI - cessão: transferência gratuita de posse e direito de 
uso de bens, por tempo determinado, por órgãos ou enti-
dades da Administração Pública;

VII - compra: aquisição remunerada de bens com utiliza-
ção de recursos orçamentários;

VIII - doação: incorporação de um bem cedido por tercei-
ro, em caráter definitivo, sem envolvimento de transação 
financeira;

IX - incorporação: registro de um bem no acervo patri-
monial das Administrações Direta e Indireta do Poder 
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Executivo e a adição de seu valor à conta do ativo imo-
bilizado, tendo como fatos geradores a aquisição, a fabri-
cação e a doação. O registro dos bens será realizado por 
ordem numérica sequencial;

X - inventário: é o procedimento administrativo que con-
siste no levantamento físico e financeiro de todos os bens 
móveis e imóveis, cuja finalidade é a perfeita compatibi-
lização entre o registrado e o existente, bem como sua 
utilização e o seu estado de conservação e será realizado 
a cada quatro anos;

XI – termo de guarda e responsabilidade: é a efetivação da 
responsabilidade pela guarda, uso e conservação de bem 
patrimonial mediante documento escrito datado e assina-
do pelas unidades administrativas envolvidas;

XII - unidade administrativa: são todas as secretarias e 
respectivos setores da estrutura organizacional, como su-
perintendências, coordenadorias, gerências e demais uni-
dades que possuem responsabilidade sobre bens públicos 
municipais.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR

Art. 5°. A presente IN tem como base legal a Constituição 
Federal de 1988; a Portaria STN nº 548, de 24 de setem-
bro de 2015; a Constituição Estadual do Espírito Santo; 
a Lei Orgânica do Município (Lei nº. 3.547 de 05 de abril 
de 1990); a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo - TCE/ES; o Regimento Interno do TCE/
ES; a Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1964; a IN TCE/
ES nº 36, de 23 de fevereiro de 2016, Lei nº. 8.666 de 
21 de junho de 1993, a Portaria nº 448/2002, a Lei nº 
10.753/2003 (Lei do Livro) e a Nota Técnica SEFAZ/SEP/
SEGER/001/2011.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 6º. Da Secretaria Municipal de Administração:

I - promover a divulgação e a efetivação desta IN, man-
tendo-a atualizada;

II - supervisionar a aplicação desta IN.

Art. 7º. Da Gerência do Almoxarifado Central:

I - cumprir as determinações contidas nesta IN;

II - encaminhar à Coordenadoria de Patrimônio, a nota fis-
cal e/ou fatura correspondente, a autorização ou contrato, 
o empenho, e o Laudo Técnico quando o produto adquirido 
assim exigir, no caso de compra;

III - distribuir os bens móveis permanentes às unidades 
administrativas somente após a conclusão do registro dos 
mesmos no patrimônio do Município de Colatina.

Art. 8º. Da Coordenadoria de Patrimônio:

I - cumprir as determinações contidas nesta IN;

II - programar, coordenar, executar e controlar as ativida-
des relacionadas à administração de patrimônio;

III - efetuar o registro cadastral dos materiais permanen-
tes;

IV - efetuar a classificação, codificação e atualização dos 
registros dos bens patrimoniais do Município;

V - coordenar o cadastramento de bens móveis e imóveis, 
edificados ou não, providenciando o Termo de Guarda e 
Responsabilidade de cada unidade administrativa;

VI - realizar levantamento, controle e manutenção dos re-
gistros referentes aos bens móveis e imóveis.

Art. 9º. Da Superintendência de Prestação de Contas e 
Convênios:

I – verificar, formalmente, na Coordenadoria de Patrimô-
nio, nos casos de realização de termos de convênios ou do-
cumento correspondente junto ao Governo Estadual ou Fe-
deral cujo objeto seja manutenção/reforma ou construção 
de bem público, se o imóvel a ser construído ou reformado 
encontra-se em área pública devidamente incorporada ao 
patrimônio público do Município de Colatina. Tal procedi-
mento deverá ser realizado em fase anterior ao cadastro/
realização dos respectivos convênios ou equivalentes.

Art. 10º. Da Superintendência Contábil:

I – submeter a Coordenadoria de Patrimônio, todas as in-
formações quanto ao pagamento de medições de obras ou 
serviços de engenharia, mensalmente, para que os refe-
ridos dados sejam lançados no Sistema de Controle Patri-
monial.

Art. 11º. Da Superintendência de Suprimentos:

I – incluir no trâmite processual de procedimento licitató-
rio para realização de obras ou serviços de engenharia o 
encaminhamento dos processos administrativos à Coorde-
naria de Patrimônio, nos seguintes termos:

a) anterior a confecção de minuta de edital para verifica-
ção no Sistema de Controle Patrimonial se o imóvel a ser 
construído ou reformado encontra-se em área pública de-
vidamente incorporada ao patrimônio público do Município 
de Colatina; e
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b) após realização de termo de contrato decorrente de 
procedimento licitatório para realização de obras ou servi-
ços de engenharia, para que a Coordenaria de Patrimônio, 
proceda com o tombamento.

Art. 12º. Das demais unidades administrativas:

I – cumprir as determinações contidas nesta IN;

II – atender às solicitações da Coordenadoria de Patrimô-
nio, quanto ao fornecimento de informações e à participa-
ção no processo de atualizações;

III – alertar a Coordenadoria de Patrimônio sobre altera-
ções que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, 
objetivando a sua otimização, tendo em vista, principal-
mente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e 
o aumento da eficiência operacional;

IV – submeter a Coordenaria de Patrimônio todas as in-
formações quanto ao recebimento de bens por meio de 
cessão ou doação, bem como nos casos de disponibilização 
de bens públicos municipais a terceiros, para os devidos 
registros no Sistema informatizado de Patrimônio;

V – informar por escrito, ao chefe imediato e a Secretaria 
Municipal de Controle Interno, a prática de atos irregula-
res, ilícitos ou contrários a esta IN;

VI – zelar pela conservação e utilização adequada dos 
bens móveis e imóveis;

VII – auxiliar a Secretaria Municipal de Administração e a 
Coordenadoria de Patrimônio naquilo que for necessário 
para o controle dos bens patrimoniais.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AOS BENS MÓVEIS

SEÇÃO I

DA INCORPORAÇÃO, DO RECEBIMENTO E DO REGISTRO

Art. 13. Para efeito de classificação da despesa, considera-
se equipamento e material permanente aquele que, em 
razão do seu uso corrente, não perde a sua identidade 
física, e/ou tem durabilidade superior a 02 (dois) anos e 
material de consumo aquele que, em razão do seu uso cor-
rente, perde normalmente sua identidade física e/ou tem 
sua utilização limitada a dois anos.

I – deverá ser classificado como material de consumo todo 
bem avaliado com valor inferior a 80 VRTE’s ou atender a 
qualquer um dos parâmetros relacionados a seguir:

a) durabilidade: quando o material em uso normal perde 
ou tem reduzidas as suas condições de funcionamento, no 
prazo máximo de dois anos;

b) fragilidade: cuja estrutura seja quebradiça, deformável 
ou danificável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade 
ou perda de sua identidade ou funcionalidade;

c) perecibilidade: quando sujeito a modificação (químicas 
ou físicas) ou se deteriora ou perde sua característica pelo 
uso normal;

d) incorporabilidade: quando destinado à incorporação a 
outro bem, não podendo ser retirado sem prejuízo das ca-
racterísticas do principal;

e) transformabilidade: quando adquirido para fim de trans-
formação.

II – A classificação de mesas e cadeiras escolares dar-se-
-á:

a) material permanente: embora geralmente tenham um 
valor inferior a 80 VRTE’s, em virtude do quantitativo que 
normalmente é adquirido, serão registras por lote, de 
acordo com as unidades escolares a serem contempladas, 
sendo que a Superintendência Contábil deverá classificá-
-las orçamentariamente como material permanente.

III - a classificação de material bibliográfico dar-se-á:

a) material de consumo: aquele adquirido para biblioteca 
pública, destinada indistintamente a todos os segmentos 
da comunidade, com acervos de interesse geral;

b) material permanente: aquele adquirido para o acervo 
para atender aos Órgãos públicos.

IV - a classificação de divisórias e biombas dar-se-á:

a) divisórias e biombas fixados e/ou transformados, que 
são de uso de adaptação sob medida em espaços espe-
cíficos e rebitados de maneira fixa que não lhe permita 
remoção sem prejuízo de sua unidade, são considerados, 
independente do valor, material de consumo, por se ade-
quarem no critério de transformabilidade.

b) divisórias e biombos com características móveis, que 
correm sobre trilho ou placas independentes podem ser 
reinstaladas em outros espaços sem prejuízos, serão clas-
sificados na forma a seguir:

b.1) se inferior a 80 VRTE’s são bens de consumo durável 
com controle simplificado;

b.2) se superior a 80 VRTE’s são bens permanentes com 
controle de registro patrimonial.

§ 1º. É considerado como bem patrimonial de pequeno 
valor, todo bem autônomo que, embora possuindo vida útil 
superior a 02 (dois) anos, tenha valor econômico na época 
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de sua aquisição, inferior a 80 (oitenta) VRTE’s – Valores 
de Referência do Tesouro Estadual, devendo ser classifi-
cado como bem de consumo durável e apropriado como 
despesa de custeio.

§ 2º. Todo material de consumo considerado de uso du-
radouro como hd externo, estabilizador, switch, entre ou-
tros, devido à durabilidade ou quantidade utilizada ou va-
lor relevante, será controlado por relação-carga.

Art. 14. Os bens móveis permanentes recebidos median-
te qualquer processo devem ser incorporados ao patrimô-
nio do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do recebimento da documentação encami-
nhada pela Gerência do Almoxarifado à Coordenadoria de 
Patrimônio, sendo vedada sua utilização antes de cumprir 
o procedimento disposto nesta IN.

§ 1º. É vedada a utilização de bens permanentes adqui-
ridos, fabricados ou recebidos por doação, sem o devido 
registro patrimonial.

§ 2º. É vedado a Superintendência Contábil efetuar a li-
quidação de despesa de bem permanente que não tenha 
recebido o registro patrimonial. Para tanto, nos processos 
de pagamento deverá ser incluído pela Coordenadoria de 
Patrimônio, relatório impresso diretamente do Sistema de 
Controle Patrimonial comprovando o registro de cada bem 
no patrimônio público do Município de Colatina.

§ 3º. À Gerência de Almoxarifado compete o recebimento 
de quaisquer bens pelo Município de Colatina, inclusive por 
doação.

§ 4º. Os bens recebidos por doação por quaisquer unida-
des administrativas, obrigatoriamente, deverão ser enca-
minhados a Gerência de Almoxarifado.

§ 5º. Nenhum bem poderá ser recebido sem o conheci-
mento da Coordenadoria de Patrimônio.

Art. 15. A incorporação de bens móveis permanentes ao 
patrimônio do Município tem como fatos geradores a aqui-
sição, a doação, permuta e a fabricação.

§ 1º. O bem patrimonial que ingressar por empréstimo ou 
cessão, será cadastrado, terá controle especial, mas não 
receberá registro patrimonial.

§ 2º. O bem adquirido com recursos de convênios ou con-
trato que, contiver período de carência, será cadastrado, 
terá controle especial, mas só receberá o registro patrimo-
nial quando encerrado o prazo.

Art. 16. Após o recebimento dos bens móveis classificados 
como de uso permanente pela Gerência de Almoxarifado, 
compete à Coordenadoria de Patrimônio proceder ao re-
gistro.

Art. 17. Para atendimento ao disposto no artigo anterior, 
a Gerência de Almoxarifado deverá encaminhar à Coor-
denadoria de Patrimônio, a nota fiscal e/ou fatura corres-
pondente, a autorização de fornecimento e/ou contrato, o 
empenho, e o Laudo Técnico quando o produto adquirido 
assim exigir, no caso de aquisição.

Art. 18. Para atendimento ao disposto no artigo 13 a Ge-
rência de Almoxarifado, deverá encaminhar à Coordena-
doria de Patrimônio, no caso de recebimento de bem em 
forma de cessão:

I - nota fiscal ou outro documento que comprove a pro-
priedade em regime de cessão;

II - contratos descrevendo o tipo ou marca do bem, com os 
respectivos prazos de vigência e o estado de conservação 
em que se encontra o mesmo, tanto no recebimento como 
na devolução.

§ 1º. Os bens a serem recebidos pelo Município na modali-
dade de cessão não poderão ser cedidos a terceiros;

§ 2º. Os bens cedidos ao Município através de cessão e 
que contenham prazo de carência, serão cadastrados, te-
rão controle especial, mas só receberão o registro patri-
monial quando encerrado o prazo de carência, mediante 
termo de doação.

Art. 19. Para atendimento ao disposto no artigo 13 a Ge-
rência de Almoxarifado, deverá encaminhar à Coordena-
doria de Patrimônio, no caso de recebimento de bem em 
forma de doação:

I - termo de doação datado e assinado pelo doador ou re-
presentante legal, contendo a descrição do objeto doado;

II - cópia do cartão do CNPJ da empresa quando pessoa 
jurídica ou cópia do CPF e RG quando pessoa física;

III - nota fiscal ou cópia autenticada, se houver.

Art. 20. O valor do bem a ser registrado é o constante do 
respectivo documento fiscal de doação, cessão ou avalia-
ção.

Art. 21. As informações necessárias para registro de bens 
móveis permanentes no Sistema de Controle Patrimonial 
são, no que couber:

I - número do registro;

II - data do registro;

III - descrição padronizada do bem;

IV - marca/ modelo/ série;
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V - valor unitário de aquisição;

VI - tempo de vida útil;

VII - agregação (acessório ou componente);

VIII - estado do bem;

IX - espécie do bem;

X - fornecedor;

XI - valor residual;

XII - valor justo (valor a depreciar);

XIII - conta contábil;

XIV - forma de ingresso (compra, doação, cessão, outros);

XV - número da nota fiscal ou documento equivalente;

XVI - número do processo e ano;

XVII - tipo/número de documento de aquisição;

XVIII - garantia.

Parágrafo único. Quanto ao estado do bem mencionado no 
inciso VIII deste artigo, o mesmo deverá ser classificado 
como:

I - excelente;

II - bom;

III - regular;

VIII - péssimo.

Art. 22. Depois do bem móvel permanente ser registrado 
no Sistema de Controle Patrimonial, será emitido relatório 
de registro de bens, anexando cópia dos documentos de 
que trata os artigos 18, 19 e 21, que deverá permanecer 
com a Coordenadoria de Patrimônio para o respectivo con-
trole.

Art. 23. É vedada o recebimento de bens por qualquer uni-
dade administrativa sem o devido registro dos mesmos no 
Sistema de Controle Patrimonial.

SEÇÃO II

DA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL

Art. 24. Após o registro pela Coordenadoria de Patrimônio, 
deverá ser fixada uma plaqueta no bem móvel permanen-
te com o número patrimonial.

Art. 25. Na fixação da plaqueta, deverão ser observados os 
seguintes aspectos:

I - apor em local de fácil visualização para efeito de iden-
tificação;

II - evitar fixar plaqueta em partes que não ofereçam boa 
aderência;

III - evitar áreas que possam acarretar a deterioração da 
plaqueta.

Art. 26. Na impossibilidade da fixação da plaqueta no bem 
adquirido, a numeração patrimonial será gravada (escrita) 
em lugar visível do objeto, sendo a plaqueta original enca-
minhada anexa à cópia do Termo de Guarda e Responsabi-
lidade para a unidade destinatária.

Art. 27. Em se tratando de carteiras e mesas escolares 
além da plaqueta deverá ser fixado ou escrito a numera-
ção patrimonial na parte inferior do assento e tampo dos 
móveis.

Art. 28. Em caso de perda, descolagem ou deterioração da 
plaqueta, o responsável pela unidade onde está alocado o 
bem, deverá comunicar o fato à Coordenadoria de Patri-
mônio, solicitando sua reposição.

SEÇÃO III

DO TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE

Art. 29. O Termo de Guarda e Responsabilidade atribui ao 
responsável de cada unidade administrativa, bem como a 
todos os servidores da respectiva unidade, a responsabili-
dade sobre a guarda do bem.

I - entende-se que este termo retrata a responsabilidade 
assumida pelo titular que, ao deixar a função de respon-
sável pelo departamento, deverá continuar respondendo 
por aqueles bens patrimoniais que se encontrarem em si-
tuação irregular, tal responsabilidade cessará quando dada 
regularização do bem;

II - o afastamento ou substituição de responsáveis por 
bens patrimoniais implica, necessariamente, a transferên-
cia da responsabilidade do responsável do departamento 
no sistema de patrimônio do Município de Colatina;

III - o novo titular, recebendo o termo, efetua a verificação 
da existência física dos bens listados, e seu estado de con-
servação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da 
data de entrega do Termo de Guarda e Responsabilidade 
para o mesmo.
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§1º. Nenhum bem móvel permanente poderá ser distri-
buído ou redistribuído sem prévia comunicação a Coorde-
nadoria de Patrimônio que se encarregará da emissão do 
termo de responsabilidade.

§2º. Será responsabilizado por omissão o servidor que não 
comunicar a alteração na lotação de um bem móvel sob 
sua guarda.

§3º. Os servidores responsáveis pela guarda e controle 
dos bens patrimoniais será aqueles nomeados para os car-
gos de Gerente, Coordenador, Superintendente ou Secre-
tário(a) de cada pasta, de acordo com a realidade de cada 
unidade administrativa.

Art. 30. Quando da aquisição, cessão, doação ou fabri-
cação, a entrega do bem móvel somente deverá ocorrer 
mediante assinatura do Termo de Guarda e Responsabi-
lidade, emitido em 2 (duas) vias pela Coordenadoria de 
Patrimônio, ficando uma via destinada à Coordenadoria de 
Patrimônio e a outra a unidade administrativa ou servidor 
destinatário, conforme o caso, sendo de responsabilida-
de da unidade administrativa ou servidor a devolução do 
respectivo termo à Coordenadoria de Patrimônio, devida-
mente datado e assinado com identificação por carimbo ou 
caligrafia legível do responsável.

Art. 31. O Termo de Guarda e Responsabilidade deverá 
conter:

I - número do termo;

II - local de lotação do bem (destinatário);

III - declaração de responsabilidade;

IV - número do patrimônio;

V - descrição do bem móvel;

VI - quantidade;

VII - valor unitário e total;

VIII - data de emissão do termo;

IX - assinatura e identificação do responsável pela unidade 
administrativa;

X - assinatura e identificação do servidor que utiliza conti-
nuadamente o bem patrimonial;

XI - data de assinatura do termo.

Art. 32. Uma vez entregue o bem móvel a unidade ad-
ministrativa destinatária, devidamente acompanhado do 

Termo de Guarda e Responsabilidade, o responsável pela 
unidade administrativa terá o prazo de 05 (cinco) dias para 
devolução de uma via à Coordenadoria de Patrimônio.

SEÇÃO IV

DA MOVIMENTAÇÃO

Art. 33. Toda transferência deverá ser acompanhada do 
Termo de Transferência de Responsabilidade, emitido em 
3 (três) vias, pela unidade administrativa transferidora e 
entregues a unidade administrativa recebedora juntamen-
te com o bem móvel, as quais deverão ser devidamente 
datadas e assinadas por ambos com identificação por ca-
rimbo ou caligrafia legível do responsável.

Art. 34. Posteriormente, a unidade administrativa trans-
feridora deverá encaminhar as 3 (três) vias de que trata 
o artigo anterior à Coordenadoria de Patrimônio que, por 
sua vez, procederá as alterações no Sistema de Controle 
Patrimonial, datando, assinando e devolvendo 1 (uma) via 
para cada unidade administrativa envolvida, sendo que a 
3ª via ficará arquivada na Coordenadoria de Patrimônio.

Art. 35. Qualquer que seja o motivo de saída de um bem 
móvel permanente em decorrência da necessidade de re-
paro ou manutenção, deverá ser emitido pela unidade ad-
ministrativa de origem o Termo de Autorização de Saída do 
Bem, contendo o número do patrimônio e a descrição do 
bem, finalidade, estado físico, local de destino, endereço 
e telefone, previsão da data de devolução, em 3 (três) 
vias, devendo ser datada e assinada com identificação por 
carimbo ou caligrafia legível do responsável pela unidade 
administrativa, pelo responsável pela retirada (manuten-
ção ou reparo), e pelo responsável pela Coordenadoria de 
Patrimônio.

Art. 36. Ocorrendo substituição do responsável pela unida-
de administrativa, a Coordenadoria de Patrimônio deverá 
ser comunicada por escrito em até 5 (cinco) dias, contados 
da data de nomeação, para que no mesmo prazo proceda 
a devida alteração no Sistema de Controle Patrimonial, e 
emita novo Termo de Guarda e Responsabilidade em nome 
do sucessor, que procederá a conferência dos bens móveis 
sob sua responsabilidade, datando, assinando com iden-
tificação por carimbo ou caligrafia legível e devolvendo 1 
(uma) via do termo à Coordenadoria de Patrimônio.

Art. 37. A cessão de bem móvel para terceiros será sem-
pre por prazo determinado e somente ocorrerá quando, 
autorizada pela autoridade administrativa, cumpridas as 
exigências legais e celebrado o Termo de Cessão entre as 
partes, em 3 (três) vias, devendo 1 (uma) ser encaminha-
da à Coordenadoria de Patrimônio, 1 (uma) para a unida-
de administrativa transferidora e a outra à entidade/órgão 
beneficiado.

Parágrafo único. O termo deverá conter o nome da entida-
de/órgão beneficiado, com o respectivo número do CNPJ e 
endereço, o nome do responsável pela retirada e número 
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do CPF, bem como a data limite para devolução do bem 
móvel.

Art. 38. De posse do Termo de Cessão, a Coordenadoria de 
Patrimônio emitirá o Termo de Guarda e Responsabilidade, 
em 2 (duas) vias, sendo ambas datadas e assinadas com 
identificação por carimbo ou caligrafia legível do respon-
sável pela entidade/órgão beneficiado e pelo responsável 
pela Coordenadoria de Patrimônio.

§1º. A Coordenadoria de Patrimônio deverá manter 1 
(uma) via do termo de que trata o caput arquivado e a 
outra será entregue à entidade/órgão beneficiado.

§2º. O bem móvel somente poderá ser retirado das depen-
dências da repartição pública após a assinatura do Termo 
de Guarda e Responsabilidade, uma vez que entidade/ór-
gão beneficiado tem o mesmo tratamento das unidades 
administrativas.

Art. 39. Nenhum bem móvel permanente poderá ser trans-
ferido ou cedido sem a emissão do respectivo termo.

Art. 40. Deverá ser responsabilizado por omissão o servi-
dor que não comunicar a alteração na lotação de um bem 
móvel sob sua guarda.

SEÇÃO VI

DO CONTROLE PATRIMONIAL

Art. 41. O controle físico tem caráter permanente, em de-
corrência da própria necessidade de acompanhamento da 
real situação dos bens móveis que compõem o patrimônio 
público.

Art. 42. O controle patrimonial dos bens móveis deverá ser 
efetuado pela Coordenadoria de Patrimônio, com a colabo-
ração das unidades administrativas e compreende:

I - a correta e indispensável emissão do Termo de Guarda 
e Responsabilidade, Termo de Cessão, Termo de Transfe-
rência, dentre outros, no que couber;

II - o controle de localização, que consiste na verificação 
sistemática de onde está situado o bem visando a determi-
nação fidedigna e tempestiva das informações existentes 
no Sistema de Controle Patrimonial;

III - o controle de estado de conservação, que consiste no 
acompanhamento sistemático do estado de conservação 
dos bens com a finalidade de manter a integridade físi-
ca, observando-se a proteção contra agentes da natureza, 
mediante a tomada de medidas para evitar a corrosão, 
oxidação, deterioração e outros agentes que possam re-
duzir sua vida útil;

IV - o controle da utilização, que consiste na identificação 
e análise das condições de utilização do bem.

§1º. O Termo de Guarda e Responsabilidade deverá ser 
emitido, em 02 (duas) vias, semestralmente e entregue a 
cada Secretaria, que após a devida conferência dos bens 
listados no referido Termo com os fisicamente existentes 
no local, deverá ser devolvido a Coordenadoria de Patri-
mônio devidamente datado e assinado com identificação 
por carimbo ou caligrafia legível do responsável e acom-
panhado das informações necessárias em até 30 (trinta) 
dias.

§2º. Caberá ao Secretário responsável por cada pasta a 
competência de distribuir o Termo de Guarda e Respon-
sabilidade as suas unidades administrativas, determinar a 
realização da conferência, bem como a devolução do re-
portado termo no prazo determinado no parágrafo ante-
rior, a Coordenadoria de Patrimônio.

Art. 43. A divergência constatada entre a localização dos 
bens móveis e a que constar no cadastro deverá ser corri-
gida pela Coordenadoria de Patrimônio.

Art. 44. Nenhum bem pode ser reparado, restaurado ou 
revisado sem o conhecimento da Coordenadoria de Patri-
mônio.

Art. 45. A Coordenadoria de Patrimônio deve promover, a 
cada 4 (quatro) anos, os procedimentos de inventário e o 
processo de reavaliação patrimonial dos bens móveis do 
Município de Colatina.

SEÇÃO VI

DA BAIXA

Art. 46. A baixa de bens móveis do patrimônio público mu-
nicipal decorrerá de alienação, extravio, roubo, furto ou 
inservibilidade proveniente de força maior.

Art. 47. O número da plaqueta de identificação patrimonial 
de um bem baixado não poderá ser reutilizado para qual-
quer outro bem, assim como se localizado após a baixa, 
será reincorporado, desde que mantidas as características 
originais do mesmo.

Art. 48. A efetivação da baixa patrimonial, em qualquer 
caso, deverá ser feita em processo administrativo com a 
devida justificativa.

§ 1º. Os bens móveis considerados extraviados, roubados 
ou furtados serão objeto de baixa, tão logo se caracterize 
o fato, com vistas a refletir a realidade do patrimônio pú-
blico do Município de Colatina.

§ 2º. Os bens móveis considerados inservíveis somente 
serão objeto de baixa, tão logo se caracterize o fato, quan-
do identificados e relacionados pela Comissão Permanente 
de Inventário nomeada por meio de Decreto, após proce-
dimentos de inventário.
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§ 3º. A baixa de um bem patrimonial, por qualquer motivo, 
só ocorrerá após parecer da Procuradoria Geral Municipal e 
autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 49. Não será permitida a destruição ou a eliminação 
de um bem pela unidade administrativa responsável pelo 
mesmo, sendo que, aqueles bens considerados inservíveis 
deverão ser transferidos à Coordenadoria de Patrimônio, 
por meio do Termo de Transferência de Responsabilidade.

Art. 50. A baixa de bens móveis decorrentes da inservi-
bilidade proveniente de força maior deverá ser solicitada 
pela unidade administrativa responsável à Coordenadoria 
de Patrimônio através de memorando devidamente pro-
tocolizado, acompanhado do Termo de Transferência, de-
vidamente protocolado na Gerência de Protocolo e Docu-
mentação, no qual deverá constar obrigatoriamente:

I - descrição do bem e quantitativo;

II - número da plaqueta de identificação do patrimônio;

III - estado do bem;

IV - situação ocorrida que deu origem a solicitação de bai-
xa;

V - identificação da unidade administrativa responsável 
pela guarda dos bens;

VI - data e assinatura do responsável.

Art. 51. A Coordenadoria de Patrimônio será responsável 
por solicitar ao Chefe do Poder Executivo Municipal, me-
diante processo administrativo, a baixa dos bens extra-
viados, furtados, roubados e inservíveis identificados por 
meio de procedimentos de inventário.

Art. 52. De posse do documento que autoriza a baixa pa-
trimonial, a Coordenadoria de Patrimônio deverá registrar 
a baixa no Sistema de Controle Patrimonial, informando 
o motivo, número de processo e a data da autorização de 
baixa.

Art. 53. A Coordenadoria de Patrimônio deverá emitir um 
relatório com a relação dos bens baixados e anexar ao 
processo que originou a baixa, encaminhar a Superinten-
dência Contábil para os registros necessários.

Art. 54. A Superintendência Contábil após os procedimen-
tos relativos a baixa deverá retornar o processo adminis-
trativo a Coordenadoria de Patrimônio.

Art. 55. O processo administrativo referente a baixa de 
bens extraviados, furtados ou roubados deverão ser en-
caminhados pela Coordenadoria de Patrimônio ao Chefe 
do Poder Executivo Municipal para providências quanto a 

apuração de responsabilidade, a qual determinará o res-
sarcimento em dinheiro ou a reposição do bem quando for 
o caso.

Paragrafo único: A apuração de responsabilidade dar-se-á 
por meio da nomeação de comissão específica pelo Che-
fe do Poder Executivo Municipal, formada de servidores 
competentes, inclusive com formação nas áreas jurídica 
e contábil.

Art. 56. O processo administrativo referente a baixa de 
bens considerados inservíveis deverão permanecer na Co-
ordenadoria de Patrimônio aguardando a realização dos 
procedimentos relativos ao leilão.

Paragrafo único – Deverá ser anexado ao processo de bai-
xa, documentos que comprove que os bens baixados fo-
ram legalmente alienados por meio de leilão, vinculando 
inclusive os bens ao arrematante correspondente e poste-
riormente serem encaminhados a Secretaria Municipal de 
Controle Interno para conhecimento e validação.

Art. 57. O processo administrativo de baixa de bens mó-
veis somente poderá ser encaminhado ao Núcleo de Ges-
tão de Documentos para arquivamento, após cumprida 
todas as exigências desta IN.

CAPÍTULO VII

DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AOS BENS IMÓVEIS

SEÇÃO I

DO REGISTRO E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO

Art. 58. Os imóveis do Município serão cadastrados no Sis-
tema de Controle Patrimonial, sendo de competência da 
Coordenadoria de Patrimônio promover a atualização dos 
dados cadastrais, sempre que necessário, mediante as in-
formações constantes das cópias de documentos e proces-
sos de aquisição, construção, reforma e avaliação dos imó-
veis, a serem fornecidas pelas unidades administrativas.

Art. 59. A Coordenadoria de Patrimônio deverá cadastrar 
no Sistema de Controle Patrimonial os valores de avaliação 
dos imóveis constantes dos laudos fornecidos na forma da 
lei ou regulamento e manter o devido arquivamento dos 
mesmos.

Art. 60. Para fins de registro e controle, será atribuído a 
cada bem imóvel um número de patrimônio, o qual deverá 
ser certo e definitivo, não podendo ser aproveitado em 
outro bem.

Art. 61. Para lançamento dos bens imóveis no sistema, 
bem como para sua atualização, deve ser objeto de regis-
tro no Sistema de Controle Patrimonial todas as informa-
ções pertinentes ao bem imóvel, conforme o caso:
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I - endereço e denominação pela qual o imóvel é eventu-
almente conhecido;

II - destinação do imóvel;

III - dimensões do terreno e área do imóvel;

IV - descrição dos limites e confrontações de terreno;

V - especificação detalhada das benfeitorias;

VI - reformas e ampliações incorporadas pelo valor total 
quando resultarem de mutação patrimonial, conforme 
classificação da despesa;

VII - bens agregados à obra;

VIII - cercamento existente;

IX - outras informações úteis para melhor caracterização 
do imóvel;

X - forma de aquisição;

XI - número do processo administrativo;

XII - número da nota de empenho;

XIII - dados do transferidor;

XIV - valor da aquisição;

XV - identificação do título de transferência: cartório, co-
marca, número do registro, livro, folha e data;

XVI - dados sobre a cessão de uso do bem e do cessioná-
rio, se for o caso.

Art. 62. A Coordenadoria de Patrimônio manterá sob a sua 
guarda, as cópias de todos os documentos e processos re-
ferentes à aquisição, reforma, construção, locação e ava-
liação dos imóveis em uso pelo Município, que devem ser 
remetidas pelas unidades administrativas, arquivando-os 
em pastas próprias, mantendo sempre o mesmo padrão 
de arquivamento.

Art. 63. A Secretaria Municipal de Obras após a emissão 
do Termo de Recebimento Definitivo de todas as obras e 
serviços de engenharia deverá encaminhar o processo ad-
ministrativo correspondente a Coordenadoria de Patrimô-
nio com vistas a efetuar todos os registros necessários no 
Sistema de Controle Patrimonial.

Art. 64. Posteriormente, a Coordenadoria de Patrimô-
nio deverá encaminhar o processo de que trata o artigo 

anterior à Superintendência Contábil para que esta efetue 
os registros no Sistema Contábil.

SEÇÃO II

DO CONTROLE PATRIMONIAL

Art. 65. A Coordenadoria de Patrimônio deve promover, a 
cada 4 (quatro) anos, os procedimentos de inventário e o 
processo de reavaliação patrimonial dos bens imóveis do 
Município.

Parágrafo único. A fim de atender ao disposto no caput 
deste artigo a Coordenadoria de Patrimônio deverá aten-
der ao que dispõe a Normas Brasileiras de Contabilida-
de Aplicada ao Setor Público - NBCASP, que estabelecem 
os critérios e procedimentos de avaliação, para o registro 
contábil da depreciação, amortização e da exaustão, bem 
como, mensuração dos ativos e passivos integrantes do 
patrimônio de entidades ao setor público, emitindo os res-
pectivos laudos devidamente assinados pelo profissional 
formado em engenharia civil.

Art. 66. A Coordenadoria de Patrimônio manterá o controle 
de todos os bens imóveis de propriedade do Município de 
Colatina.

Art. 67. As unidades administrativas serão responsáveis 
quanto ao uso e cuidado dos bens imóveis.

Art. 68. Os bens imóveis adquiridos com recursos prove-
nientes de convênios ou acordos e que, por disposição des-
tes, tenham que ser restituídos após o seu término quando 
da prestação de contas, deverão ser objeto de controle 
específico pela unidade administrativa responsável pelo 
respectivo convênio.

Art. 69. A SEMAD providenciará a documentação de cada 
imóvel de propriedade do Município com seu respectivo 
Registro de Imóveis, no que couber:

I - translado da escritura pública;

II - certidão de registro no cartório de imóveis;

III - cópia da planta do terreno com representação das 
benfeitorias;

IV - cópia da planta de situação;

V - folha tombo;

VI - laudo de vistoria;

VII - laudo de avaliação;

VIII - termo de entrega e recebimento do imóvel;
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IX - termo de recebimento provisório e definitivo da obra;

X - original do “habite-se”;

XI - ação de desapropriação;

XII - decreto de desapropriação;

XIII - ação de usucapião;

XIV - outros documentos.

Art. 70. Quando um imóvel pertencente ao Município for 
cedido por meio de concessão de uso, por lei específica, a 
Coordenadoria de Patrimônio deverá controlar essa con-
cessão para que não ultrapasse o período concedido.

Parágrafo único. É de responsabilidade do fiscal do contra-
to o acompanhamento permanente da utilização do imóvel 
ao fim que se destina e cumprimento das demais cláusulas 
contratuais.

Art. 71. Fica vedado a realização de termo de convênio ou 
correspondente para a realização de obra ou serviços de 
engenharia em edificação ou área/terreno que não esteja 
devidamente registrada no patrimônio público do Municí-
pio de Colatina.

Paragrafo único: No caso do bem imóvel não estar regis-
trado no patrimônio público do Município de Colatina a 
Secretaria interessada deverá promover a regularização 
junto aos setores competentes do Município de Colatina.

Art. 72. A Superintendência de Prestação de Contas e 
Convênio anterior a realização de termo de convênio ou 
documento correspondente junto ao Governo Federal ou 
Estadual para construção de bens públicos, deverá verifi-
car junto a Coordenadoria de Patrimônio se a área/terreno 
encontra-se devidamente incorporada ao patrimônio pú-
blico do Município de Colatina.

Paragrafo único: O procedimento constante do caput deste 
artigo deverá ser adotado para as demais obras ou servi-
ços de engenharia contratados pelo Município de Colatina.

Art. 73. A Superintendência Contábil deverá submeter a 
Coordenadoria de Patrimônio, todas as informações quan-
to ao pagamento de medições de obras ou serviços de 
engenharia, de forma mensal, para que os referidos dados 
sejam lançados no Sistema Controle Patrimonial.

Art. 74º. A Superintendência de Suprimentos, anterior 
a confecção de minuta de edital para realização de obra 
ou serviço de engenharia deverá encaminhar o processo 
administrativo a Coordenaria de Patrimônio, a fim de ve-
rificar no Sistema de Controle Patrimonial se o imóvel a 
ser construído ou reformado encontra-se em área pública 

devidamente incorporada ao patrimônio público do Muni-
cípio de Colatina.

Art. 75º. A Superintendência de Suprimentos, após rea-
lização de termo de contrato para realização de obras ou 
serviços de engenharia, deverá encaminhar o processo ad-
ministrativo à Coordenaria de Patrimônio, a fim de regis-
trar no Sistema Controle de Patrimonial a incorporação da 
referida obra ou serviço no patrimônio público municipal.

SEÇÃO III

DA BAIXA

Art. 76. A baixa de bens imóveis decorrerá de alienação 
ou demolição.

Art. 77. A demolição de qualquer bem público imóvel de-
verá ser solicitada pelo Secretário Municipal de Adminis-
tração, através de memorando protocolado na Gerência 
de Protocolo e Documentação, no qual deverá identificar 
o bem objeto da solicitação, o motivo e sua necessidade 
pública.

Parágrafo Único: Fica vedado a solicitação para demolição 
sem o conhecimento da Secretaria Municipal de Adminis-
tração, bem como da Coordenadoria de Patrimônio.

Art. 78. A Gerência de Protocolo e Documentação deverá, 
após a realização do protocolo, encaminhar à Secretaria 
Municipal de Obras para emissão de laudo de avaliação.

Parágrafo único. O laudo de avaliação de que trata o caput 
deste artigo deverá ser emitido por engenheiro civil.

Art. 79. A Secretaria Municipal de Obras deverá encami-
nhar os autos à Procuradoria Municipal, a qual, diante do 
motivo exposto na solicitação e do laudo de avaliação emi-
tirá parecer jurídico quanto à legalidade da demolição.

Art. 80. O parecer jurídico deverá ser submetido à aprecia-
ção da autoridade administrativa, a qual se manifestará, 
ratificando-o ou não.

Art. 81. Sendo favorável, a autoridade administrativa no-
meará uma comissão de acompanhamento, que deverá 
ser composta de, no mínimo, três servidores, sendo, pelo 
menos, um engenheiro civil e um representante da Secre-
taria Municipal de Administração.

Art. 82. A comissão de acompanhamento será responsável 
pela condução de todo o trâmite do processo de demoli-
ção, inclusive, em sendo o caso, providenciar a solicitação 
para contratação de empresa para efetuar a demolição.

Art. 83. Concluída a demolição do bem público, a comis-
são de acompanhamento deverá encaminhar os autos à 
Secretaria Municipal de Obras a fim de que o engenheiro 
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civil emita um laudo de avaliação acerca da demolição re-
alizada, o qual será encaminhado ao Cartório de Registro 
de Imóveis para averbação da demolição.

Art. 84. Após promovidas as alterações necessárias junto 
ao Cartório de Registro de Imóveis, a Secretaria Municipal 
de Obras remeterá os autos à Coordenadoria de Patrimô-
nio para que esta proceda à baixa do imóvel no Sistema 
de Controle Patrimonial, informando o motivo, número do 
processo e a data da autorização da baixa.

Parágrafo único. A baixa, por qualquer motivo, somente 
ocorrerá após a conclusão final do processo corresponden-
te ao caso.

Art. 85. Por fim, a Coordenadoria de Patrimônio deverá 
emitir um relatório com a relação do bem baixado e ane-
xar ao processo que originou a baixa, encaminhando, em 
sequência, ao Núcleo de Gestão de Documentos para ar-
quivamento.

Art. 86. O número de identificação patrimonial de um bem 
baixado não poderá ser reutilizado para qualquer outro 
bem.

CAPÍTULO VIII

DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Art. 87. Os procedimentos de inventário dos bens móveis 
e imóveis será realizado por Comissão Permanente de In-
ventário, nomeada pelo Chefe do Poder Executivo Muni-
cipal, de forma manter o controle dos bens públicos do 
Município de Colatina.

I – Constituem atribuições da Comissão Permanente de 
Inventário:

a) conferir os bens patrimoniais existentes, à vista dos 
dados cadastrais e os registros contábeis;

b) promover o exame físico dos bens quanto à especifica-
ção, quantidade, estado de conservação e valor;

c) completar, retificar, avaliar e regularizar o registro e as 
especificações e proceder a qualquer outra anotação rela-
cionada aos bens patrimoniais, sempre que preciso;

d) apresentar, quando necessário, relatório circunstancia-
do dos fatos apurados nos levantamentos realizados.

Art. 88. A fim de atender ao disposto no artigo anterior, 
o inventário será realizado para verificar a integridade do 
bem, a correta afixação da plaqueta de identificação e se 
o bem está ocioso ou se apresenta qualquer avaria que o 
inutilize, e poderá ser:

I - de verificação: realizado a qualquer tempo ou no mí-
nimo de forma semestral, com o objetivo de verificar a 

existência física de um bem ou de um conjunto de bens, 
por iniciativa da Coordenadoria de Patrimônio ou por soli-
citação de qualquer responsável pelas unidades adminis-
trativas;

II - de transferência: realizado quando da mudança do 
responsável pela unidade administrativa;

III - quadrianual: realizado para comprovar a exatidão dos 
registros de controle, demonstrando o acervo de cada res-
ponsável por cada unidade administrativa, o valor total do 
último inventário e as variações patrimoniais ocorridas.

Art. 89. Os tipos de inventário constantes do artigo ante-
rior serão realizados pela Comissão Permanente de Patri-
mônio, por iniciativa da Coordenadoria de Patrimônio ou a 
pedido da autoridade administrativa ou da Secretaria Mu-
nicipal de Controle Interno, periodicamente ou a qualquer 
tempo em qualquer unidade administrativa, devendo, ao 
final, emitir relatório de inventário.

Parágrafo único. Quando a realização do inventário de de-
terminada unidade administrativa, for solicitada pela Se-
cretaria de Controle Interno, a Comissão Permanente de 
Patrimônio deverá emitir o relatório de inventário em até 
30 (trinta) dias contados da data de recebimento do pe-
dido.

Art. 90. Para a realização do inventário de que trata o inci-
so III do artigo 88, a Comissão Permanente de Patrimônio 
deverá se dirigir a cada unidade administrativa e a cada 
endereço de bem imóvel a fim de:

I - conferir os bens patrimoniais existentes, à vista dos 
dados cadastrais;

II - promover o exame físico dos bens quanto à especifica-
ção, quantidade, estado de conservação e valor, realizando 
relatório fotográfico do mesmo;

III - completar, retificar, avaliar e regularizar o registro e 
as especificações e proceder a qualquer outra anotação 
relacionada aos bens patrimoniais, sempre que preciso;

IV - verificar a localização física de todos os bens patri-
moniais;

V - verificar se a situação atual do imóvel condiz com todas 
as informações constantes da documentação arquivada;

VI - avaliar o estado de conservação destes bens;

VII - identificar os bens localizados nas unidades adminis-
trativas que ainda não foram transferidos pelo responsável 
do controle patrimonial;
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VIII - identificar os bens que eventualmente não possuem 
registro de identificação patrimonial;

IX - identificar os bens que eventualmente não foram lo-
calizados.

Art. 91. Após conclusão, a Comissão Permanente de Patri-
mônio deverá encaminhar o relatório à Coordenadoria de 
Patrimônio contendo as informações exigidas neste capí-
tulo.

Art. 92. A Coordenadoria de Patrimônio deverá promover 
o registro dos bens que não possuem identificação patri-
monial e realizar todas as alterações e atualizações neces-
sárias no Sistema de Controle Patrimonial, decorrentes da 
realização do inventário.

Art. 93. Nas espécies de inventário tratadas no artigo 88, 
I e III, a Coordenadoria de Patrimônio emitirá o Termo 
de Guarda e Responsabilidade deverá proceder na forma 
mencionada na Seção III, Capitulo VI desta IN.

Art. 94. Toda documentação deverá ser arquivada pela 
Coordenadoria de Patrimônio, podendo ser colocada a dis-
posição da Secretaria Municipal de Controle Interno e da 
Superintendência Contábil, ou ainda, das equipes de con-
trole externo.

Art. 95. Após a realização do inventário, os relatórios emi-
tidos pela Comissão Permanente de Patrimônio deverão 
ser encaminhados ao Chefe do poder Executivo Municipal 
para conhecimento, através de documento formal devida-
mente protocolizado.

Art. 96. Concluído o inventário e identificado bens que 
eventualmente não foram localizados a Coordenadoria de 
Patrimonio deverá emitir o relatório de bens a localizar de 
cada unidade administrativa, sendo o secretário da pasta 
responsável por assinar todos os relatórios concernentes 
a sua secretaria.

Paragrafo único: Posteriormente, a Coordenadoria deverá 
proceder na forma da Seção VI do Capítulo VI.

Art. 97. A Comissão Permanente de Patrimônio deverá ser 
constituída no mínimo de três servidores, dos quais, um 
deverá pertencer, obrigatoriamente, a Coordenadoria de 
Patrimônio.

Art. 98. Durante a realização de qualquer tipo de inven-
tário, fica vedada a transferências e a movimentação de 
bens móveis no âmbito de toda Administração Pública Mu-
nicipal.

Parágrafo único. Nos casos de urgência a Comissão Per-
manente de Patrimônio poderá autorizar a transferência/
movimentação de bens.

CAPÍTULO IX

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 99. A inobservância das tramitações e procedimentos 
de rotina estabelecidos nesta IN, sem prejuízo das orien-
tações e exigências do TCE/ES relativas ao assunto, sujei-
tará os responsáveis às sanções legais cabíveis.

Art. 100. Qualquer servidor público é responsável pelo 
dano que causar, ou para o qual concorrer, a qualquer bem 
público, que esteja ou não sob sua guarda. É vedado o uso 
particular de qualquer bem público.

Art. 101. Os bens que perderem a serventia deverão ser 
encaminhados ao setor de patrimônio para triagem e rea-
proveitamento, se for o caso

Art. 102. Esta IN deverá ser atualizada sempre que fatores 
organizacionais legais ou técnicos assim o exigirem, a fim 
de verificar a sua adequação aos requisitos da IN SCI nº. 
01/2013, bem como manter o processo de melhoria contí-
nua dos serviços públicos.

Art. 103. Esta IN entra em vigor a partir da data de sua 
publicação, ficando revogadas todas as disposições em 
contrário.

Colatina/ES, XX de XXXXXXXX de 2018.

Francieli Prando Finco

Secretária Municipal de Administração

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESEN-
CIAL N.º 059/2018

Publicação Nº 143294

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO

PREGÃO PRESENCIAL N.° 059/2018

O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público o EXTRATO DO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL n.º 
059/2018.

Objeto: Formalização de Registro de Preços para aquisição 
de bloco sextavado e meio-fio premoldado.

Empresa vencedora: ZACHE PRE MOLDADOS LTDA ME nos 
Lotes 01 e 02 no valor total de R$ 103.590,00.

Colatina/ES, 28 de junho de 2018.

Francieli Prando Finco

Secretária Municipal de Administração



29/06/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1043

www.diariomunicipales.org.br

Página 94

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N.° 067/2018
Publicação Nº 143173

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 067/2018

O Município de Colatina/ES torna público que às 09h30 
do dia 16 de Julho de 2018, fará a abertura do Pregão 
Presencial nº 067/2018, cujo o objeto é contratação de 
empresa especializada para efetuar a compilação de legis-
lação municipal, com locação de software e hospedagem 
de base de dados.

Edital disponível no site:

“http://www.colatina.es.gov.br”.

LAÍS DE ALMEIDA RODRIGUES VERBENO

Pregoeira Municipal

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N.° 069/2018
Publicação Nº 143255

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 069/2018

O Município de Colatina/ES torna público que às 09h30 do 
dia 19 de Julho de 2018, fará a abertura do Pregão Pre-
sencial nº 069/2018, cujo o objeto é aquisição de banners.

Edital disponível no site:

“http://www.colatina.es.gov.br”.

LAÍS DE ALMEIDA RODRIGUES VERBENO

Pregoeira Municipal

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 068/2018

Publicação Nº 143181

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 068/2018

O Município de Colatina/ES torna público que às 09h30min 
do dia 17 de Julho de 2018, realizará a abertura do Pregão 
Presencial nº 068/2018, cujo o objeto é a contratação de 
empresa para o fornecimento de tintas.

Edital disponível no site:

“http://www.colatina.es.gov.br”.

GIULIANA ARPINI BENEDITO

Pregoeira Municipal

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/ 
2018 

Publicação Nº 143295

TOMADA DE PREÇOS

Nº. 005/2018

O Município de Colatina/ES torna público que às 13h do dia 
18/07/2018, realizará a abertura da Tomada de Preços n.º 
005/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para 
realizar a cobertura e acesso da quadra do Bairro Vila Le-
nira, neste Município.

Edital disponível no site: www.colatina.es.gov.br.

THABATA CALIARI SOUTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNI-
TÁRIO N° 47/2018

Publicação Nº 142967

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO n° 
47/2018

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: CONTEK ENGENHARIA S/A

OBJETO: Constitui objeto do presente, a EXECUÇÃO, pela 
Contratada, da obra de recomposição e recuperação da 
pavimentação a base de concreto betuminoso usinado à 
quente (CBUQ) em diversas ruas do Município de Colatina, 
conforme planilhas de preços e projetos.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Vigência do presente contrato é de 
12 (doze) meses, contados da data subsequente ao da 
publicação do extrato no Diário Oficial dos Municípios do 
Espirito Santo

VALOR GLOBAL: R$ 6.553.861,39 (seis milhões, quinhen-
tos e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e um reais 
e trinta e nove centavos).

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
45/2018.

Publicação Nº 143347

Contrato de Prestação de Serviços nº 45/2018.

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS 
LTDA

OBJETO: A CONTRATADA por meio deste, se obriga a dis-
ponibilizar ao MUNICÍPIO DE COLATINA, acesso, suporte 
técnico e manutenção corretiva da solução SAFF – Solução 
Integrada para administração física, financeira e contábil 
de programas co-financiados por organismos internacio-
nais para o Programa de desenvolvimentom Urbano e Sa-
neamento Ambiental de Coilatina, conforme descrições e 
definidas no Anexo 01 do presente Contrato.

PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência dessa contratação con-
templa o período de 22/06/2018 a 30/11/2018.

http://www.colatina.es.gov.br
http://www.colatina.es.gov.br
http://www.colatina.es.gov.br
http://www.colatina.es.gov.br/
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VALOR GLOBAL: R$ 22.890,96 (Vinte e dois mil, oitocen-
tos e noventa reais e seis centavos).

DATA DA ASSINATURA: 11 de junho de 2018.

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

DECRETO 21.882/2018
Publicação Nº 143049

DECRETO Nº 21.882, DE 20 DE JUNHO DE 2018 .

Concede incentivos econômicos e estímulos fiscais à em-
presa CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SÃO SILVANO LT-
DA-EPP :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto na Lei nº 4.686, de 08 de maio de 2.001 (Dispõe 
sobre estímulos fiscais e incentivos econômicos às Empre-
sas), bem como do que consta no processo protocolado 
sob n.º 10.749/2018, D E C R E T A:

Artigo 1º - Ficam concedidos à empresa Centro Comercial 
Boulevard São Silvano Ltda-EPP, inscrita no CNPJ sob nº 
28.811.303/0001-03, os seguintes estímulos e incentivos:

1) Isenção do IPTU/TSU, pelo prazo de 05 (cinco) anos;

2) Isenção das taxas e demais emolumentos incidentes 
sobre as obras de instalações;

3) Redução da alíquota do ISS, ao percentual de 2% (dois 
por cento), mínimo permito pela Legislação Federal, sobre 
os serviços prestados por terceiros contratados pela enti-
dade incentivada; inclusive aqueles necessários ao exercí-
cio da atividade econômica da empresa, durante a fase de 
instalação do empreendimento;

4) Isenção do ITBI quando o terreno for adquirido pela 
requerente;

5) Outros incentivos econômicos, quando o empreendi-
mento for considerado de relevante interesse para o Mu-
nicípio.

Artigo 2º - A concessão dos benefícios acima encontra 
fundamento no disposto na Lei Municipal nº 4.686/2001, 
bem como no parecer favorável do Conselho de Desenvol-
vimento de Colatina - CONDEC, conforme Resolução nº 
62/2018.

Artigo 3º - O incentivo de que trata este Decreto, refere-
se à construção do SHOPPING BOULEVARD SÃO SILVANO.

Artigo 4º - Cabe à Secretaria Municipal de Finanças a ado-
ção das seguintes providências:

1) Relativamente à isenção do IPTU/TSU, seja efetu-
ado o lançamento à margem do cadastro do terreno de 

propriedade da empresa Centro Comercial Boulevard São 
Silvano Ltda-EPP;

2) Sobre a isenção das taxas incidentes sobre as obras de 
construção ou ampliação da empresa, deve ser anotada no 
processo que deu origem à aprovação do projeto;

3) Quanto à redução do ISS para a empresa construtora 
da obra, no percentual de 2% (dois por cento), deve ser 
aplicada sobre os valores das notas fiscais relativas aos 
serviços prestados na execução da obra de construção da 
empresa.

Artigo 5º - Este ato entra em vigor na presente data, fican-
do revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 20 de ju-
nho de 2018.

 

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 20 de junho de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.

DECRETO 21.886/2018
Publicação Nº 143051

DECRETO Nº 21.886, DE 20 DE JUNHO DE 2018 .

Aprova a Instrução Normativa SCS nº 02/2018 – Versão: 
02 :

O Prefeito Municipal de Colatina, no uso das atribuições le-
gais que lhe são conferidas pelo inciso IV, artigo 99 da Lei 
Orgânica do Município e, de acordo com a Lei Complemen-
tar nº. 073, de 12 de agosto de 2013, que dispõe sobre o 
Sistema de Controle Interno do Município de Colatina-ES, 
no âmbito da Prefeitura Municipal de Colatina, abrangendo 
as Administrações Direta e Indireta e atendendo solicita-
ção contida no processo protocolado sob nº 12.497/2018,

D E C R E T A:

Artigo1º - Fica aprovada a Instrução Normativa SCS nº. 
02/2018 – Versão: 02, de responsabilidade da Secretaria 
Municipal Comunicação Social, que “dispõe sobre os pro-
cedimentos para a publicação dos atos oficiais”, fazendo 
parte integrante deste Decreto.

Artigo 2º - Caberá à unidade responsável a divulgação da 
Instrução Normativa ora aprovada.

Artigo 3º - Fica revogado em todos os seus termos o De-
creto nº 21.756, de 21 de maio de 2018.
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Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 20 de ju-
nho de 2018.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 20 de junho de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.

DECRETO 21.887/2018
Publicação Nº 143055

DECRETO Nº 21.887, DE 25 DE JUNHO DE 2018 .

Aprova a Instrução Normativa SPA nº 01/2013 -Versão: 
02 :

O Prefeito Municipal de Colatina, no uso das atribuições le-
gais que lhe são conferidas pelo inciso IV, artigo 99 da Lei 
Orgânica do Município e, de acordo com a Lei Complemen-
tar nº. 073, de 12 de agosto de 2013, que dispõe sobre o 
Sistema de Controle Interno do Município de Colatina-ES, 
no âmbito da Prefeitura Municipal de Colatina, abrangendo 
as Administrações Direta e Indireta e atendendo solicita-
ção contida no processo protocolado sob nº 15.292/2018, 

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aprovada a Instrução Normativa SPA nº. 
01/2013-Versão: 02, de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Administração, que “dispõe sobre orientações 
e procedimentos para registro, controle e inventário de 
bens móveis e imóveis”, fazendo parte integrante deste 
Decreto.

Artigo 2º - Caberá à unidade responsável a divulgação da 
Instrução Normativa ora aprovada.

Artigo 3º - Fica revogado em todos os seus termos o De-
creto nº 17.014, de 30 de dezembro de 2013.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 25 de ju-
nho de 2018.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 25 de junho de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.

PORTARIA 033/2018
Publicação Nº 143060

PORTARIA Nº 033/2018 .

Designa servidor pela fiscalização da prestação de serviços 
de recomposição e recuperação da pavimentação de diver-
sas ruas no Município de Colatina :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao 
que determina a SÚMULA Nº 001, do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo – Processo TC 5300/2016, baixa 
a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Em cumprimento ao que determina a SÚMU-
LA Nº 001, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo – Processo TC 5300/2016, o Município de Colatina 
designa o servidor e Engenheiro Fabrício Benício de Brito, 
para proceder a fiscalização da prestação de serviços de 
recomposição e recuperação da pavimentação de diversas 
ruas no Município de Colatina, de acordo com a Concor-
rência Pública nº 001/2018 – Processo 12.528/2018, que 
teve como vencedora do certame a empresa CONTEK EN-
GENHARIA S/A.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 27 de ju-
nho de 2018.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 27 de junho de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.
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Domingos Martins

Prefeitura

DECRETO NORMATIVO Nº 3.239/2018
Publicação Nº 143131

Publicação de Decreto Normativo

3.239 – 27/6/2018 – AUTORIZA O REMEMBRAMENTO DE 
ÁREA.

Domingos Martins – ES,

29 de junho de 2018.

WANZETE KRUGER

Prefeito

DECRETO NORMATIVO Nº 3.240/2018
Publicação Nº 143292

Publicação de Decreto Normativo

3.240 – 28/6/2018 – AUTORIZA EM CARÁTER EXCEPCIO-
NAL , HORÁRIO DE EXPEDIENTE ESPECIAL NO DIA DE 
JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA, DURANTE A REALIZAÇÃO 
DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL 2018.

Domingos Martins – ES,

28 de junho de 2018.

WANZETE KRUGER

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO  DO CONVITE  Nº 008/2018
Publicação Nº 143262

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA

Convite nº 008/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para pro-
dução, organização e coordenação do XXV Festival de In-
verno de Domingos Martins.

VENCEDORES: GIOVANE KALKE - ME

Domingos Martins - ES, 28 de junho de 2018.

WANZETE KRUGER

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 0037-2018
Publicação Nº 143273

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA

Pregão Presencial nº 0037/2018

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação 
de empresa especializada em prestação de serviços de 
sonorização, iluminação e locação de palco para uso nos 
eventos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no 
ano de 2018.

VENCEDORES: AFR EVENTOS LTDA E MAIS EVENTOS LT-
DA-ME.

Domingos Martins - ES, 28 de junho de 2018.

WANZETE KRUGER

Prefeito

PREGÃO Nº 39/208
Publicação Nº 142999

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 039/2018

Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para 
atender as necessidades do Abrigo Institucional Pecinhas 
para Unir, CREAS, CRAS da Sede e CRAS de Ponto Alto 
durante o exercício de 2018.

Data de abertura: 13 de Julho de 2018 – 09:00 horas

INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanen-
te de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 85, Centro, Do-
mingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 
08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas; site: www.
domingosmartins.es.gov.br.

Domingos Martins – ES, 28 de Junho de 2018.

Rogério Aldemir da Penha

Pregoeiro Municipal
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TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018
Publicação Nº 143000

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:

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2018

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializa-
da para execução de obra de construção da base do SAMU, 
no terreno localizado às margens da Rodovia João Ricardo 
Schorling, na Sede deste Município com aproximadamente 

54 m², com fornecimento de mão de obra e material.

Data de abertura: 17 de Julho de 2018 – 09:00 horas

Valor da Obra: R$ 191.708,02

 INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Perma-
nente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 22, Centro, 
Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário 
de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas; site: www.
domingosmartins.es.gov.br.

Domingos Martins – ES, 28 de Junho de 2018.

Rogério Aldemir da Penha

Presidente da CPL

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 111, DE 20 DE JUNHO DE 2018
Publicação Nº 142976

PORTARIA Nº 111, DE 20 DE JUNHO DE 2018

Institui Comissão de Organização e Catalogação do acervo 
da Biblioteca Legislativa e designa membros para compor 
a Comissão.

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

considerando as metas da gestão do biênio 2017/2018, 
entre elas a reativação da Biblioteca Legislativa, criada 
pela Resolução nº 11, de 10 de setembro de 2004;

considerando a mudança das instalações físicas da Câmara 
para novo endereço;

considerando a adequada localização para dispor as peças 
literárias, a fim de assegurar aos vereadores, servidores e 
estagiários a pesquisa, resolve:

Art. 1º Instituir Comissão de Organização e Catalogação 
do acervo da Biblioteca Legislativa da Câmara Municipal de 
Domingos Martins e designar membros para compor.

Art. 2° A Comissão de Organização e Catalogação do acer-
vo da Biblioteca Legislativa, será composta por servidores 
e estagiários da Câmara.

Art. 3° Ficam designados os seguintes membros da Co-
missão:

I- Elma da Penha Hortolani, lotada no cargo de provimento 
em comissão de Secretária Geral Administrativa e Legisla-
tiva, matrícula nº 016;

II - Luciene Regina Trarbach Krohling, lotada no cargo de 
provimento em comissão de Gerente de Arquivo, matrícula 
nº 624;

III - Joyce Simon Ferreira, lotada no cargo de provimento 
em Comissão de Assessor de Gabinetes, matrícula nº 719;

IV- Edson Guzzo de Souza, lotado no cargo de provimento 
em comissão de Supervisor de Tecnologia da Informação, 
matrícula nº 691;

V- Evania Schwambach, lotada no cargo de provimento 
em comissão de Coordenador de Serviços Administrativos, 
matrícula nº 633;

VI- Rosangela Ribeiro da Silva, lotada no cargo de Asses-
sor de Manutenção de Serviços Gerais e Zeladoria, matrí-
cula nº 716;

VII- Lucas Fachetti Novelli Lima, estagiário;

VII- Barbara Rocha, estagiária;

VIII- Jeniffer Colombo Herbst, estagiária.

§1º – A coordenadora da Comissão de Organização e Ca-
talogação do Acervo da Biblioteca Legislativa será a servi-
dora Elma da Penha Hortolani.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 20 de junho de 
2018.

JULIO MARIA CHRIST

Presidente
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PORTARIA Nº 112, DE 20 DE JUNHO DE 2018
Publicação Nº 142977

PORTARIA Nº 112, DE 20 DE JUNHO DE 2018

Suspende férias de servidora.

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

Art. 1º Suspender as férias da servidora Fabiana Maria Uhl, 
lotada no cargo Efetivo de Zeladora e no Cargo de Provi-
mento em Comissão de Gerente de Compras, matrícula nº 
447, a partir de 25 de junho de 2018, devido ao compro-
metimento com os relevantes serviços de competência do 
servidor.

Parágrafo único. Os 18 (dezoito) dias restantes do período 
de férias serão concedidos em momento oportuno para a 
Administração.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 20 de junho de 
2018.

JULIO MARIA CHRIST

Presidente

PORTARIA Nº 113, DE 20 DE JUNHO DE 2018
Publicação Nº 142978

PORTARIA Nº 113, DE 20 DE JUNHO DE 2018

Designa servidores para compor a Comissão de Avaliação 
de desempenho dos servidores do quadro de provimento 
efetivo da Câmara Municipal que alcançarem a elevação de 
padrão para efeitos de promoção.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23 
da Lei Municipal nº 2.169, de 16 de abril de 2009, combina-
do com o Decreto nº 176, de 11 de maio de 2017, resolve:

Art. 1º Designar servidores para compor a Comissão de 
Avaliação de desempenho dos servidores Elaine Furtado, 
Fabiane Dittrich Volkers Waiandt, Thamires Suéli do Nas-
cimento Rasseli, Jorge Moysés Monteiro e Johmny Levy 
Dittrich Geik, do quadro de provimento efetivo da Câmara 
Municipal que alcançarem a elevação de padrão para efei-
tos de promoção, conforme a seguir:

I- Cristiani Maria Gonoring – lotada no cargo de provimen-
to em comissão de Diretora de Contrato e Convênios, ma-
trícula nº 362;

II- Fabiana Maria Uhl – lotada no cargo de provimento efe-
tivo de Agente de Gestão Pública - Zeladora e no Cargo de 
Provimento em Comissão de Gerente de Compras, matrí-
cula nº 447.

III- Emerson Endlich Araripe Melo, lotado no cargo de pro-
vimento efetivo de Advogado Legislativo, matrícula nº 445;

IV - Elma da Penha Hortolani - lotada no cargo de provi-
mento em comissão de Secretaria Geral Administrativa e 
Legislativa, matrícula nº 16.

§1º A presidente da comissão de avaliação de desempe-
nho será a servidora Cristiani Maria Gonoring.

§2º Para compor a Comissão de que trata o caput deste 
artigo, cada servidor será avaliado por servidor escolhido 
de acordo com a resposta ao memorando nº 288, de 7 de 
novembro de 2017.

I- a servidora Fabiane Dittrich Volkers Waiandt - lotada no 
cargo de provimento efetivo de Agente de Gestão Pública 
- Copeira, matrícula nº 371, será avaliada pelo servidor 
Johmny Levy Dittrich Geik - lotado no cargo de provimento 
efetivo de cargo Condutor de Veículos, matrícula nº 372;

II- a servidora Elaine Furtado - lotada no cargo de pro-
vimento efetivo de Agente de Gestão Pública - Copeira, 
matrícula nº 370, será avaliada pela servidora Fabiane 
Dittrich Volkers Waiandt - lotada no cargo de provimento 
efetivo de Agente de Gestão Pública - Copeira, matrícula 
nº 371;

III- o servidor Johmny Levy Dittrich Geik - lotado no car-
go de provimento efetivo de cargo Condutor de Veículos, 
matrícula nº 372, será avaliado pelo servidor Jorge Moy-
sés Monteiro - lotado no cargo de provimento efetivo de 
Técnico de Gestão Pública – Auxiliar Legislativo, matrícula 
nº 373;

IV- a servidora Thamires Suéli do Nascimento Rasseli - lo-
tada no cargo de provimento efetivo de Técnico de Gestão 
Pública – Auxiliar Legislativo, matrícula nº 376, será ava-
liada pela servidora Elaine Furtado - lotada no cargo de 
provimento efetivo de Agente de Gestão Pública - Copeira, 
matrícula nº 370;

V- o servidor Jorge Moysés Monteiro - lotado no cargo de 
provimento efetivo de Técnico de Gestão Pública – Auxiliar 
Legislativo, matrícula nº 373, será avaliado pela servidora 
servidora Thamires Suéli do Nascimento Rasseli - lotada 
no cargo de provimento efetivo de Técnico de Gestão Pú-
blica – Auxiliar Legislativo, matrícula nº 376.

Parágrafo único. A avaliação de desempenho dos servido-
res será realizada no período de 28 de junho de 2018 a 29 
de agosto de 2018

Art. 2º O processo de avaliação obedecerá às normas es-
tabelecidas pelo Decreto n° 176, de 11 de maio de 2017.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.
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Câmara Municipal de Domingos Martins, 20 de junho de 
2018.

JULIO MARIA CHRIST
Presidente

PORTARIA Nº 114, DE 21 DE JUNHO DE 2018
Publicação Nº 142979

PORTARIA Nº 114, DE 21 DE JUNHO DE 2018

Concede afastamento para tratamento de saúde.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS, no uso das atribuições que lhe oferece o inciso 
XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, combinado com 
o artigo 114 da Lei Complementar nº 4, de 29 de agosto 
de 2007 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Domingos Martins e Medida Provisória nº 664/2014, 
resolve:

Art. 1º Ficam concedidos 15 (quinze) dias de afastamento 
para tratamento de saúde a servidora Claudia Mara Kuster 
Wasen, lotada no cargo de provimento em comissão de 
Assessor de Serviços Administrativos, a partir do dia 20 de 
junho de 2018, conforme Atestado Médico protocolizado 
sob o nº 837/2018.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 21 de junho de 
2018.

JULIO MARIA CHRIST

Presidente

PORTARIA Nº 116, DE 26 DE JUNHO DE 2018
Publicação Nº 142980

PORTARIA Nº 116, DE 26 DE JUNHO DE 2018

Suspende férias de servidora.

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

Art. 1º Suspender as férias da servidora Diana Effgen Wa-
iandt, lotada no cargo de provimento efetivo de Técnica de 
Gestão Pública – Auxiliar Legislativo e desempenhando as 
funções do cargo de provimento em comissão de Secre-
tário Geral de Controladoria, matrícula nº 444, a partir de 
28 de junho de 2018, devido ao comprometimento com os 
relevantes serviços de competência do servidor.

Parágrafo único. Os 20 (vinte) dias restantes do período 
de férias serão concedidos em momento oportuno para a 
Administração.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 26 de junho de 
2018.

JULIO MARIA CHRIST

Presidente

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins

APOSENTADORIA - RETIFICAÇÃO - PORTARIA 
DE PESSOAL Nº 051/2018

Publicação Nº 143020

PORTARIA DE PESSOAL Nº. 051/2018

RETIFICA O ARTIGO 1º DA PORTARIA DE PESSOAL Nº 
09/2011 QUE CONCEDEU APOSENTADORIA POR IDADE A 
MARIA AUGUSTA HABERMAN DENZIN.

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,

Considerando a Instrução Técnica Preliminar 00262/2018-
1, de origem do Núcleo de Controle Externo de Registro 
de Atos de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado de 
Espírito Santo nos autos do procedimento administrativo 
IPASDM 011/2011.

R E S O L V E:

Art. 1º. – RETIFICA o Art. 1º da Portaria de Pessoal Nº 
09/2011, que concedeu Aposentadoria Voluntária por Ida-
de à servidora estatutária MARIA AUGUSTA HABERMANN 
DENZIN,

ONDE SE LÊ:

Art. 1º. – Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR 
IDADE à servidora estatutária MARIA AUGUSTA HABER-
MANN DENZIN, matrícula nº. 001765 no cargo efetivo de 
Professor MaMPA – Padrão 4, Classe PA, Nível III constante 
a Lei Municipal 2.138/2008 – Plano de Cargos, Carreira 
e Vencimentos do Magistério Público do Município de Do-
mingos Martins; com proventos proporcionais relativos à 
média aritmética de 5.744/10.950 dias e fulcro no art. 40, 
§ 1º. , inciso III, alínea “b” da CF/88 (redação atual), c/c 
a Lei Federal nº. 10.887/2004 e com o art. 30, incisos I, 
II e II, da Lei Municipal Nº. 1.601/2002 – Regime Próprio 
de Previdência dos Servidores do Município de Domingos 
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Martins/ES – IPASDM, e ainda, pelo que consta no proce-
dimento administrativo nº. 0011/2011, retroativo a 01 de 
abril de 2011.

LEIA-SE:

Art. 1º. – Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR 
IDADE à servidora estatutária MARIA AUGUSTA HABER-
MANN DENZIN, matrícula nº. 001765 no cargo efetivo de 
Professor MaMPA – Padrão 4, Classe PA, Nível III constante 
a Lei Municipal 2.138/2008 – Plano de Cargos, Carreira 
e Vencimentos do Magistério Público do Município de Do-
mingos Martins; com proventos proporcionais relativos à 
média aritmética de 6.744/10.950 dias e fulcro no art. 40, 
§ 1º. , inciso III, alínea “b” da CF/88, e ainda, pelo que 
consta no procedimento administrativo nº. 0011/2011, re-
troativo a 01 de abril de 2011.

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

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

Domingos Martins / ES, 28 de junho de 2018.

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos

Servidores do Município de Domingos Martins – IPASDM
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Fundão

Prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO 3005/18
Publicação Nº 143014

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Reconheço e Ratifico a Dispensa de licitação abaixo des-
crita:

PROCESSO nº 3005/2018

OBJETO: Locação de Imóvel para atender Secretaria Mu-
nicipal de Promoção Social e Cidadania (SEPROM),para 
acomodar as atividades da entidade Casa de Projeto, lo-
calizada na Rua Everaldina Silva, s/nº, centro, Fundão/ES.

LOCATARIO: MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES

CNPJ: 27.165.182/0001-07

LOCADOR: BRUNO REDIVO DINIZ

VALOR MENSAL: R$2.335,95(Dois mil, trezentos e trinta 
reais e noventa e cinco centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, inciso X, da Lei nº. 
8.666/93.

Fundão/ES, 28 de junho 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO/ES

DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC. Nº 4207/2018
Publicação Nº 143183

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Reconheço e Ratifico a Dispensa de licitação abaixo des-
crita:

PROCESSO nº 4207/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o for-
necimento de Oxigênio Medicinal e Cilindros para armaze-
narem o mesmo (em regime de comodato), para atender 
Unidade Mista de Saúde Dr. César Agostini e Unidades Bá-
sicas de Saúde de Fundão e Distritos, em caráter EMER-
GÊNCIAL, por um período de até 90 (noventa) dias ou até 
se concretizar o devido Procedimento Licitatório.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 14.884.701/0001-45

CONTRATADA: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES 
LTDA

CNPJ Nº: 67.423.152/0001-78

VALOR TOTAL GERAL: R$ 7.425,00 (Sete mil quatrocentos 
e vinte e cinco reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 26, Inciso I, da Lei 
8.666/1993.

Fundão/ES, 29 de Junho de 2018.

Edmilson Carvalho de Araújo

Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Fundão

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/ 
2018

Publicação Nº 143235

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REFERENTE À

AO PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2018

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1197/2018

O Município de Fundão – ES, HOMOLOGA, em todos os 
seus termos o resultado do Pregão Presencial n°014/2018, 
cujo objeto é a Aquisição de gás GLP - GÁS LIQUEFEITO 
DE PETRÓLEO “gás de cozinha” e Água Mineral para aten-
der a demanda das escolas da Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e as necessidades da Sede da Secretaria Mu-
nicipal de Educação no ano de 2018 por meio de Sistema 
de Registro de Preços, conforme descrições constantes do 
Termo de Referência e, ADJUDICA o objeto da licitação em 
favor da licitante GRAZZIOTTI E NOVELLI LTDA ME nos 
itens 1 e 2 no valor total de R$ 57.250,00 (cinquenta e 
sete mil duzentos e cinquenta reais).

Fundão - ES, 28 de Junho de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

PREFEITO INTERINO MUNICIPAL
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Governador Lindenberg

Prefeitura

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTA DE 
PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018

Publicação Nº 142992

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Go-
vernador Lindenberg - ES, através de seu Presidente, tor-
na público que às 13:00 horas do dia 29 de junho de 2018 
estará realizando a audiência para efetuar o julgamento 
das propostas de preços das empresas devidamente habi-
litadas relativo à Tomada de Preços em epigrafe. Informa-
ções pelo telefone (27) 3744-5214 das 08:00 h às 17:00 h.

Gov. Lindenberg - ES, 29.06.2018.

Edigar Casagrande

Presidente da CPL

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
035/2018

Publicação Nº 143030

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processos nº 78.292/2018 e 77.918/2018

Pregão Presencial nº: 035/2018

O Prefeito Municipal de Governador Lindenberg – Estado 
do Espírito Santo, tendo em vista o que consta dos proces-
sos nº 78.292/2018 e 77.918/2018, a Adjudicação do Pre-
goeiro e do Parecer Jurídico, referente à licitação na moda-
lidade Pregão Presencial, especificada acima objetivando 
a escolha da proposta mais vantajosa para formalização 
de registro de preços para futura e eventual aquisição de 
Pneus, Câmaras de Ar e Protetores, a serem utilizados pe-
las Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de saúde 
deste Município, HOMOLOGA o resultado da presente lici-
tação, e autoriza a contratação das empresas vencedoras: 
AFRT PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME nos 
lotes 27, 32 e 36 no valor total de R$ 18.610,00 (dezoito 
mil seiscentos e dez reais), FILIPE AUGUSTO DRUMOND 
SOARES ME nos lotes 2, 4, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 28 
e 29 no valor total de R$ 204.442,00 (duzentos e quatro 
mil quatrocentos e quarenta e dois reais), MEGA PNEUS 
AUTOCENTER LTDA ME nos lotes 1, 3, 6, 15, 20, 22, 25, 
30, 33 e 37 no valor total de R$ 101.046,00 (cento e um 
mil quarenta e seis reais) e STOP CAR PNEUS EIRELI - ME 
nos lotes 5, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 26, 31, 34, 35, 
38, 39, 40, 41 e 42 no valor total de R$ 190.726,00 (cento 
e noventa mil setecentos e vinte e seis reais), atendidos 
os termos da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei nº 
8.666/93, sendo vencedoras do certame.

Governador Lindenberg/ES, 28 de junho de 2018.

Geraldo Loss

Prefeito Municipal

Juliano Covre Trevisani

Secretário Municipal de Saúde

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

INEXIGIBILIDADE PROCESSO 78.643/2018
Publicação Nº 143032

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.643 /2018

RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO

ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8.666/93.

Encontra-se demonstrado nos autos do processo que exis-
te dotação orçamentária no qual foi informada pela Secre-
taria Municipal de Administração e confirmada pelo setor 
contábil.

Conforme documentação anexa a este processo, e parecer 
jurídico exarado, entendemos ser caracterizada a hipótese 
de INEXGIBILIDADE de que trata o assentimento do artigo 
25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Em vista disso, eu GERALDO LOSS, Prefeito Municipal, no 
uso de minhas atribuições legais, com fulcro no artigo 25, 
caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, RATI-
FICO e AUTORIZO a contratação de empresa especializada 
para fornecimento de peças e prestação de serviços refe-
rente a revisão programada de 10.000 Km para o veículo 
Renault Logan Placa PPW 1074, para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde, com a seguinte empresa:

ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA no valor estimado da con-
tratação de que tratamos é de R$ 411,90 (quatrocentos e 
onze reais e noventa centavos).

Gabinete do Prefeito, 28 de junho de 2018.

GERALDO LOSS

Prefeito Municipal

JULIANO COVRE TREVISANI

Secretário Municipal de Saúde

Gestor do Fundo Municipal de Saúde
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RESUMO DO CONTRATO Nº. 062/2018-AZ TU-
RISMO

Publicação Nº 143152

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM OBEDIÊN-
CIA AO ART. 61 § ÚNICO DA LEI 8.666/93

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador Lin-
denberg/ES

CONTRATADA: AZ TURISMO E VIAGENS LTDA.

VALOR: Pela execução do objeto do presente Contrato o 
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA referente à taxa de 
agenciamento a importância de R$1,00 (Um real), totali-
zando o valor estimado deste contrato em R$12.000,00(-
Doze mil reais), pagáveis nos termos previstos neste ins-
trumento contratual.

CONTRATO: 062/2018

PROCESSO: 077.075/2018

MODALIDADE: Tomada de Preços nº. 001/2018

OBJETO: O objeto do presente contrato é a Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de agen-
ciamento, fornecimento de passagens aéreas nacionais 
(reserva, emissão, marcação, remarcação e reembolso 
de bilhetes de passagens aéreas), na modalidade de re-
muneração fixa por taxa de transação (Transaction Free), 
em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e 
Gabinete do Prefeito assim como colaboradores externos, 
conforme especificado no Termo de Referência anexo ao 
Processo nº. 077.075/2018.

VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será até 31 
(trinta e um) de dezembro de 2018 contados a partir de 
sua assinatura.

DATA: 18/06/2018

Geraldo Loss

Prefeito Municipal

RESUMOS DOS CONTRATOS 071 A 074-2018
Publicação Nº 143035

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM OBEDIÊN-
CIA AO ART. 61 § ÚNICO DA LEI 8.666/93

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador Lin-
denberg/ES

CONTRATADA: ADENILSON JOSE RODRIGUES SOARES.

VALOR: R$ 1.000,00(Um mil Reais)

CONTRATO: 071/2018

PROCESSO: 078.701/2018

MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº. 059/2018

OBJETO: Constitui o objeto Contratação de Show Musi-
cal do artista, PHILL MARQUES, no dia 29 de Junho de 
2018, com início às 19:00 horas até à 21:00 hora na Festa 
Gastronômica De Camarão da cidade de Governador Lin-
denberg – ES, a realizar-se nos dias 29, 30 de Junho e no 
dia 01 do mês de Julho de 2018, no Ginásio Poliesportivo 
Asderbal José Atoé.

VIGÊNCIA: O período de vigência da contratação será a 
partir da assinatura do contrato até o dia 1º de agosto de 
2018.

DATA: 26/06/2018

Geraldo Loss

Prefeito Municipal

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM OBEDIÊN-
CIA AO ART. 61 § ÚNICO DA LEI 8.666/93

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador Lin-
denberg/ES

CONTRATADA: WALAS DE JESUS CARDOSO.

VALOR: R$ 2.000,00(Dois mil Reais)

CONTRATO: 072/2018

PROCESSO: 078.701/2018

MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº. 059/2018

OBJETO: Constitui o objeto Contratação de Show Musical 
do artista, WALAS DE JESUS CARDOZO, no dia 30 de Ju-
nho de 2018, com início às 19:00 horas até à 21:00 hora 
na Festa Gastronômica De Camarão da cidade de Gover-
nador Lindenberg – ES, a realizar-se nos dias 29, 30 de 
Junho e no dia 01 do mês de Julho de 2018, no Ginásio 
Poliesportivo Asderbal José Atoé.

VIGÊNCIA: O período de vigência da contratação será a 
partir da assinatura do contrato até o dia 1º de agosto de 
2018.

DATA: 26/06/2018

Geraldo Loss

Prefeito Municipal

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM OBEDIÊN-
CIA AO ART. 61 § ÚNICO DA LEI 8.666/93

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador Lin-
denberg/ES

CONTRATADA: LEANDRO DE SOUZA PERONI.

VALOR: R$ 500,00(Quinhentos mil Reais)

CONTRATO: 073/2018

PROCESSO: 078.701/2018

MODALIDADE: Constitui o objeto Contratação de Show 
Musical do artista, LEANDRO DE SOUZA PERONI, no dia 30 
de Junho de 2018, com início às 17:00 horas até à 19:00 
horas na Festa Gastronômica De Camarão da cidade de 
Governador Lindenberg – ES, a realizar-se nos dias 29, 30 
de Junho e no dia 01 do mês de Julho de 2018, no Ginásio 
Poliesportivo Asderbal José Atoé.

VIGÊNCIA: O período de vigência da contratação será a par-
tir da assinatura do contrato até o dia 1º de agosto de 2018.

DATA: 26/06/2018

Geraldo Loss

Prefeito Municipal
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RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM OBEDIÊN-
CIA AO ART. 61 § ÚNICO DA LEI 8.666/93

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador Lin-
denberg/ES

CONTRATADA: AFONSO ANDRE PEREIRA CORREIA.

VALOR: R$ 800,00(Oitocentos Reais)

CONTRATO: 074/2018

PROCESSO: 078.701/2018

MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº. 059/2018.

OBJETO: Constitui o objeto Contratação de Show Musical 
dos artistas, ANDRE & ADRIANO , no dia 30 de Junho de 
2018, com início às 21:00 horas até à 23:00 horas na 
Festa Gastronômica De Camarão da cidade de Governador 
Lindenberg – ES, a realizar-se nos dias 29, 30 de Junho e 
no dia 01 do mês de Julho de 2018, no Ginásio Poliespor-
tivo Asderbal José Atoé.

VIGÊNCIA: O período de vigência da contratação será a 
partir da assinatura do contrato até o dia 1º de agosto de 
2018.

DATA: 26/06/2018

Geraldo Loss

Prefeito Municipal

RESUMOS DOS CONTRATOS DE 067 A 070-2018
Publicação Nº 143034

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM OBEDIÊN-
CIA AO ART. 61 § ÚNICO DA LEI 8.666/93

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador Lin-
denberg/ES

CONTRATADA: MAURO DE ALMEIDA - MEI

VALOR: R$ 2.000,00(Dois mil Reais)

CONTRATO: 067/2018

PROCESSO: 078.804/2018

MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação 009/2018

OBJETO: Constitui o objeto Contratação de Show Musical 
dos artistas, MAURINHO E RENATO, no dia 30 de Junho de 
2018, com início às 23:00 horas até à 01:00 hora na Festa 
Gastronômica De Camarão da cidade de Governador Lin-
denberg – ES, a realizar-se nos dias 29, 30 de Junho e no 
dia 01 do mês de Julho de 2018, no Ginásio Poliesportivo 
Asderbal José Atoé.

VIGÊNCIA: O período de vigência da contratação será a 
partir da assinatura do contrato até o dia 1º de agosto de 
2018.

DATA: 26/06/2018

Geraldo Loss

Prefeito Municipal

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM OBEDIÊN-
CIA AO ART. 61 § ÚNICO DA LEI 8.666/93

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador Lin-
denberg/ES

CONTRATADA: RIO BANANAL COMUNICAÇÃO VISUAL 
LTDA - ME

VALOR: R$ 3.500,00(Três mil e quinhentos reais).

CONTRATO: 068/2018

PROCESSO: 078.804/2018

MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação 009/2018

OBJETO: Constitui o objeto Contratação de Show Musical 
dos artistas, CARLOS & JACKSON, no dia 01 de Julho de 
2018, com início às 19:00 horas até à 11:00 hora na Festa 
Gastronômica De Camarão da cidade de Governador Lin-
denberg – ES, a realizar-se nos dias 29, 30 de Junho e no 
dia 01 do mês de Julho de 2018, no Ginásio Poliesportivo 
Asderbal José Atoé.

VIGÊNCIA: O período de vigência da contratação será a 
partir da assinatura do contrato até o dia 1º de agosto de 
2018.

DATA: 26/06/2018

Geraldo Loss

Prefeito Municipal

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM OBEDIÊN-
CIA AO ART. 61 § ÚNICO DA LEI 8.666/93

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador Lin-
denberg/ES

CONTRATADA: JOSE RAUL DOS SANTOS.

VALOR: R$ 1.000,00(Um mil reais).

CONTRATO: 069/2018

PROCESSO: 078.804/2018

MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação 009/2018

OBJETO: Constitui o objeto Contratação de Show Musi-
cal do artista, RAUL DA VIOLA, no dia 29 de Junho de 
2018, com início às 19:00 horas até à 11:00 hora na Festa 
Gastronômica De Camarão da cidade de Governador Lin-
denberg – ES, a realizar-se nos dias 29, 30 de Junho e no 
dia 01 do mês de Julho de 2018, no Ginásio Poliesportivo 
Asderbal José Atoé.

VIGÊNCIA: O período de vigência da contratação será a 
partir da assinatura do contrato até o dia 1º de agosto de 
2018.

DATA: 26/06/2018

Geraldo Loss

Prefeito Municipal
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RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM OBEDIÊN-
CIA AO ART. 61 § ÚNICO DA LEI 8.666/93

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador Lin-
denberg/ES

CONTRATADA: RAFAEL LOSS COUTO.

VALOR: R$ 800,00(Oitocentos reais).

CONTRATO: 070/2018

PROCESSO: 078.804/2018

MODALIDADE: Constitui o objeto Contratação de Show 
Musical do artista, RAFAEL DO FORRÓ, no dia 29 de Junho 
de 2018, com início às 23:00 horas até à 01:00 hora na 
Festa Gastronômica De Camarão da cidade de Governador 
Lindenberg – ES, a realizar-se nos dias 29, 30 de Junho e 
no dia 01 do mês de Julho de 2018, no Ginásio Poliespor-
tivo Asderbal José Atoé.

VIGÊNCIA: O período de vigência da contratação será a 
partir da assinatura do contrato até o dia 1º de agosto de 
2018.

DATA: 26/06/2018

Geraldo Loss

Prefeito Municipal
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Guaçuí

Prefeitura

DECRETO Nº 10.614, DE 18 DE MAIO DE 2018
Publicação Nº 143223

DECRETO Nº 10.614, DE 18 DE MAIO DE 2018

NOMEIA GERENTE DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ-
BLICOS.

A Prefeita Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais e conforme os termos 
da Lei Complementar Municipal nº 054/2013 que dispõem 
sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de 
Guaçuí, cria cargos de provimento em comissão e funções 
de confiança e do Processo nº 2.712/2018 do Gabinete da 
Prefeita;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. NAIRA ATAÍDE GUEDES, para exer-
cer a partir de 08 de maio de 2018, o cargo comissionado 
de GERENTE DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI-
COS junto a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura 
e Serviços Públicos.

Parágrafo único - A presente nomeação é demissível “ad 
nutun”.

Art. 2º - Os vencimentos e procedimentos para o exercício 
do cargo são os constantes em lei específica.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de maio de 2018.

Guaçuí - ES, 18 de maio de 2018.

VERA LÚCIA COSTA
Prefeita Municipal

AILTON DA SILVA FERNANDES
Procurador Geral do Município

HERMES AFONSO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços 
Públicos

DECRETO Nº 10.646, DE 19 DE JUNHO DE 2018
Publicação Nº 143224

DECRETO Nº 10.646, DE 19 DE JUNHO DE2018

NOMEIA GERENTE DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.

A Prefeita Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais e conforme o disposto 
na Lei Complementar Municipal nº 054/2013 que dispõem 
sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de 

Guaçuí, cria cargos de provimento em comissão e funções 
de confiança e dá outras providências, bem como os ter-
mos do Processo nº 3.331/2018 do Gabinete da Prefeita.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o servidor efetivo ANTONIO MARCOS PI-
ROVANI MACHADO, para exercer a partir de 04 de junho 
de 2018, o cargo comissionado de GERENTE DE ACOMPA-
NHAMENTO DE PROJETOS da Procuradoria Geral do Muni-
cípio.

Parágrafo único - A presente nomeação é demissível “ad 
nutun”.

Art. 2º - Os vencimentos e procedimentos para o exercício 
do cargo são os constantes em lei específica.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 04 de junho de 2018.

Guaçuí - ES, 19 de junho de 2018.

VERA LÚCIA COSTA

Prefeita Municipal

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município
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LEI 4.221 - ANEXO III
Publicação Nº 143198
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LEI 4.221 - ANEXO IV
Publicação Nº 143199
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LEI 4.221 - ANEXO IX
Publicação Nº 143208
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LEI 4.221 - ANEXO V
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LEI 4.221 - ANEXO VI
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AN
EX

O 
VI

 

              
 

PR
OC

UR
AD

OR
IA

 G
ER

AL
 D

O 
M

UN
IC

ÍP
IO

 

Pr
oc

ur
ad

or
ia

 A
dj

un
ta

 

Su
pe

rin
te

nd
ên

cia
 d

e 
Ap

oi
o 

Ad
m

in
ist

ra
tiv

o 

Ge
rê

nc
ia

 d
e 

Ac
om

pa
nh

am
en

to
 d

e 
Pr

oj
et

os
 



29/06/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1043

www.diariomunicipales.org.br

Página 113

LEI 4.221 - ANEXO VII
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LEI 4.221 - ANEXO VIII
Publicação Nº 143207
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LEI 4.221 - ANEXO XI
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LEI 4.221 - ANEXO XIII
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AN
EX

O 
XI

II 

              
 

SE
CR

ET
AR

IA
 M

UN
IC

IP
AL

 D
E 

AG
RI

CU
LT

UR
A,

 P
EC

UÁ
RI

A 
E 

AB
AS

TE
CI

M
EN

TO
 A

LI
M

EN
TA

R 

Su
pe

rin
te

nd
ên

cia
 d

e 
De

se
nv

ol
vi

m
en

to
 R

ur
al

 

Ge
rê

nc
ia

 d
e 

Ac
om

pa
nh

am
en

to
 d

e 
Pr

oj
et

os
 e

 P
ro

gr
am

as
 

Su
bg

er
ên

cia
 d

e 
Ac

om
pa

nh
am

en
to

 d
e 

Pr
oj

et
os

 e
 P

ro
gr

am
as

 

Ge
rê

nc
ia

 d
e 

De
se

nv
ol

vi
m

en
to

 R
ur

al
 

Su
bg

er
ên

cia
 d

e 
Ap

oi
o 

Op
er

ac
io

na
l 

Ge
rê

nc
ia

 d
e 

Ca
da

st
ra

m
en

to
 

Ru
ra

l e
 G

er
aç

ão
 d

e 
Re

nd
a 

 

Su
bg

er
ên

cia
 d

e 
Ap

oi
o 

Té
cn

ico
 e

 O
rg

an
iza

çã
o 

In
st

itu
cio

na
l 



29/06/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1043

www.diariomunicipales.org.br

Página 119

LEI 4.221 - ANEXO XIV
Publicação Nº 143221

ANEXO XIV

QUANTITATIVO DE CARGOS E VALORES

QUANTIDADE CARGO
VALOR MÊS 

R$

11 SECRETÁRIO – CC1 5.271,04

01
PROCURADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO – CC1

5.271,04

01
CONTROLADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO – CC1

5.271,04

02 PROCURADOR ADJUNTO – CC2 3.255,13

01 CHEFE DE GABINETE – CC2 3.255,13

01 SECRETARIA ADJUNTA- CC2 3.255,13

37 SUPERINTENDENTE – CC3 2.293,89

49 GERENTE – CC4 1.223,40

46 SUBGERENTE – CC5 928,48

TOTAL DE CARGOS = 149

RELAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
COM AS DEVIDAS REFERÊNCIAS:

Referência: CC1

01 – Secretário Municipal de Governo e Articulação Insti-
tucional;

02 – Controlador Geral do Município;

03 – Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Re-
cursos Humanos;

04 – Secretário Municipal de Finanças;

05 – Secretário Municipal de Planejamento;

06 – Procurador Geral do Município;

07 – Secretário Municipal de Educação;

08 – Secretário Municipal de Saúde;

09 – Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos;

10 – Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Esporte;

11 – Secretário Municipal de Obras, Infra-estrutura e Ser-
viços Públicos;

12 – Secretário Municipal de Meio Ambiente;

13 – Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento Alimentar.

Referência: CC2

01 – Procurador Adjunto (02) vagas.

02 – Chefe de Gabinete (01) vaga.

03- Secretaria Adjunta de Finanças e Contabilidade (01) vaga.

Referência: CC3

01 - Superintendente de Articulação Institucional;

02 - Superintendente de Transparência;

03 - Superintendente de Controle Interno;

04 - Superintendente de Imprensa Oficial;

05 - Superintendente de Recursos Humanos;

06 - Superintendente de Administração;

07 - Superintendente de Almoxarifado e Patrimônio;

08 – Superintendente de Compras e Serviços;

09 - Superintendente do PROCON Municipal.

10 - Superintendente de Finanças;

11 - Superintendente de Contabilidade Pública;

12 – Superintendente de Projetos;

13 - Superintendente de Suporte à Educação;

14 - Superintendente Administrativo - (Educação);

15 - Superintendente Administrativo – (Saúde);

16 - Superintendente de Regulação, Agendamento e Aten-
dimento ao Cidadão;

17 – Superintendente de Assistência Social e Direitos Hu-
manos;

18 - Superintendente de Programas Sociais;

19 - Superintendente de Turismo;

20 - Superintendente de Cultura e Eventos;

21 - Superintendente de Esporte;

22 – Superintendente de Obras;

23 – Superintendente de Defesa Civil;

24 – Superintendente de Infraestrutura e Serviços Públi-
cos;

25 - Superintendente de Meio Ambiente;

26 - Superintendente de Desenvolvimento Rural;

27 – Superintendente de Programas e Projetos;

28 – Superintendente de Licitação e Contratos;

29 – Superintendente de Controle e Manutenção da Frota 
Municipal;

30 – Superintendente de Tributação;

31 – Superintendente de Convênios;

32 – Superintendente de Vigilância em Saúde;

33 – Superintendente de Auditoria do SUS;

34 – Superintendente da 3ª Idade;

35 – Superintendente de Projetos e Fiscalização Urbana;

36 – Superintendente de Apoio Administrativo;

37 – Superintendente de Alimentação Escolar.

Referência: CC4

01 – Gerente de Governo e Serviços Externos;
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02 – Gerente de Gabinete do Vice-prefeito;

03 – Gerente de Imprensa Oficial e Eventos;

04 – Gerente Operacional de Manutenção;

05 – Gerente de Processamento de Dados;

06 – Gerente de Controle de Combustíveis e Lubrificantes;

07 – Gerente de Patrimônio;

08 – Gerente de Atendimento ao Cidadão;

09 – Gerente de Arrecadação Municipal;

10 – Gerente de Contabilidade da Educação;

11 – Gerente de Contabilidade da Saúde;

12 – Gerente de Contabilidade da Assistência Social;

13 – Gerente de Acompanhamento Orçamentário;

14 – Gerente de Acompanhamento de Projetos;

15 – Gerente de Apoio Pedagógico;

16 – Gerente de Programas e Projetos – (Educação);

17 – Gerente de Alimentação Escolar;

18 – Gerente de Vigilância Epidemiológica;

19 – Gerente de Atendimento Social;

20 – Gerente de Cultura;

21 – Gerente de Práticas Esportivas;

22 – Gerente de Obras;

23 – Gerente Administrativo de Defesa Civil;

24 – Gerente de Infraestrutura e Serviços Públicos;

25 – Gerente de Fiscalização, Licenciamento e Controle de 
Resíduos;

26 – Gerente de Programas e Projetos – (Meio Ambiente);

27 – Gerente de Acompanhamento de Projetos e Progra-
mas;

28 – Gerente de Desenvolvimento Rural;

29 – Gerente de Cadastramento Rural e Geração Renda;

30 – Gerente de Controle Interno;

31 – Gerente de Recursos Humanos;

32 – Gerente de Compras e Serviços;

33 – Gerente de Licitação e Contratos;

34 – Gerente de Finanças;

35 - Gerente de Almoxarifado;

36 – Gerente Administrativo (Saúde);

37 – Gerente de Atenção Primária a Saúde;

38 – Gerente de Vigilância Ambiental;

39 – Gerente de Vigilância Sanitária;

40 – Gerente de Monitoramento e Avaliação de Auditoria;

41 – Gerente de Serviços de Transporte;

42 – Gerente de Atendimento Especializado;

43 – Gerente de Regulação;

44 – Gerente de Farmácia Básica Cidadã;

45 – Gerente de Programas Sociais;

46 – Gerente de Proteção Social Básica e Especial;

47 – Gerente de Turismo;

48 – Gerente de Projetos Esportivos;

49 – Gerente de Projetos e Fiscalização Urbana;

Referência: CC5

01 – Subgerente de Serviços Internos – (Governo e Arti-
culação Institucional);

02 – Subgerente de Imprensa Oficial e Eventos;

03 – Subgerente de Serviços Internos do Recursos Huma-
nos;

04 – Subgerente de Serviços Internos da Administração;

05 – Subgerente de Controle de Veículos e Transporte;

06 – Subgerente de Serviços Internos da Compras e Ser-
viços;

07 – Subgerente de Fiscalização e Acompanhamento;

08 – Subgerente de Serviços Administrativos – (Gestão 
Administrativa e Recursos Humanos);

09 – Subgerente de Fiscalização;

10 – Subgerente de Arrecadação Tributária;

11 – Subgerente de Arquivo de Documentos Contábeis;

12 – Subgerente de Lançamentos Contábeis;

13 – Subgerente de Serviços Internos e Prestação de Con-
tas;

14 – Subgerente de Assistência ao Educando;

15 – Subgerente de Serviços Administrativos – (Educa-
ção);

16 – Subgerente de Equipamentos Motorizados;

17 – Subgerente de Vigilância Epidemiológica;

18 – Subgerente de Vigilância Ambiental;

19 – Subgerente de Vigilância Sanitária;

20 – Subgerente de Atendimento Social;

21 – Subgerente de Serviços Internos – (Cultura, Turismo 
e Esporte);

22 – Subgerente de Gestão de Espaços Culturais;

23 – Subgerente de Gestão Esportica;

24 – Subgerente de Fiscalização Urbana;

25 – Subgerente de Infraestrutura e Manutenção;

26 – Subgerente de Fiscalização Ambiental;

27 – Subgerente de Paisagismo e Jardinagem;

28 – Subgerente de Educação e Recursos Ambientais;

29 – Subgerente de Acompanhamento de Projetos e Pro-
gramas;

30 – Subgerente de Apoio Técnico e Organização 
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Institucional;

31 – Subgerente de Folha de Pagamento e Manut. De Ca-
dastro;

32 – Subgerente de Controle de Licitação e Contratos;

33 – Subgerente de Controle e Manut. Da Frota Municipal;

34 – Subgerente de Apoio Operacional (Finanças);

35 – Subgerente de Apoio à Alimentação Escolar;

36 – Subgerente de Faturamento e Sistemas do SUS;

37 – Subgerente de Programas e Projetos;

38 – Subgerente de Agendamento de Consultas Especia-
lizadas;

39 – Subgerência de Regulação;

40 – Subgerente de Programas Sociais;

41 – Subgerente de Proteção Social Básica e Especial;

42 – Subgerente de Projetos Esportivos;

43 – Subgerente de Obras;

44 – Subgerente de Defesa Civil;

45 – Subgerente de Apoio Operacional (Agricultura);

46 –Subgerente de Atendimento ao Cidadão.

LEI COMPLEMENTAR Nº 076/2018   REVOGA A 
LEI COMPLEMENTAR Nº 054/2013 E SUAS AL-
TERAÇÕES.

Publicação Nº 143186

LEI COMPLEMENTAR Nº 076/2018

REVOGA A LEI COMPLEMENTAR Nº 054/2013 E SUAS AL-
TERAÇÕES.

A Prefeita Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal APROVOU e ela SANCIONA a seguinte Lei Com-
plementar:

Art. 1º. Fica revogada a Lei Complementar nº 054/2013 e 
suas alterações, que dispõe sobre a Estrutura Administra-
tiva da Prefeitura Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito 
Santo, Cria Cargos de Provimento em Comissão e Funções 
de Confiança.

Art. 2º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data 
de sua publicação, com eficácia a partir de 01 de julho de 
2018.

Guaçuí - ES, 19 de junho de 2018.

VERA LÚCIA COSTA

Prefeita Municipal

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

WALLESKA GUAITOLINI

Secretária Municipal de Gestão Administrativa e Recursos 
Humanos

SEBASTIANA CRISTINA COSTA

Secretária Municipal de Finanças
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LEI Nº 4.221 - ANEXO I 
Publicação Nº 143195
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LEI Nº 4.221 - ANEXO II
Publicação Nº 143197

 

A
N

EX
O

 II
 

     

 
    I -

 D
en

om
in

aç
ão

: C
on

tr
ol

ad
or

ia
 G

er
al

 d
o 

M
un

icí
pi

o;
 

II 
- S

ig
la

: C
GM

; 

III
 - 

Có
di

go
 d

e 
Ca

da
st

ro
 d

e 
Ór

gã
os

: 0
1.

02
. 

 

SU
PE

RI
NT

EN
DÊ

NC
IA

 D
E 

CO
NT

RO
LE

 IN
TE

RN
O 

SU
PE

RI
NT

EN
DÊ

NC
IA

 
DE

 T
RA

NS
PA

RÊ
NC

IA
 

GE
RÊ

NC
IA

 D
E 

CO
NT

RO
LE

 IN
TE

RN
O 



29/06/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1043

www.diariomunicipales.org.br

Página 124

LEI Nº 4.221, DE 19 DE JUNHO DE 2018 
Publicação Nº 143191

LEI Nº 4.221, DE 19 DE JUNHO DE 2018

“DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, CRIA CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E 
FUNÇÕES DE CONFIANÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

A Prefeita Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal APROVOU e ela SANCIONA a seguinte Lei:

LIVRO I

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a Estrutura Administrativa 
da Prefeitura Municipal de Guaçuí e cria cargos de pro-
vimento em comissão e funções de confiança, e tem por 
objetivo promover a gestão democrática, descentralizar e 
desconcentrar os circuitos de decisão, através da melhoria 
dos processos, da colaboração entre os serviços, do com-
partilhamento de conhecimentos e da correta gestão da 
informação, visando à prestação eficiente, eficaz, efetiva 
e relevante dos serviços públicos, que tornem o Municí-
pio referência em desenvolvimento sustentável, nas di-
mensões ambiental, econômica, social e tecnológica, com 
redução das desigualdades entre cidadãos e elevação da 
qualidade de vida da sua população.

Parágrafo único. O conhecimento gerado pela estrutura 
administrativa será aplicado na implantação progressiva 
de governança eletrônica, que facilite o acesso direto, de-
mocrático e transparente da população às informações, 
promovendo maior agilidade na entrega dos serviços pú-
blicos.

Art. 2º. As funções programáticas a serem cumpridas pe-
los órgãos e entidades integrantes da estrutura adminis-
trativa do Poder Executivo distribuem-se por três blocos 
temáticos:

I - Gestão Governamental, de Assessoramento e Publici-
dade;

II - Desenvolvimento Humano, Social e Políticas Públicas;

III - Desenvolvimento Econômico e Sustentável.

§ 1º. São funções programáticas de Gestão Governamen-
tal, de Assessoramento e Publicidade:

I – Assessoramento e Logística do Chefe do Executivo;

II – Controle Geral do Município;

III – Administração e Gestão de Pessoas;

IV – Finanças e Melhoria da Arrecadação;

V – Planejamento e Desenvolvimento;

VI – Ordem Jurídica e Informação.

§ 2º. São funções programáticas de Desenvolvimento Hu-
mano, Social e Políticas Públicas:

I – Educação e Melhoria do Ensino;

II – Saúde e Atenção a Vida;

III – Promoção Social e Direitos Humanos;

IV – Cultura e Turismo e Fomento às Práticas Esportivas;

V – Obras Públicas, Serviços Urbanos e Infraestrutura;

VI – Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

§ 3º. São funções programáticas de Desenvolvimento Eco-
nômico e Sustentável:

I – Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 3º. São Órgãos que compõem a Gestão Governamen-
tal, de Assessoramento e Publicidade da Administração Di-
reta do Poder Executivo:

I – Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institu-
cional;

II – Controladoria Geral do Município;

III – Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Re-
cursos Humanos;

IV – Secretaria Municipal de Finanças;

V – Secretaria Municipal de Planejamento;

VI – Procuradoria Geral do Município.

Art. 4º. São Órgãos que compõem o Desenvolvimento Hu-
mano, Social e Políticas Públicas da Administração Direta 
do Poder Executivo:

I – Secretaria Municipal de Educação;

II – Secretaria Municipal de Saúde;

III – Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos;

IV – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte;

V – Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servi-
ços Públicos;

VI – Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 5º. Compõe, ainda, o Desenvolvimento Econômico e 
Sustentável da Administração Direta do Poder Executivo, 
a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento Alimentar.
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LIVRO II

DAS ATRIBUIÇÕES E ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS DE GES-
TÃO GOVERNAMENTAL, DE ASSESSORAMENTO E PUBLI-
CIDADE

TÍTULO I

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA-
ÇÃO INSTITUCIONAL

Art. 6º. A Secretaria Municipal de Governo e Articulação 
Institucional tem como competência prover ao Chefe do 
Executivo Municipal o apoio administrativo e logístico exi-
gido no exercício de suas funções.

Art. 7º. A representação gráfica da Secretaria Municipal de 
Governo e Articulação Institucional, bem como os dados 
de identificação, são os constantes do Anexo I, parte inte-
grante desta Lei.

Art. 8º. A Secretaria Municipal de Governo e Articulação 
Institucional tem como competência o desenvolvimento 
das seguintes atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Cuidar de todo o expediente e atividades administra-
tivas de apoio;

III - Agendar os compromissos do Prefeito;

IV - Supervisionar a execução das atividades do Prefeito, 
especialmente as de participação em solenidades oficiais 
no Município ou fora dele;

V - Atender público interno e externo que se dirija ao Ga-
binete;

VI - Fazer triagem dos expedientes encaminhados ao Pre-
feito;

VII - Acompanhar a tramitação e o controle da execução 
das ordens emanadas do Prefeito;

VIII - Registrar e controlar as audiências públicas do Pre-
feito;

IX - Controlar o uso de veículos a serviço do Gabinete do 
Prefeito;

X – Conferir os documentos a serem despachados ou as-
sinados pelo Prefeito, efetuando o controle dos prazos e 
promovendo a publicação daqueles cuja legislação assim 
o exigir;

XI - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

XII - Guardar e controlar, em arquivo especial, os docu-
mentos que interessam ao Prefeito, em especial, os que 
forem considerados confidenciais;

XIII – Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os atos 
administrativos pertinentes às suas atividades;

XIV - Ordenar o arquivamento de documentos oficiais (ofí-
cios e correspondências) expedidos pelo Prefeito;

XV - Elaborar e apresentar ao Prefeito relatório anual de 
atividades;

XVI - Elaborar sua proposta orçamentária parcial e reme-
tê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclusão 
no projeto de lei de orçamento do Município;

XVII - Expedir instruções para garantir a boa execução das 
leis, decretos e regulamentos relacionados às suas ativi-
dades;

XVIII - Prestar assistência ao Chefe do Executivo em suas 
relações político administrativas com os munícipes, com os 
órgãos e entidades públicas e privadas e com as entidades 
da sociedade civil, tais como associações, sindicatos, clu-
bes, partidos políticos e movimentos sociais organizados;

XIX - Executar as atividades de assessoramento legisla-
tivo, acompanhando a tramitação, na Câmara de Verea-
dores, de projetos de interesse do Executivo, mantendo 
contato com lideranças políticas e parlamentares do Mu-
nicípio;

XX - Assessorar o Governo Municipal na interlocução com 
o Governo Federal, Estadual e com outros Municípios;

XXI - Acompanhar o cumprimento de tarefas especiais 
estipuladas pelo Prefeito aos membros de sua equipe de 
governo;

XXII - Desempenhar, quando autorizado por escrito pelo 
Prefeito, missões específicas, inclusive diligências e ins-
peções em órgãos da Administração Direta e entidades da 
Administração indireta;

XXIII - Desenvolver políticas de valorização dos conselhos 
temáticos e setoriais;

XXIV – Controlar administrativamente os mecanismos e 
entidades de proteção social, especificamente os de segu-
rança pública, defesa civil e relações de consumo;

XXV - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INS-
TITUCIONAL, fica criado 01 (um) cargo comissionado de 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 
INSTITUCIONAL, com as seguintes atividades. Referência: 
CC1.

I - Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Cuidar de todo o expediente e atividades administra-
tivas de apoio;

III - Agendar os compromissos do Prefeito;

IV - Supervisionar a execução das atividades do Prefeito, 
especialmente as de participação em solenidades oficiais 
no Município ou fora dele;

V - Atender público interno e externo que se dirija ao Ga-
binete;
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VI - Fazer triagem dos expedientes encaminhados ao Pre-
feito;

VII - Acompanhar a tramitação e o controle da execução 
das ordens emanadas do Prefeito;

VIII - Registrar e controlar as audiências públicas do Pre-
feito;

IX - Controlar o uso de veículos a serviço do Gabinete do 
Prefeito;

X – Conferir os documentos a serem despachados ou as-
sinados pelo Prefeito, efetuando o controle dos prazos e 
promovendo a publicação daqueles cuja legislação assim 
o exigir;

XI - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

XII - Guardar e controlar, em arquivo especial, os docu-
mentos que interessam ao Prefeito, em especial, os que 
forem considerados confidenciais;

XIII – Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os atos 
administrativos pertinentes às suas atividades;

XIV - Ordenar o arquivamento de documentos oficiais (ofí-
cios e correspondências) expedidos pelo Prefeito;

XV - Elaborar e apresentar ao Prefeito relatório anual de 
atividades;

XVI - Elaborar sua proposta orçamentária parcial e reme-
tê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclusão 
no projeto de lei de orçamento do Município;

XVII - Expedir instruções para garantir a boa execução das 
leis, decretos e regulamentos relacionados às suas ativi-
dades;

XVIII - Prestar assistência ao Chefe do Executivo em suas 
relações político administrativas com os munícipes, com os 
órgãos e entidades públicas e privadas e com as entidades 
da sociedade civil, tais como associações, sindicatos, clu-
bes, partidos políticos e movimentos sociais organizados;

XIX - Executar as atividades de assessoramento legisla-
tivo, acompanhando a tramitação, na Câmara de Verea-
dores, de projetos de interesse do Executivo, mantendo 
contato com lideranças políticas e parlamentares do Mu-
nicípio;

XX - Assessorar o Governo Municipal na interlocução com 
o Governo Federal, Estadual e com outros Municípios;

XXI - Acompanhar o cumprimento de tarefas especiais 
estipuladas pelo Prefeito aos membros de sua equipe de 
governo;

XXII - Desempenhar, quando autorizado por escrito pelo 
Prefeito, missões específicas, inclusive diligências e ins-
peções em órgãos da Administração Direta e entidades da 
Administração indireta;

XXIII - Desenvolver políticas de valorização dos conselhos 
temáticos e setoriais;

XXIV – Controlar administrativamente os mecanismos e 
entidades de proteção social, especificamente os de segu-
rança pública, defesa civil e relações de consumo;

XXV – Participar dos eventos promovidos pela administração 

municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XXVI - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

Art. 9º. A Secretaria Municipal de Governo e Articulação 
Institucional exercerá suas atividades através da Chefia de 
Gabinete e das seguintes Superintendências, Gerências e 
Subgerências, sob a sua subordinação:

I- Chefia de Gabinete;

II – Superintendências:

a) Superintendência de Articulação Institucional;

b) Superintendência de Imprensa Oficial;

III - Gerências:

a) Gerência de Governo e Serviços Externos;

b) Gerência de Gabinete do Vice-prefeito;

c) Gerência de Imprensa Oficial e Eventos.

IV – Subgerências:

a) Subgerência de Serviços Internos;

b) Subgerência de Imprensa Oficial e Eventos.

CAPÍTULO I

DA CHEFIA DE GABINETE

Art. 10. A Chefia de Gabinete, órgão diretamente ligado 
à Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institu-
cional, tem como competência o desenvolvimento das se-
guintes atribuições:

I – O encaminhamento de projetos, processos e outros 
documentos para apreciação do Prefeito;

II – A colaboração com o Prefeito, na preparação de men-
sagens e projetos;

III – A lavratura de atas e preparo de agendas, súmulas e 
correspondências para o Prefeito;

IV – A redação e preparo da correspondência privativa do 
Prefeito;

V – A recepção, triagem e encaminhamento de pessoas ao 
Prefeito;

VI – O auxílio ao Prefeito, em suas relações com as auto-
ridades e o público em geral;

VII – A prestação de esclarecimentos ao público, sobre 
problemas do município;

VIII – A prestação de informações sobre programas e rea-
lizações da Prefeitura.
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IX – O estímulo e o apoio à criação de organizações comu-
nitárias, para que haja participação, acompanhamento e 
fiscalização das ações do Poder Público Municipal;

X – A divulgação aos órgãos da Prefeitura, das decisões e 
providências determinadas pelo Prefeito;

XI – O encaminhamento das matérias de interesse da Mu-
nicipalidade, quando autorizadas pelo Prefeito, para publi-
cação nos órgãos da Imprensa;

XII – A execução de outras atividades correlatas

§ 1º. Para exercer as atribuições da CHEFIA DE GABINE-
TE, fica criado 01 (um) cargo comissionado de CHEFE DE 
GABINETE, com as seguintes atividades. Referência: CC2.

I – O encaminhamento de projetos, processos e outros 
documentos para apreciação do Prefeito;

II – A colaboração com o Prefeito, na preparação de men-
sagens e projetos;

III – A lavratura de atas e preparo de agendas, súmulas e 
correspondências para o Prefeito;

IV – A redação e preparo da correspondência privativa do 
Prefeito;

V – A recepção, triagem e encaminhamento de pessoas ao 
Prefeito;

VI – O auxílio ao Prefeito, em suas relações com as auto-
ridades e o público em geral;

VII – A prestação de esclarecimentos ao público, sobre 
problemas do município;

VIII – A prestação de informações sobre programas e rea-
lizações da Prefeitura.

IX – O estímulo e o apoio à criação de organizações comu-
nitárias, para que haja participação, acompanhamento e 
fiscalização das ações do Poder Público Municipal;

X – A divulgação aos órgãos da Prefeitura, das decisões e 
providências determinadas pelo Prefeito;

XI – O encaminhamento das matérias de interesse da Mu-
nicipalidade, quando autorizadas pelo Prefeito, para publi-
cação nos órgãos da Imprensa;

XII – Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XIII – A execução de outras atividades correlatas.

§ 2º. A Chefia de Gabinete terá, sob sua subordinação, 
as seguintes Superintendências Gerências e Subgerência:

I) Superintendências:

a) Superintendência de Articulação Institucional;

b) Superintendência de Imprensa Oficial.

II) Gerências:

a) Gerência de Governo e Serviços Externos;

b) Gerência de Gabinete do Vice-prefeito;

c) Gerência de Imprensa Oficial e Eventos.

III) Subgerências:

a) Subgerência de Serviços Internos;

b) Subgerência de Imprensa Oficial e Eventos

SEÇÃO I

DA SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Art. 11. A Superintendência de Articulação Institucional, 
órgão diretamente ligado à Chefia de Gabinete, tem como 
competência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Prefeito, Secre-
tário e Chefe de Gabinete na sua representação funcional 
e social;

II – Supervisionar e cuidar de todo o expediente e ativida-
des administrativas de apoio;

III - Organizar a execução das atividades do Prefeito, es-
pecialmente as de participação em solenidades oficiais no 
Município ou fora dele;

IV – Promover a ordem e encaminhar ao secretário o pú-
blico interno e externo, que se dirige ao Gabinete;

V – Receber e analisar os expedientes enviados ao Prefeito 
e encaminhá-los ao Secretário de Governo;

VI - Preparar documentos a serem despachados ou as-
sinados pelo Prefeito, efetuando o controle dos prazos e 
promovendo a publicação daqueles cuja legislação assim 
o exige;

VII – Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

VIII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, fica cria-
do 01 (um) cargo comissionado de SUPERINTENDENTE DE 
ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, com as seguintes ativida-
des: Referência: CC3.

I - Prover assistência direta e imediata ao Prefeito, Secre-
tário e Chefe de Gabinete na sua representação funcional 
e social;

II – Supervisionar e cuidar de todo o expediente e ativida-
des administrativas de apoio;

III - Organizar a execução das atividades do Prefeito, es-
pecialmente as de participação em solenidades oficiais no 
Município ou fora dele;

IV – Promover a ordem e encaminhar ao secretário o pú-
blico interno e externo, que se dirige ao Gabinete;
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V – Receber e analisar os expedientes enviados ao Prefeito 
e encaminhá-los ao Secretário de Governo;

VI - Preparar documentos a serem despachados ou as-
sinados pelo Prefeito, efetuando o controle dos prazos e 
promovendo a publicação daqueles cuja legislação assim 
o exige;

VII – Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

VIII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

IX - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

Art. 12. A Superintendência de Articulação Institucional 
terá, sob sua subordinação, as seguintes Gerências e Sub-
gerência:

I) Gerências:

a) Gerência de Governo e Serviços Externos;

b) Gerência de Gabinete do Vice-prefeito.

II) Subgerência:

a) Subgerência de Serviços Internos.

Subseção I

DA GERÊNCIA DE GOVERNO E SERVIÇOS EXTERNOS

Art. 13. A Gerência de Governo e Serviços Externos, órgão 
diretamente ligado à Superintendência de Articulação Ins-
titucional, tem como competência o desenvolvimento das 
seguintes atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Secretário, Che-
fe de Gabinete e Superintendente na sua representação 
funcional e social;

II – Executar trabalhos de controle de todo o expediente e 
atividades administrativas de apoio;

III – Controlar e auxiliar, a pedido do Superintendente, as 
atividades do Prefeito, especialmente as de participação 
em solenidades oficiais no Município ou fora dele;

IV - Organizar os expedientes encaminhados ao Prefeito, 
destacando os mais urgentes;

V – Confeccionar, a pedido do Superintende, minutas de 
documentos a serem despachados ou assinados pelo Pre-
feito;

VI – Arquivar sob determinação do Secretário ou do Supe-
rintendente, os documentos oficiais (ofícios e correspon-
dências) expedidos pelo Prefeito;

VII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE GOVERNO E SERVIÇOS EXTERNOS, fica criado 01 (um) 
cargo comissionado de GERENTE DE GOVERNO E SERVI-
ÇOS EXTERNOS, com as seguintes atividades: Referência: 
CC4.

I - Prover assistência direta e imediata ao Secretário, Che-
fe de Gabinete e Superintendente na sua representação 
funcional e social;

II – Executar trabalhos de controle de todo o expediente e 
atividades administrativas de apoio;

III – Controlar e auxiliar, a pedido do Superintendente, as 
atividades do Prefeito, especialmente as de participação 
em solenidades oficiais no Município ou fora dele;

IV - Organizar os expedientes encaminhados ao Prefeito, 
destacando os mais urgentes;

V – Confeccionar, a pedido do Superintende, minutas de 
documentos a serem despachados ou assinados pelo Pre-
feito;

VI – Arquivar sob determinação do Secretário ou do Supe-
rintendente, os documentos oficiais (ofícios e correspon-
dências) expedidos pelo Prefeito;

VII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

VIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção II

DA SUBGERÊNCIA DE SERVIÇOS INTERNOS

Art. 14. A Subgerência de Serviços Internos, órgão direta-
mente ligado a Gerência de Governo e Serviços Externos, 
tem como competência o desenvolvimento das seguintes 
atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II – Promover a organização funcional e a manutenção das 
atividades da Secretaria;

III – Organizar os documentos da secretaria, emitir ofícios 
e encaminhá-los quando necessário;

IV – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE SERVIÇOS INTERNOS fica criado 01 (um) car-
go comissionado de SUBGERENTE DE SERVIÇOS INTER-
NOS, com as seguintes atividades: Referência: CC5.

I - Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente na sua representação funcional e social;
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II – Promover a organização funcional e a manutenção das 
atividades da Secretaria;

III – Organizar os documentos da secretaria, emitir ofícios 
e encaminhá-los quando necessário;

IV - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura.

V – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção III

DA GERÊNCIA DE GABINETE DO VICE-PREFEITO

Art. 15. A Gerência de Gabinete do Vice-prefeito, órgão 
diretamente ligado a Superintendência de Articulação Ins-
titucional, tem como competência o desenvolvimento das 
seguintes atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Vice-prefeito e 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Cuidar e executar de todo o expediente e atividades 
administrativas de apoio;

III - Agendar os compromissos do Vice-prefeito;

IV - Supervisionar e controlar a execução das atividades 
do Vice-prefeito, especialmente as de participação em so-
lenidades oficiais no Município ou fora dele;

V – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE GABINETE DO VICE-PREFEITO fica criado 01 (cargo) 
cargo comissionado de GERENTE DE GABINETE DO VICE- 
PREFEITO, com as seguintes atividades: Referência: CC4.

I - Prover assistência direta e imediata ao Vice-prefeito e 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Cuidar e executar de todo o expediente e atividades 
administrativas de apoio;

III - Agendar os compromissos do Vice-prefeito;

IV - Supervisionar e controlar a execução das atividades 
do Vice-prefeito, especialmente as de participação em so-
lenidades oficiais no Município ou fora dele;

V – Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura.

VI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

SEÇÃO II

DA SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA OFICIAL

Art. 16. A Superintendência de Imprensa Oficial, órgão di-
retamente ligado à Secretaria Municipal de Governo e Arti-
culação Institucional e Chefia de Gabinete, tem como com-
petência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito, Secre-
tário e Chefe de Gabinete na sua representação funcional 
e social;

II - Definir e implantar a política municipal de comunicação 
social;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV - Promover e divulgar as realizações governamentais;

V - Promover o relacionamento entre os órgãos do Gover-
no Municipal e a imprensa;

VI - Cuidar da publicidade dos atos oficiais, observando-se 
os prazos legais;

VII – Manter contato com todas as secretarias e órgãos 
municipais, captando informações de interesse da popula-
ção e divulgando-as;

VIII - Buscar informações vindas da população através dos 
meios de comunicação e encaminhá-las aos órgãos com-
petentes para serem tomadas as devidas providências;

IX - Criar um Portal de Informações, que corresponda aos 
interesses do município;

X - Definir e implementar a política de comunicação so-
cial da Administração Municipal, visando a publicidade e a 
transparência das ações e atos do Poder Executivo;

XI - Coordenar, normatizar, supervisionar e controlar a 
publicidade e os patrocínios dos órgãos sob controle do 
Município;

XII - Promover pesquisas de opinião;

XIII - Fomentar e apoiar a difusão e a promoção das inicia-
tivas sociais, econômicas e culturais do Município;

XIV - Elaborar e providenciar a veiculação de campanhas 
institucionais e promocionais de interesse público;

XV – Realizar a divulgação de atos relativos ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal;

XVI - Gerir a cobertura jornalística das ações do Executivo 
Municipal;

XVII - Coordenar o relacionamento da Administração Mu-
nicipal com todos os veículos de comunicação;

XVIII - Preparar e apresentar os eventos de responsabili-
dade do Poder Executivo;

XIX - Elaborar releases jornalísticos diários, tendo como 
base as ações do Poder Executivo e/ou fatos ocorridos no 
Município, enviando-os aos diversos veículos de comuni-
cação;

XX - Organizar, em forma de clipping, as informações 
de interesse público relacionadas com o Município, que 
tenham sido divulgadas por veículos de comunicação, 
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especialmente jornais e rádios;

XXI - Acompanhar e responder, quando for o caso, as no-
tícias e informações que dizem respeito à Administração 
Municipal;

XXII - Coordenar a produção de todo o material gráfico e 
audiovisual dos órgãos e entidades da Administração Pú-
blica Municipal;

XXIII - Administrar o Portal da Prefeitura Municipal na In-
ternet;

XXIV - Elaborar reportagens escritas e fotográficas;

XXV - Criar logomarcas para a Prefeitura Municipal;

XXVI - Manter acervo fotográfico e hemeroteca;

XXVII - Elaborar e apresentar ao Prefeito relatório anual 
de atividades;

XXVIII - Elaborar sua proposta orçamentária parcial e re-
metê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclu-
são no projeto de lei orçamentária do Município;

XXIX - Expedir instruções para garantir a boa execução 
das leis, decretos e regulamentos relacionados às suas ati-
vidades;

XXX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE IMPRENSA OFICIAL fica criado 01 (um) 
cargo comissionado de SUPERINTENDENTE DE IMPRENSA 
OFICIAL, com as seguintes atividades: Referência: CC3.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito, Secre-
tário e Chefe de Gabinete na sua representação funcional 
e social;

II - Definir e implantar a política municipal de comunicação 
social;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV - Promover e divulgar as realizações governamentais;

V - Promover o relacionamento entre os órgãos do Gover-
no Municipal e a imprensa;

VI - Cuidar da publicidade dos atos oficiais, observando-se 
os prazos legais;

VII – Manter contato com todas as secretarias e órgãos 
municipais, captando informações de interesse da popula-
ção e divulgando-as;

VIII - Buscar informações vindas da população através dos 
meios de comunicação e encaminhá-las aos órgãos com-
petentes para serem tomadas as devidas providências;

IX - Criar um Portal de Informações, que corresponda aos 
interesses do município;

X - Definir e implementar a política de comunicação so-
cial da Administração Municipal, visando a publicidade e a 
transparência das ações e atos do Poder Executivo;

XI - Coordenar, normatizar, supervisionar e controlar a 

publicidade e os patrocínios dos órgãos sob controle do 
Município;

XII - Promover pesquisas de opinião;

XIII - Fomentar e apoiar a difusão e a promoção das inicia-
tivas sociais, econômicas e culturais do Município;

XIV - Elaborar e providenciar a veiculação de campanhas 
institucionais e promocionais de interesse público;

XV – Realizar a divulgação de atos relativos ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal;

XVI - Gerir a cobertura jornalística das ações do Executivo 
Municipal;

XVII - Coordenar o relacionamento da Administração Mu-
nicipal com todos os veículos de comunicação;

XVIII - Preparar e apresentar os eventos de responsabili-
dade do Poder Executivo;

XIX - Elaborar releases jornalísticos diários, tendo como 
base as ações do Poder Executivo e/ou fatos ocorridos no 
Município, enviando-os aos diversos veículos de comuni-
cação;

XX - Organizar, em forma de clipping, as informações de 
interesse público relacionadas com o Município, que te-
nham sido divulgadas por veículos de comunicação, espe-
cialmente jornais e rádios;

XXI - Acompanhar e responder, quando for o caso, as no-
tícias e informações que dizem respeito à Administração 
Municipal;

XXII - Coordenar a produção de todo o material gráfico e 
audiovisual dos órgãos e entidades da Administração Pú-
blica Municipal;

XXIII - Administrar o Portal da Prefeitura Municipal na In-
ternet;

XXIV - Elaborar reportagens escritas e fotográficas;

XXV - Criar logomarcas para a Prefeitura Municipal;

XXVI - Manter acervo fotográfico e hemeroteca;

XXVII - Elaborar e apresentar ao Prefeito relatório anual 
de atividades;

XXVIII - Elaborar sua proposta orçamentária parcial e re-
metê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclu-
são no projeto de lei orçamentária do Município;

XXIX - Expedir instruções para garantir a boa execução 
das leis, decretos e regulamentos relacionados às suas ati-
vidades;

XXX - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XXXI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Art. 17. A Superintendência de Imprensa Oficial terá, sob 
sua subordinação, a seguinte Gerência e Subgerência:

I) Gerência:
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a) Gerência de Imprensa Oficial e Eventos.

II) Subgerência:

a) Subgerência de Imprensa Oficial e Eventos.

Subseção I

DA GERÊNCIA DE IMPRENSA OFICIAL E EVENTOS

Art. 18. A Gerência de Imprensa Oficial e Eventos, órgão 
diretamente ligado a Superintendência de Imprensa Ofi-
cial, tem como competência o desenvolvimento das se-
guintes atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Secretário, Che-
fe de Gabinete e Superintendente na sua representação 
funcional e social;

II – Destacar as realizações governamentais e apontá-las 
ao Superintendente;

III – Buscar meios para aprimorar o relacionamento entre 
os órgãos do Governo Municipal e a imprensa;

IV – Organizar e encaminhar ao Superintendente os atos 
oficiais a serem publicados;

V - Articular com todas as secretarias e órgãos municipais, 
captando informações de interesse da população, envian-
do-as ao Superintendente;

VI - Captar informações vindas da população e encami-
nhá-las ao Superintendente;

VII – Buscar e controlar as informações de interesse públi-
co de forma rápida e com praticidade;

VIII – Manter o Portal de Informações atualizado;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE IMPRENSA OFICIAL E EVENTOS fica criado 01 (um) 
cargo comissionado de GERENTE DE IMPRENSA OFICIAL E 
EVENTOS, com as seguintes atividades: Referência: CC4.

I - Prover assistência direta e imediata ao Secretário, Che-
fe de Gabinete e ao Superintendente na sua representação 
funcional e social;

II – Destacar as realizações governamentais e apontá-las 
ao Superintendente;

III – Buscar meios para aprimorar o relacionamento entre 
os órgãos do Governo Municipal e a imprensa;

IV – Organizar e encaminhar ao Superintendente os atos 
oficiais a serem publicados;

V - Articular com todas as secretarias e órgãos municipais, 
captando informações de interesse da população, envian-
do-as ao Superintendente;

VI - Captar informações vindas da população e 

encaminhá-las ao Superintendente;

VII – Buscar e controlar as informações de interesse públi-
co de forma rápida e com praticidade;

VIII – Manter o Portal de Informações atualizado;

IX - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

X – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção II

DA SUBGERÊNCIA DE IMPRENSA OFICIAL E EVENTOS

Art. 19. A Subgerência de Imprensa Oficial e Eventos, ór-
gão diretamente ligado a Gerência de Imprensa Oficial e 
Eventos, tem como competência o desenvolvimento das 
seguintes atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II – Executar tarefas, nos eventos públicos, de filmagens 
e fotografias;

III – Manter as filmagens e fotografias em mídias, sepa-
rando-as por evento e data;

IV - Encaminhar as filmagens e fotografias ao Superinten-
dente para as divulgações que achar necessárias;

V - Cobrir as realizações promovidas pelo governo e aque-
las de interesse público;

VI – Confirmar e encaminhar ao Superintendente a publi-
cidade dos atos oficiais;

VII – Organizar e manter em arquivo os periódicos jor-
nalísticos (Jornal “O Espírito Santo”, Diários Oficiais etc.) 
onde se deram as publicações dos atos oficiais, armaze-
nando-os em ordem de divulgação;

VIII – Auxiliar, a pedido do Gerente, na captação de infor-
mações de interesse da população;

IX - Ajudar na manutenção do Portal de Informações;

X – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da Subgerên-
cia de Imprensa Oficial e Eventos fica criado 01(um) cargo 
comissionado de SUBGERENTE DE IMPRENSA OFICIAL E 
EVENTOS, com as seguintes atividades: Referência: CC5.

I - Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II – Executar tarefas, nos eventos públicos, de filmagens 
e fotografias;

III – Manter as filmagens e fotografias em mídias, 
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separando-as por evento e data;

IV - Encaminhar as filmagens e fotografias ao Superinten-
dente para as divulgações que achar necessárias;

V - Cobrir as realizações promovidas pelo governo e aque-
las de interesse público;

VI – Confirmar e encaminhar ao Superintendente a publi-
cidade dos atos oficiais;

VII – Organizar e manter em arquivo os periódicos jor-
nalísticos (Jornal “O Espírito Santo”, Diários Oficiais etc.) 
onde se deram as publicações dos atos oficiais, armaze-
nando-os em ordem de divulgação;

VIII – Auxiliar, a pedido do Gerente, na captação de infor-
mações de interesse da população;

IX - Ajudar na manutenção do Portal de Informações;

X - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

TÍTULO II

DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 20. Compete à Controladoria Geral do Município pro-
mover a normatização, o acompanhamento, a sistemati-
zação e a padronização dos procedimentos de contabilida-
de, auditoria, fiscalização e avaliação da gestão financeira, 
orçamentária e patrimonial da Administração Pública do 
Município, e dar transparência aos atos públicos.

Art. 21. A representação gráfica da Controladoria Geral 
do Município, bem como os dados de identificação, são os 
constantes do Anexo II, parte integrante desta Lei.

Art. 22. A Controladoria Geral do Município tem como com-
petência as seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II – Coordenar as atividades relacionadas com o sistema 
de Controle do Município e promover a integração opera-
cional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre 
procedimentos de controle;

III – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional, supervisionando e auxiliando as unidades 
executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas 
do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos 
e informações, atendimento às equipes técnicas, recebi-
mento de diligências, elaboração de respostas, tramitação 
dos processos e apresentação dos recursos;

IV - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

V – Assessorar a administração nos aspectos relacionados 

com os controles interno e externo e quanto à legalidade 
dos atos de gestão, emitindo certificados, pareceres e re-
latórios de auditoria sobre os mesmos;

VI – Interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concer-
nente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

VII – Medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade 
dos procedimentos de controle interno, através das ativi-
dades de auditoria interna a serem realizadas, mediante 
metodologia e programação próprias, nas unidades admi-
nistrativas do órgão, abrangendo as administrações Direta 
e Indireta, expedindo pareceres e relatórios de auditoria 
com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VIII – Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e 
metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações 
descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos 
dos Orçamento Fiscal e de Investimentos;

IX – Exercer o acompanhamento sobre a observância dos 
limites constitucionais e infraconstitucionais, em especial 
os definidos pela Lei de Responsabilidades Fiscal;

X - Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a lega-
lidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os re-
sultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na 
gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional 
no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município, 
bem como, na aplicação de recursos públicos por meio de 
convênios, acordos ou contratos;

XI – Exercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

XII – Supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes, 
para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo 
limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal;

XIII – Alertar a autoridade competente para tomar as pro-
vidências, conforme o disposto no art. 31 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, para recondução dos montantes das 
dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

XIV – Aferir a destinação dos recursos obtida com a aliena-
ção de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais 
e infraconstitucional em especial o art. 44 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 04 de maio de 2000;

XV – Acompanhar a divulgação dos instrumentos de trans-
parência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, 
aferindo a consistência das informações constantes de tais 
documentos;

XVI – Participar do processo de planejamento e acompa-
nhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e da Lei Orçamentária;

XVII – Manifestar-se, por iniciativa própria ou quando so-
licitado pela administração, acerca da regularidade e le-
galidade de processos administrativos de licitações, sua 
dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou 
legalidade de atos, contratos e outros instrumentos con-
gêneres;

XVIII – Propor a melhoria ou implantação de sistemas de 
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processamento eletrônico de dados em todas as atividades 
da administração pública, com o objetivo de aprimorar os 
controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível 
das informações;

XIX – Instituir e manter sistema de informações para o 
exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle 
Interno;

XX – Certificar os atos de admissão de pessoal, aposenta-
doria, reforma revisão de proventos e pensão para poste-
rior registro no Tribunal de Contas;

XXI – Manifestar através de certificados, pareceres, rela-
tórios de auditorias e realizar inspeções regulares e outros 
pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possí-
veis irregularidades;

XXII – Alertar formalmente a autoridade administrativa 
competente para que instaure imediatamente a Tomada 
de Contas especial ou processo administrativo pertinente, 
sob pena de responsabilidade solidária, as ações destina-
das a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegí-
timos ou antieconômico que resultem em prejuízo ao erá-
rio, praticados por agentes públicos, ou quando não forem 
prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, 
desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XXIII – Emitir parecer de auditoria sobre prestação de 
contas anuais prestadas pela administração e processos 
de Tomada de Contas Especiais instauradas pelo Município, 
incluindo suas administrações Direta e Indireta;

XXIV – Após esgotadas as ações na esfera administrativa 
o responsável pela Controladoria Interna representará ao 
TCEES, sob pena de responsabilidade solidária, sobre as 
irregularidades e ilegalidades identificadas e as medidas 
adotadas;

XXV – Realizar outras atividades de manutenção e aperfei-
çoamento do Sistema de Controle Interno.

XXVI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da CONTRO-
LADORIA GERAL DO MUNICÍPIO fica criado 01 (um) cargo 
comissionado de CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, 
com as seguintes atividades: Referência: CC1.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II – Coordenar as atividades relacionadas com o sistema 
de Controle do Município e promover a integração opera-
cional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre 
procedimentos de controle;

III – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional, supervisionando e auxiliando as unidades 
executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas 
do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos 
e informações, atendimento às equipes técnicas, recebi-
mento de diligências, elaboração de respostas, tramitação 
dos processos e apresentação dos recursos;

IV - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 

de atividade;

V – Assessorar a administração nos aspectos relacionados 
com os controles interno e externo e quanto à legalidade 
dos atos de gestão, emitindo certificados, pareceres e re-
latórios de auditoria sobre os mesmos;

VI – Interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concer-
nente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

VII – Medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade 
dos procedimentos de controle interno, através das ativi-
dades de auditoria interna a serem realizadas, mediante 
metodologia e programação próprias, nas unidades admi-
nistrativas do órgão, abrangendo as administrações Direta 
e Indireta, expedindo pareceres e relatórios de auditoria 
com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VIII – Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e 
metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações 
descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos 
dos Orçamento Fiscal e de Investimentos;

IX – Exercer o acompanhamento sobre a observância dos 
limites constitucionais e infraconstitucionais, em especial 
os definidos pela Lei de Responsabilidades Fiscal;

X - Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a lega-
lidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os re-
sultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na 
gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional 
no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município, 
bem como, na aplicação de recursos públicos por meio de 
convênios, acordos ou contratos;

XI – Exercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

XII – Supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes, 
para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo 
limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal;

XIII – Alertar a autoridade competente para tomar as pro-
vidências, conforme o disposto no art. 31 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, para recondução dos montantes das 
dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

XIV – Aferir a destinação dos recursos obtida com a aliena-
ção de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais 
e infraconstitucional em especial o art. 44 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 04 de maio de 2000;

XV – Acompanhar a divulgação dos instrumentos de trans-
parência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, 
aferindo a consistência das informações constantes de tais 
documentos;

XVI – Participar do processo de planejamento e acompa-
nhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e da Lei Orçamentária;

XVII – Manifestar-se, por iniciativa própria ou quando solici-
tado pela administração, acerca da regularidade e legalida-
de de processos administrativos de licitações, sua dispensa 
ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalida-
de de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;
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XVIII – Propor a melhoria ou implantação de sistemas de 
processamento eletrônico de dados em todas as atividades 
da administração pública, com o objetivo de aprimorar os 
controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível 
das informações;

XIX – Instituir e manter sistema de informações para o 
exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle 
Interno;

XX – Certificar os atos de admissão de pessoal, aposenta-
doria, reforma revisão de proventos e pensão para poste-
rior registro no Tribunal de Contas;

XXI – Manifestar através de certificados, pareceres, rela-
tórios de auditorias e realizar inspeções regulares e outros 
pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possí-
veis irregularidades;

XXII – Alertar formalmente a autoridade administrativa 
competente para que instaure imediatamente a Tomada 
de Contas especial ou processo administrativo pertinente, 
sob pena de responsabilidade solidária, as ações destina-
das a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegí-
timos ou antieconômico que resultem em prejuízo ao erá-
rio, praticados por agentes públicos, ou quando não forem 
prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, 
desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XXIII – Emitir parecer de auditoria sobre prestação de 
contas anuais prestadas pela administração e processos 
de Tomada de Contas Especiais instauradas pelo Município, 
incluindo suas administrações Direta e Indireta;

XXIV – Após esgotadas as ações na esfera administrativa 
o responsável pela Controladoria Interna representará ao 
TCEES, sob pena de responsabilidade solidária, sobre as 
irregularidades e ilegalidades identificadas e as medidas 
adotadas;

XXV – Realizar outras atividades de manutenção e aperfei-
çoamento do Sistema de Controle Interno.

XXVI - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XXVII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

CAPÍTULO I

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE INTERNO

Art. 23. A Superintendência de Controle Interno do Muni-
cípio, órgão diretamente ligado à Controladoria Geral do 
Município tem como competência o desenvolvimento das 
seguintes atribuições:

I - Programar e planejar a realização de atividades de con-
trole interno na Administração Pública Municipal;

II – Emitir pareceres de natureza administrativa, contábil, 
financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, ela-
borando os relatórios técnicos de análise da aplicação e 

da gestão dos recursos públicos de responsabilidade do 
Município de Guaçuí;

III - Auxiliar na elaboração de parecer técnico nas presta-
ções de contas da Administração, realizando diligências, 
vistorias e análises de legislação específica necessárias à 
complementação de informações;

IV - Analisar prestações de contas de ordenadores de des-
pesas e almoxarifes relativamente a recursos públicos;

V - Emitir parecer e manifestar-se nas denúncias ou repre-
sentações feitas sobre possíveis irregularidades na aplica-
ção de recursos públicos;

VI - Analisar e emitir parecer sobre licitação, dispensa e 
inexigibilidade de licitação na contratação de fornecimento 
de bens, serviços ou obras, na celebração de convênios ou 
instrumento congêneres, concessão, permissão, autoriza-
ção públicas e parcerias público-privadas;

VII – Orientar os órgãos da Administração na gestão de 
recursos públicos;

VIII - analisar e instruir os atos e procedimentos relativos 
à gestão fiscal;

IX - analisar e instruir os procedimentos de fiscalização 
de arrecadação, gestão e destinação das receitas públicas, 
além de fiscalização relativa à concessão e administração 
de benefícios fiscais ou financeiros, como aqueles relativos 
à renúncia de receita e de fiscalização de despesa ou de 
alienação de bens.

X - planejar, coordenar, supervisionar e executar ativida-
des relacionadas a recursos humanos, materiais e servi-
ços, patrimonial e documental da Administração e realizar 
estudos para elaboração de normas destinadas à padroni-
zação da gestão do Município;

XI - Prover assistência direta e imediata ao Controlador 
Geral na sua representação funcional e social;

XII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

§ 1º. Para exercer a atribuições da SUPERINTENDÊNCIA 
DE CONTROLE INTERNO fica criado 01 (um) cargo comis-
sionado de SUPERINTENDENTE DE CONTROLE INTERNO, 
com as seguintes atividades: Referência: CC3.

I - programar e planejar a realização de atividades de con-
trole interno na Administração Pública Municipal;

II – emitir pareceres de natureza administrativa, contábil, 
financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, ela-
borando os relatórios técnicos de análise da aplicação e 
da gestão dos recursos públicos de responsabilidade do 
Município de Guaçuí;

III - auxiliar na elaboração de parecer técnico nas presta-
ções de contas da Administração, realizando diligências, 
vistorias e análises de legislação específica necessárias à 
complementação de informações;

IV - analisar prestações de contas de ordenadores de des-
pesas e almoxarifes relativamente a recursos públicos;
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V - emitir parecer e manifestar-se nas denúncias ou repre-
sentações feitas sobre possíveis irregularidades na aplica-
ção de recursos públicos;

VI - analisar e emitir parecer sobre licitação, dispensa e 
inexigibilidade de licitação na contratação de fornecimento 
de bens, serviços ou obras, na celebração de convênios ou 
instrumento congêneres, concessão, permissão, autoriza-
ção públicas e parcerias público-privadas;

VII – orientar os órgãos da Administração na gestão de 
recursos públicos;

VIII - analisar e instruir os atos e procedimentos relativos 
à gestão fiscal;

IX - analisar e instruir os procedimentos de fiscalização 
de arrecadação, gestão e destinação das receitas públicas, 
além de fiscalização relativa à concessão e administração 
de benefícios fiscais ou financeiros, como aqueles relativos 
à renúncia de receita e de fiscalização de despesa ou de 
alienação de bens.

X - planejar, coordenar, supervisionar e executar ativida-
des relacionadas a recursos humanos, materiais e servi-
ços, patrimonial e documental da Administração e realizar 
estudos para elaboração de normas destinadas à padroni-
zação da gestão do Município;

XI - Prover assistência direta e imediata ao Controlador 
Geral na sua representação funcional e social;

XII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

XIII – Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura.

§ 2º - Para ocupar o cargo comissionado de SUPERINTEN-
DENTE DE CONTROLE INTERNO, é exigida a formação de 
nível superior na área de Ciências Contábeis.

Art. 24. A Superintendência de Controle Interno terá sob 
sua subordinação, a seguinte Gerência:

I) Gerência:

a) Gerência de Controle Interno.

Seção I

DA GERÊNCIA DE CONTROLE INTERNO

Art. 25. A Gerência de Controle Interno, órgão diretamente 
ligado a Superintendência de Controle Interno, tem como 
competência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I - pesquisar dados, proceder estudos comparativos, ela-
borar relatórios, compilar informações e elaborar parece-
res nos assuntos relacionados ao controle interno.

II - analisar atos administrativos, propondo soluções e al-
ternativas;

III - organizar e revisar documentos e material informati-
vo, de natureza técnica e administrativa, relacionados com 
as atividades desenvolvidas pela Controladoria Geral do 
Município;

IV acompanhar e avaliar o desempenho e a execução das 
políticas e diretrizes do controle interno.

V - analisar, diagnosticar, avaliar, estudar e acompanhar o 
orçamento e sua execução físico-financeira de ações, pro-
jetos e programas;

VI - elaborar fluxogramas, organogramas e gráficos das in-
formações dos processos, bem como desenvolver estudos 
e projetos, objetivando racionalizar, aprimorar e informa-
tizar as rotinas, procedimentos e processos de trabalho;

VII – acompanhar a elaboração e execução de contratos e 
convênios;

VIII - elaborar estudos e pareceres para orientar a tomada 
de decisão em processos de planejamento ou organização 
do controle interno;

IX - apoiar as atividades de controle interno;

X - prover assistência direta e imediata ao Controlador 
Geral e ao Superintendente de Controle Interno na sua 
representação funcional e social;

XI - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE CONTROLE INTERNO fica criado (01) um cargo comis-
sionado de GERENTE DE CONTROLE INTERNO, com as se-
guintes atividades. Referência: CC4.

I - pesquisar dados, proceder estudos comparativos, ela-
borar relatórios, compilar informações e elaborar parece-
res nos assuntos relacionados ao controle interno.

II - analisar atos administrativos, propondo soluções e al-
ternativas;

III - organizar e revisar documentos e material informati-
vo, de natureza técnica e administrativa, relacionados com 
as atividades desenvolvidas pela Controladoria Geral do 
Município;

IV acompanhar e avaliar o desempenho e a execução das 
políticas e diretrizes do controle interno.

V - analisar, diagnosticar, avaliar, estudar e acompanhar o 
orçamento e sua execução físico-financeira de ações, pro-
jetos e programas;

VI - elaborar fluxogramas, organogramas e gráficos das in-
formações dos processos, bem como desenvolver estudos 
e projetos, objetivando racionalizar, aprimorar e informa-
tizar as rotinas, procedimentos e processos de trabalho;

VII – acompanhar a elaboração e execução de contratos e 
convênios;

VIII - elaborar estudos e pareceres para orientar a tomada 
de decisão em processos de planejamento ou organização 
do controle interno;

IX - apoiar as atividades de controle interno;
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X - prover assistência direta e imediata ao Controlador 
Geral e ao Superintendente de Controle Interno na sua 
representação funcional e social.

XI – Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

CAPÍTULO II

DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA

Art. 26. A Superintendência de Transparência, órgão di-
retamente ligado à Controladoria Geral do Município tem 
como competência o desenvolvimento das seguintes atri-
buições.

I - programar e planejar a realização de atividades de con-
trole interno e transparência na Administração Pública Mu-
nicipal;

II - a gestão do conteúdo da página "Transparência", re-
lativo à divulgação de dados e informações de natureza 
orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da Ad-
ministração direta e indireta do Município;

III - examinar os dados disponibilizados pelos órgãos e 
entidades da Administração direta e indireta do Município, 
geradores ou fontes das informações, e deliberar acerca 
da adequação destas ao conteúdo e à forma a que se re-
fere esta Lei;

IV - deliberar acerca das informações a serem efetivamen-
te divulgadas na página oficial do Município em meio ele-
trônico - internet, denominada "Transparência", conforme 
preconiza a Lei Federal nº 12.965/2014;

V - propor medidas de inovação e atualização do formato 
da página de internet, facilitando o acesso e a visualização 
pelos usuários;

VI - acompanhar, monitorar e fiscalizar o funcionamento 
da página de internet e de seu conteúdo;

VII – a Superintendência de Transparência Pública poderá 
solicitar auxílio técnico aos demais órgãos e entidades da 
Administração direta e indireta do Município, com intuito 
de obter informações acerca de suas atividades promo-
vendo a competente divulgação;

VIII - fazer cumprir o "Acesso a Informação", em obser-
vância a Lei Federal nº 12.527/2011;

IX - receber os pedidos de informações formulados junto 
a Administração Municipal pelos meios estabelecidos por 
lei, e, concomitantemente gerenciá-los dentro dos prazos 
determinados pela legislação citadas no inciso anterior.

X - auxiliar na elaboração de parecer técnico nas presta-
ções de contas da Administração, realizando diligências, 
vistorias e análises de legislação específicas necessárias à 
complementação de informações;

XI - analisar prestações de contas de ordenadores de des-
pesas e almoxarifes relativamente a recursos públicos;

XII - emitir parecer e manifestar-se nas denúncias ou 
representações feitas sobre possíveis irregularidades na 
aplicação de recursos públicos;

XIII – orientar os órgãos da Administração na gestão de 
recursos públicos;

XIV - analisar e instruir os atos e procedimentos relativos 
à gestão fiscal;

XV - planejar, coordenar, supervisionar e executar ativida-
des relacionadas a recursos humanos, materiais e servi-
ços, patrimonial e documental da Administração e realizar 
estudos para elaboração de normas destinadas à padroni-
zação da gestão do Município;

XVI - Prover assistência direta e imediata ao Controlador 
Geral na sua representação funcional e social.

XVII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

§1º- Para exercer as atribuições da SUPERINTENDÊNCIA 
DE TRANSPARÊNCIA fica criado 01 (um) cargo comissio-
nado de SUPERINTENDENTE DE TRANSPARÊNCIA, com as 
seguintes atividades: Referência: CC3.

I - programar e planejar a realização de atividades de con-
trole interno e transparência na Administração Pública Mu-
nicipal;

II - a gestão do conteúdo da página "Transparência", re-
lativo à divulgação de dados e informações de natureza 
orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da Ad-
ministração direta e indireta do Município;

III - examinar os dados disponibilizados pelos órgãos e 
entidades da Administração direta e indireta do Município, 
geradores ou fontes das informações, e deliberar acerca 
da adequação destas ao conteúdo e à forma a que se re-
fere esta Lei;

IV - deliberar acerca das informações a serem efetivamen-
te divulgadas na página oficial do Município em meio ele-
trônico - internet, denominada "Transparência", conforme 
preconiza a Lei Federal nº 12.965/2014;

V - propor medidas de inovação e atualização do formato 
da página de internet, facilitando o acesso e a visualização 
pelos usuários;

VI - acompanhar, monitorar e fiscalizar o funcionamento 
da página de internet e de seu conteúdo;

VII – a Superintendência de Transparência Pública poderá 
solicitar auxílio técnico aos demais órgãos e entidades da 
Administração direta e indireta do Município, com intuito 
de obter informações acerca de suas atividades promo-
vendo a competente divulgação;

VIII - fazer cumprir o "Acesso a Informação", em obser-
vância a Lei Federal nº 12.527/2011;

IX - receber os pedidos de informações formulados junto 
a Administração Municipal pelos meios estabelecidos por 
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lei, e, concomitantemente gerenciá-los dentro dos prazos 
determinados pela legislação citadas no inciso anterior.

X - auxiliar na elaboração de parecer técnico nas presta-
ções de contas da Administração, realizando diligências, 
vistorias e análises de legislação específicas necessárias à 
complementação de informações;

XI - analisar prestações de contas de ordenadores de des-
pesas e almoxarifes relativamente a recursos públicos;

XII - emitir parecer e manifestar-se nas denúncias ou 
representações feitas sobre possíveis irregularidades na 
aplicação de recursos públicos;

XIII – orientar os órgãos da Administração na gestão de 
recursos públicos;

XIV - analisar e instruir os atos e procedimentos relativos 
à gestão fiscal;

XV - planejar, coordenar, supervisionar e executar ativida-
des relacionadas a recursos humanos, materiais e servi-
ços, patrimonial e documental da Administração e realizar 
estudos para elaboração de normas destinadas à padroni-
zação da gestão do Município;

XVI - Prover assistência direta e imediata ao Controlador 
Geral na sua representação funcional e social;

XVII – Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XVIII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

§ 2º- Para ocupar o cargo comissionado de SUPERINTEN-
DENTE DE TRANSPARÊNCIA, é exigida a formação de nível 
superior na área de Administração, Administração Pública, 
Direito ou Economia.

TÍTULO III

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATI-
VA E RECURSOS HUMANOS

Art. 27. Compete à Secretaria Municipal de Gestão Ad-
ministrativa e Recursos Humanos gerir os suprimentos, o 
pessoal e o patrimônio da Administração Municipal Direta.

Art. 28. A representação gráfica da Secretaria Municipal 
de Gestão Administrativa e Recursos Humanos, bem como 
os dados de identificação, são os constantes do Anexo III, 
parte integrante desta Lei.

Art. 29. A Secretaria Municipal de Gestão Administrativa 
e Recursos Humanos tem como competência as seguintes 
atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Elaborar, propor, implantar e gerenciar as diretrizes, 
políticas, modelos e padrões de planejamento e recursos 

municipais nas áreas de gestão de pessoas, modernização 
administrativa e de recursos logísticos pertinentes às lici-
tações, compras, transporte, patrimônio e serviços admi-
nistrativos e de apoio operacional;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV - Promover e implementar planos e programas de mo-
dernização e aperfeiçoamento da gestão administrativa no 
âmbito da Administração Municipal;

V - Normatizar as atividades administrativas de sua com-
petência e definir métodos e processos de trabalho para 
sua execução pelos órgãos da Administração Municipal;

VI - Elaborar, propor e gerir sistemas de informação que 
ampliem a capacidade de tomada de decisão por parte dos 
gestores de todos os órgãos da Administração Municipal;

VII - Formular, normatizar e coordenar as atividades rela-
tivas às informações institucionais, tendo em vista a me-
lhoria dos serviços prestados e a dos resultados obtidos;

VIII – Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os atos 
administrativos pertinentes às suas atividades;

IX - Planejar e especificar os projetos de informática, os 
equipamentos, a estrutura física e lógica, identificando as 
oportunidades de integração dos serviços da Administra-
ção Municipal;

X - Acompanhar a aquisição, instalação e o controle do 
material e dos equipamentos de informática;

XI – Supervisionar a admissão de servidores;

XII - Efetuar e coordenar a implementação das políticas de 
valorização e aperfeiçoamento profissional, saúde, higiene 
e segurança dos servidores municipais;

XIII - Propor cursos de treinamentos, capacitação ou re-
manejamentos de servidores do quadro efetivo com difi-
culdades de adaptações ou execução das atividades e re-
lações funcionais, bem como o procedimento de processos 
disciplinares;

XIV – Supervisionar as atividades relativas aos direitos e 
deveres, aos registros funcionais e controle de freqüên-
cia, a elaboração das folhas de pagamento, recibos, pro-
gramações de férias, encaminhamentos e controles de 
afastamentos através de licenças requeridas e aos demais 
assuntos relacionados aos cadastros e vida funcional dos 
servidores municipais;

XV - Planejar, coordenar e gerenciar os concursos públicos, 
no âmbito da Administração Direta;

XVI - Processar lançamentos e fornecer respectivas infor-
mações, nos prazos legais, referentes a eventos, proven-
tos, rendimentos, benefícios, contribuições e deduções de 
servidores, de acordo com as políticas estabelecidas e as 
normas em vigor;

XVII - Fazer cumprir o uso obrigatório de equipamentos de 
proteção individual dos servidores em atividades de risco;

XVIII - Inventariar, conservar, controlar e tombar os bens 
públicos municipais móveis e imóveis;

XIX - Coordenar, controlar e normatizar as atividades 
de recebimento, registro, tramitação, arquivamento e 
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microfilmagem de papéis e documentos;

XX - Prover os serviços administrativos e de apoio opera-
cional requeridos pela Administração Municipal;

XXI - Elaborar e implantar normas e controles referentes à 
administração do material e do patrimônio;

XXII - Fiscalizar e controlar a utilização dos veículos pú-
blicos municipais, bem como os veículos contratados de 
terceiros, e os critérios e medidas dos respectivos abas-
tecimentos;

XXIII - Definir normas e gerenciar os assuntos referentes 
a transporte interno;

XXIV - Elaborar e apresentar ao Prefeito relatório anual de 
atividades;

XXV - Elaborar sua proposta orçamentária parcial e reme-
tê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclusão 
no projeto de lei de orçamento do Município;

XXVI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECUR-
SOS HUMANOS fica criado 01 (um) cargo de SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS 
HUMANOS, como as seguintes atividades: Referência: 
CC1.

I - Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Elaborar, propor, implantar e gerenciar as diretrizes, 
políticas, modelos e padrões de planejamento e recursos 
municipais nas áreas de gestão de pessoas, modernização 
administrativa e de recursos logísticos pertinentes às lici-
tações, compras, transporte, patrimônio e serviços admi-
nistrativos e de apoio operacional;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV - Promover e implementar planos e programas de mo-
dernização e aperfeiçoamento da gestão administrativa no 
âmbito da Administração Municipal;

V - Normatizar as atividades administrativas de sua com-
petência e definir métodos e processos de trabalho para 
sua execução pelos órgãos da Administração Municipal;

VI - Elaborar, propor e gerir sistemas de informação que 
ampliem a capacidade de tomada de decisão por parte dos 
gestores de todos os órgãos da Administração Municipal;

VII - Formular, normatizar e coordenar as atividades rela-
tivas às informações institucionais, tendo em vista a me-
lhoria dos serviços prestados e a dos resultados obtidos;

VIII – Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os atos 
administrativos pertinentes às suas atividades;

IX - Planejar e especificar os projetos de informática, os 
equipamentos, a estrutura física e lógica, identificando as 
oportunidades de integração dos serviços da Administra-
ção Municipal;

X - Acompanhar a aquisição, instalação e o controle do 
material e dos equipamentos de informática;

XI – Supervisionar a admissão de servidores;

XII - Efetuar e coordenar a implementação das políticas de 
valorização e aperfeiçoamento profissional, saúde, higiene 
e segurança dos servidores municipais;

XIII - Propor cursos de treinamentos, capacitação ou re-
manejamentos de servidores do quadro efetivo com difi-
culdades de adaptações ou execução das atividades e re-
lações funcionais, bem como o procedimento de processos 
disciplinares;

XIV – Supervisionar as atividades relativas aos direitos e 
deveres, aos registros funcionais e controle de freqüên-
cia, a elaboração das folhas de pagamento, recibos, pro-
gramações de férias, encaminhamentos e controles de 
afastamentos através de licenças requeridas e aos demais 
assuntos relacionados aos cadastros e vida funcional dos 
servidores municipais;

XV - Planejar, coordenar e gerenciar os concursos públicos, 
no âmbito da Administração Direta;

XVI - Processar lançamentos e fornecer respectivas infor-
mações, nos prazos legais, referentes a eventos, proven-
tos, rendimentos, benefícios, contribuições e deduções de 
servidores, de acordo com as políticas estabelecidas e as 
normas em vigor;

XVII - Fazer cumprir o uso obrigatório de equipamentos de 
proteção individual dos servidores em atividades de risco;

XVIII - Inventariar, conservar, controlar e tombar os bens 
públicos municipais móveis e imóveis;

XIX - Coordenar, controlar e normatizar as atividades de 
recebimento, registro, tramitação, arquivamento e micro-
filmagem de papéis e documentos;

XX - Prover os serviços administrativos e de apoio opera-
cional requeridos pela Administração Municipal;

XXI - Elaborar e implantar normas e controles referentes à 
administração do material e do patrimônio;

XXII - Fiscalizar e controlar a utilização dos veículos pú-
blicos municipais, bem como os veículos contratados de 
terceiros, e os critérios e medidas dos respectivos abas-
tecimentos;

XXIII - Definir normas e gerenciar os assuntos referentes 
a transporte interno;

XXIV - Elaborar e apresentar ao Prefeito relatório anual de 
atividades;

XXV - Elaborar sua proposta orçamentária parcial e reme-
tê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclusão 
no projeto de lei de orçamento do Município;

XXVI - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XXVII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido cargo.

Art. 30. A Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e 
Recursos Humanos exercerá suas atividades através das 
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seguintes Superintendências, Gerências e Subgerências, 
sob a sua subordinação:

I – Superintendências:

a) Superintendência de Recursos Humanos;

b) Superintendência de Administração;

c) Superintendência de Almoxarifado e Patrimônio;

d) Superintendência de Compras e Serviços;

e) Superintendência do PROCON Municipal.

f) Superintendência de Licitação e Contratos;

g) Superintendência de Controle e Manutenção da Frota 
Municipal.

II - Gerências:

a) Gerência de Recursos Humanos;

b) Gerência de Processamento de Dados;

c) Gerência de Patrimônio;

d) Gerência de Compras e Serviços;

e) Gerência de Atendimento ao Cidadão;

f) Gerência de Licitação e Contratos;

g) Gerência Operacional de Manutenção;

h) Gerência de Controle de Combustível e Lubrificantes.

III – Subgerências:

a) Subgerência de Serviços Internos do Recursos Huma-
nos;

b) Subgerência de Folha de Pagamento e Manutenção de 
Cadastro;

c) Subgerência de Serviços Internos da Administração;

d) Subgerência de Serviços Administrativos;

e) Subgerência de Serviços Internos de Compras e Servi-
ços;

f) Subgerência de Fiscalização e Acompanhamento;

g) Subgerência de Controle de Licitação e Contratos;

h) Subgerência de Controle e Manutenção da Frota Muni-
cipal;

i) Subgerência de Controle de Veículos e Transporte.

CAPÍTULO I

DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

Art. 31. A Superintendência de Recursos Humanos, órgão 
diretamente ligado à Secretaria Municipal de Gestão Admi-
nistrativa e Recursos Humanos, tem como competência o 
desenvolvimento das seguintes atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Definir normas e diretrizes relativas às informações 
cadastrais dos eventos da vida funcional dos servidores 
públicos municipais, inclusive aquelas relativas ao seu re-
cadastramento anual;

III - Definir normas e diretrizes relativas ao registro e as-
sentamento de todos os elementos e ocorrências relacio-
nados à vida funcional e respectivos deveres e direitos de 
servidores municipais;

IV - Definir normas e diretrizes relativas aos eventos de 
freqüência e contagem de tempo de serviço dos servidores 
públicos municipais;

V - Gerir os quadros de pessoal da Administração Direta;

VI - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

VII - Gerir a folha de pagamento da Administração Direta;

VIII – Prestar informações nos processos administrativos 
relativos ao pagamento de auxílio-funeral;

IX - Subsidiar a política municipal de gestão de pessoas, 
no âmbito da Administração Direta, com dados obtidos por 
meio de pesquisas salariais;

X - Coordenar, no âmbito da Administração Direta, o pro-
cesso de recadastramento anual do funcionalismo público 
municipal;

XI - Gerenciar o cumprimento de normas para o ingres-
so de servidores em cargos de provimento efetivo e em 
comissão, assim como para a contratação de pessoal por 
tempo determinado para o atendimento de excepcional in-
teresse público;

XII - Subsidiar as secretarias competentes nos assuntos 
pertinentes à política salarial e de concessão de gratifica-
ções e benefícios, apresentando os custos adicionais daí 
decorrentes;

XIII - Prestar atendimento presencial e permanente aos 
servidores públicos municipais e munícipes nos assuntos 
pertinentes à área de gestão de pessoas;

XIV – Auxiliar o Secretário na realização de concursos pú-
blicos no âmbito da Administração Direta;

XV - Normatizar, capacitar, acompanhar e prestar orienta-
ção técnica aos órgãos setoriais da Administração Direta 
nos assuntos relacionados à sua área de atuação;

XVI - Oferecer subsídio para a defesa da Municipalidade, 
em Juízo ou fora dele, bem como cumprir e orientar os 
órgãos setoriais sobre o cumprimento de decisões judiciais 
em matéria de pessoal da Administração Direta;

XVII - Atuar de forma integrada com os órgãos setoriais da 
Administração Direta;

XVIII – Manter atualizado o sistema de assentamento e de 
documentação referente ao controle de pessoal;

XIX - Propor a implementação das políticas de valorização 
e aperfeiçoamento profissional, saúde, higiene e seguran-
ça dos servidores municipais;

XX - Executar atividades relativas aos direitos e deveres, 
aos registros funcionais e controle de freqüência, à ela-
boração das folhas de pagamento, recibos, programações 
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de férias, encaminhamentos e controles de afastamentos 
através de licenças requeridas e aos demais assuntos re-
lacionados aos cadastros e vida funcional dos servidores 
municipais;

XXI – Auxiliar nos lançamentos e no fornecimento das 
respectivas informações, nos prazos legais, referentes a 
eventos, proventos, rendimentos, benefícios, contribui-
ções e deduções de servidores, cujos programas forneci-
dos pelos órgãos federais de acordo com as políticas esta-
belecidas e as normas em vigor;

XXII – Indicar e supervisionar os serviços de inspeção de 
saúde de candidatos aprovados em concurso público para 
fins de posse;

XXIII - Promover a divulgação de técnicas e métodos de 
segurança da medicina do trabalho no ambiente da Pre-
feitura;

XXIV – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS fica criado 01 (um) 
cargo comissionado de SUPERINTENDENTE DE RECURSOS 
HUMANOS, com as seguintes atividades: Referência: CC3.

I - Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Definir normas e diretrizes relativas às informações 
cadastrais dos eventos da vida funcional dos servidores 
públicos municipais, inclusive aquelas relativas ao seu re-
cadastramento anual;

III - Definir normas e diretrizes relativas ao registro e as-
sentamento de todos os elementos e ocorrências relacio-
nados à vida funcional e respectivos deveres e direitos de 
servidores municipais;

IV - Definir normas e diretrizes relativas aos eventos de 
freqüência e contagem de tempo de serviço dos servidores 
públicos municipais;

V - Gerir os quadros de pessoal da Administração Direta;

VI - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

VII - Gerir a folha de pagamento da Administração Direta;

VIII – Prestar informações nos processos administrativos 
relativos ao pagamento de auxílio-funeral;

IX - Subsidiar a política municipal de gestão de pessoas, 
no âmbito da Administração Direta, com dados obtidos por 
meio de pesquisas salariais;

X - Coordenar, no âmbito da Administração Direta, o pro-
cesso de recadastramento anual do funcionalismo público 
municipal;

XI - Gerenciar o cumprimento de normas para o ingres-
so de servidores em cargos de provimento efetivo e em 
comissão, assim como para a contratação de pessoal por 
tempo determinado para o atendimento de excepcional in-
teresse público;

XII - Subsidiar as secretarias competentes nos assuntos 
pertinentes à política salarial e de concessão de gratifica-
ções e benefícios, apresentando os custos adicionais daí 
decorrentes;

XIII - Prestar atendimento presencial e permanente aos 
servidores públicos municipais e munícipes nos assuntos 
pertinentes à área de gestão de pessoas;

XIV – Auxiliar o Secretário na realização de concursos pú-
blicos no âmbito da Administração Direta;

XV - Normatizar, capacitar, acompanhar e prestar orienta-
ção técnica aos órgãos setoriais da Administração Direta 
nos assuntos relacionados à sua área de atuação;

XVI - Oferecer subsídio para a defesa da Municipalidade, 
em Juízo ou fora dele, bem como cumprir e orientar os 
órgãos setoriais sobre o cumprimento de decisões judiciais 
em matéria de pessoal da Administração Direta;

XVII - Atuar de forma integrada com os órgãos setoriais da 
Administração Direta;

XVIII – Manter atualizado o sistema de assentamento e de 
documentação referente ao controle de pessoal;

XIX - Propor a implementação das políticas de valorização 
e aperfeiçoamento profissional, saúde, higiene e seguran-
ça dos servidores municipais;

XX - Executar atividades relativas aos direitos e deveres, 
aos registros funcionais e controle de freqüência, à ela-
boração das folhas de pagamento, recibos, programações 
de férias, encaminhamentos e controles de afastamentos 
através de licenças requeridas e aos demais assuntos re-
lacionados aos cadastros e vida funcional dos servidores 
municipais;

XXI – Auxiliar nos lançamentos e no fornecimento das 
respectivas informações, nos prazos legais, referentes a 
eventos, proventos, rendimentos, benefícios, contribui-
ções e deduções de servidores, cujos programas forneci-
dos pelos órgãos federais de acordo com as políticas esta-
belecidas e as normas em vigor;

XXII – Indicar e supervisionar os serviços de inspeção de 
saúde de candidatos aprovados em concurso público para 
fins de posse;

XXIII - Promover a divulgação de técnicas e métodos de 
segurança da medicina do trabalho no ambiente da Pre-
feitura;

XXIV - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XXV – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Art. 32. A Superintendência de Recursos Humanos terá, 
sob sua subordinação, a seguinte Gerência e Subgerên-
cias:

I) Gerência:

a) Gerência de Recursos Humanos.



29/06/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1043

www.diariomunicipales.org.br

Página 141

II) Subgerências;

a) Subgerência de Serviços Internos do Recursos Huma-
nos;

b) Subgerência de Folha de Pagamento e Manutenção de 
Cadastro.

Seção I

DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

Art. 33. A Gerência de Recursos Humanos, órgão direta-
mente ligado à Superintendência de Recursos Humanos, 
tem como competência o desenvolvimento das seguintes 
atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Auxiliar o Superintendente para definir as normas e 
diretrizes relativas às informações cadastrais dos eventos 
da vida funcional dos servidores públicos municipais, in-
clusive aquelas relativas ao seu recadastramento anual;

III – Realizar os lançamentos de alterações nos quadros de 
pessoal da Administração Direta;

IV – Realizar os lançamentos da folha de pagamento da 
Administração Direta;

V – Manter atualizado o sistema de assentamento e de 
documentação referente ao controle de pessoal;

VI – Auxiliar o Superintendente nas atividades relativas 
aos direitos e deveres, aos registros funcionais e contro-
le de freqüência, à elaboração das folhas de pagamento, 
recibos, programações de férias, encaminhamentos e con-
troles de afastamentos através de licenças requeridas ou 
de saúde e aos demais assuntos relacionados aos cadas-
tros e vida funcional dos servidores municipais;

VII - Providenciar levantamento anual das atividades, re-
passando ao secretário da pasta, para a realização de au-
diência pública de prestação de contas;

VIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer a atribuições da GERÊNCIA 
DE RECURSOS HUMANOS fica criado 01 (um) cargo comis-
sionado de GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, com as 
seguintes atividades: Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Auxiliar o Superintendente para definir as normas e 
diretrizes relativas às informações cadastrais dos eventos 
da vida funcional dos servidores públicos municipais, in-
clusive aquelas relativas ao seu recadastramento anual;

III – Realizar os lançamentos de alterações nos quadros de 
pessoal da Administração Direta;

IV – Realizar os lançamentos da folha de pagamento da 

Administração Direta;

V – Manter atualizado o sistema de assentamento e de 
documentação referente ao controle de pessoal;

VI – Auxiliar o Superintendente nas atividades relativas 
aos direitos e deveres, aos registros funcionais e contro-
le de freqüência, à elaboração das folhas de pagamento, 
recibos, programações de férias, encaminhamentos e con-
troles de afastamentos através de licenças requeridas ou 
de saúde e aos demais assuntos relacionados aos cadas-
tros e vida funcional dos servidores municipais;

VII - Providenciar levantamento anual das atividades, re-
passando ao secretário da pasta, para a realização de au-
diência pública de prestação de contas;

VIII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Seção I

DA SUBGERÊNCIA DE SERVIÇOS INTERNOS DO RECUR-
SOS HUMANOS

Art. 34. A Subgerência de Serviços Internos do Recursos 
Humanos, órgão diretamente ligado a Gerência de Recur-
sos Humanos, tem como competência o desenvolvimento 
das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário, ao 
Superintendente ao gerente na sua representação funcio-
nal e social;

II - Auxiliar o Superintendente para definir as normas e 
diretrizes relativas às informações cadastrais dos eventos 
da vida funcional dos servidores públicos municipais, in-
clusive aquelas relativas ao seu recadastramento anual;

III – Realizar os lançamentos de alterações nos quadros de 
pessoal da Administração Direta;

IV – Realizar os lançamentos da folha de pagamento da 
Administração Direta;

V – Manter atualizado o sistema de assentamento e de 
documentação referente ao controle de pessoal;

VI – Auxiliar o Superintendente nas atividades relativas 
aos direitos e deveres, aos registros funcionais e contro-
le de freqüência, à elaboração das folhas de pagamento, 
recibos, programações de férias, encaminhamentos e con-
troles de afastamentos através de licenças requeridas ou 
de saúde e aos demais assuntos relacionados aos cadas-
tros e vida funcional dos servidores municipais;

VII - Providenciar levantamento anual das atividades, re-
passando ao secretário da pasta, para a realização de au-
diência pública de prestação de contas;

VIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.
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Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGERÊN-
CIA DE SERVIÇOS INTERNOS DO RECURSOS HUMANOS 
fica criado 01 (um) cargo comissionado de SUBGERENTE 
DE SERVIÇOS INTERNOS DO RECURSOS HUMANOS, com 
as seguintes atividades: Referência: CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário, ao 
Superintendente e ao gerente na sua representação fun-
cional e social;

II - Auxiliar o Superintendente para definir as normas e 
diretrizes relativas às informações cadastrais dos eventos 
da vida funcional dos servidores públicos municipais, in-
clusive aquelas relativas ao seu recadastramento anual;

III – Realizar os lançamentos de alterações nos quadros de 
pessoal da Administração Direta;

IV – Realizar os lançamentos da folha de pagamento da 
Administração Direta;

V – Manter atualizado o sistema de assentamento e de 
documentação referente ao controle de pessoal;

VI – Auxiliar o Superintendente nas atividades relativas 
aos direitos e deveres, aos registros funcionais e contro-
le de freqüência, à elaboração das folhas de pagamento, 
recibos, programações de férias, encaminhamentos e con-
troles de afastamentos através de licenças requeridas ou 
de saúde e aos demais assuntos relacionados aos cadas-
tros e vida funcional dos servidores municipais;

VII - Providenciar levantamento anual das atividades, re-
passando ao secretário da pasta, para a realização de au-
diência pública de prestação de contas;

VIII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas nes-
ta Lei ou outras correlatas previstas para o referido cargo.

Seção II

DA SUBGERÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO E MANU-
TENÇÃO DE CADASTRO

Art. 35. A Subgerência de Folha de Pagamento e Manuten-
ção de Cadastro, órgão diretamente ligado à Gerência de 
Recursos Humanos, tem como competência o desenvolvi-
mento das seguintes atribuições:

I – Estabelecer medidas que visem garantir ao servidor o 
pagamento integral e correto da sua remuneração de acor-
do com a legislação vigente;

II – Normatizar os programas de controle da avaliação das 
demandas da folha de pagamento;

III – Gerir meios para a execução da legislação de pessoal;

IV – Promover os lançamentos de códigos necessários no 
sistema de folha de pagamento;

V – Analisar os processos de averbação de tempo de con-
tribuição, bem como o lançamento dos períodos no siste-
ma de folha de pagamento;

VI – Coordenar a emissão das certidões de tempo de con-
tribuição do RPPS ou RGPS;

VII – Prestar informações e orientações aos servidores ati-
vos e munícipes;

VIII – Proceder a atualização cadastral de todos os ser-
vidores ativos todos os anos, com o intuito de manter os 
registros sempre corretos e atualizados;

IX – Formalizar processos de servidores a serem encami-
nhados para avaliação da perícia médica do município;

X – Emitir documentos de servidores para avaliação da 
perícia médica do INSS;

XI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei e outras correlatas previstas para o referido cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO E MANUTENÇÃO DE 
CADASTRO fica criado 01 (um) cargo comissionado de 
SUBGERENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO E MANUTENÇÃO 
DE CADASTRO, com as seguintes atividades: Referência 
CC5.

I – Estabelecer medidas que visem garantir ao servidor o 
pagamento integral e correto da sua remuneração de acor-
do com a legislação vigente;

II – Normatizar os programas de controle da avaliação das 
demandas da folha de pagamento;

III – Gerir meios para a execução da legislação de pessoal;

IV – Promover os lançamentos de códigos necessários no 
sistema de folha de pagamento;

V – Analisar os processos de averbação de tempo de con-
tribuição, bem como o lançamento dos períodos no siste-
ma de folha de pagamento;

VI – Coordenar a emissão das certidões de tempo de con-
tribuição do RPPS ou RGPS;

VII – Prestar informações e orientações aos servidores ati-
vos e munícipes;

VIII – Proceder a atualização cadastral de todos os ser-
vidores ativos todos os anos, com o intuito de manter os 
registros sempre corretos e atualizados;

IX – Formalizar processos de servidores a serem encami-
nhados para avaliação da perícia médica do município;

X – Emitir documentos de servidores para avaliação da 
perícia médica do INSS;

XI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei e outras correlatas previstas para o referido car-
go;

XII – Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura.

CAPÍTULO II

DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
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Art. 36. A Superintendência de Administração, órgão di-
retamente ligado à Secretaria Municipal de Gestão Admi-
nistrativa e Recursos Humanos, tem como competência o 
desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Auxiliar diretamente o Secretário no desempenho de 
suas atribuições, através da supervisão geral das ativida-
des da Secretaria e da coordenação e controle das ações 
e atividades fim e meio, conforme sua área de atuação;

III - Elaborar estudos e preparar informações, por soli-
citação do Secretário Municipal, relativos à Secretaria de 
Gestão Administrativa e Recursos Humanos;

IV - Examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito da 
Secretaria, os textos de projetos básicos e documentos 
correlatos a procedimentos licitatórios, bem como, os dos 
respectivos contratos ou instrumentos congêneres a se-
rem celebrados e publicados;

V - Examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito da Se-
cretaria, os textos de projetos básicos e documentos cor-
relatos ao patrimônio público;

VI – Auxiliar no controle e fiscalização da frota, dos com-
bustíveis e do arquivo público;

VII - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

VIII - Auxiliar o Secretário Municipal no controle interno da 
legalidade administrativa dos atos a serem por ele prati-
cados ou já efetivados, e daqueles oriundos de Órgãos ou 
Entidades sob sua coordenação;

IX – Auxiliar na elaboração e implantação das diretrizes, 
políticas, modelos e padrões de planejamento e gestão dos 
recursos municipais nas áreas de pessoal, modernização 
administrativa e de recursos logísticos pertinentes a licita-
ções, compras, transporte, patrimônio e serviços adminis-
trativos e de apoio operacional;

X – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO fica criado 01 (um) car-
go comissionado de SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRA-
ÇÃO, com as seguintes atividades: Referência: CC3.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Auxiliar diretamente o Secretário no desempenho de 
suas atribuições, através da supervisão geral das ativida-
des da Secretaria e da coordenação e controle das ações 
e atividades fim e meio, conforme sua área de atuação;

III - Elaborar estudos e preparar informações, por soli-
citação do Secretário Municipal, relativos à Secretaria de 
Gestão Administrativa e Recursos Humanos;

IV - Examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito da 
Secretaria, os textos de projetos básicos e documentos 

correlatos a procedimentos licitatórios, bem como, os dos 
respectivos contratos ou instrumentos congêneres a se-
rem celebrados e publicados;

V - Examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito da Se-
cretaria, os textos de projetos básicos e documentos cor-
relatos ao patrimônio público;

VI – Auxiliar no controle e fiscalização da frota, dos com-
bustíveis e do arquivo público;

VII - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

VIII - Auxiliar o Secretário Municipal no controle interno da 
legalidade administrativa dos atos a serem por ele prati-
cados ou já efetivados, e daqueles oriundos de Órgãos ou 
Entidades sob sua coordenação;

IX – Auxiliar na elaboração e implantação das diretrizes, 
políticas, modelos e padrões de planejamento e gestão dos 
recursos municipais nas áreas de pessoal, modernização 
administrativa e de recursos logísticos pertinentes a licita-
ções, compras, transporte, patrimônio e serviços adminis-
trativos e de apoio operacional;

X - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Art. 37. A Superintendência de Administração terá, sob 
sua subordinação, as seguintes Gerência e Subgerência:

I) Gerência:

a) Gerência de Processamento de Dados;

II) Subgerências:

a) Subgerência de Serviços Internos da Administração;

Seção I

DA GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Art. 38. A Gerência de Processamento de Dados, órgão 
diretamente ligado a Superintendência de Administração, 
terá o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Secretário e 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Coordenar a implantação dos programas de informáti-
ca e acompanhar a sua execução;

III - Instalar e remanejar equipamentos de informática;

IV - Orientar os usuários para a adequada utilização de 
equipamentos e programas implantados;

V – Prover apoio aos setores em suas necessidades que 
envolvem o uso de serviços oferecidos pela informática;
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VI – Estabelecer contratos com empresas de informática 
para atualização e manutenção dos recursos utilizados e 
reparos nos equipamentos;

VII – Prestar suporte técnico aos usuários da administra-
ção;

VIII – Propor plano de treinamento aos usuários de recur-
sos de informática;

IX – Promover o suporte técnico dos equipamentos de in-
formática da administração;

X – Elaborar plano de metas e etapas de informatização do 
serviço público municipal;

XI – Gerenciar a execução do plano e coordenar os traba-
lhos referentes ao processamento de dados da municipa-
lidade;

XII – Promover a execução de rotinas de salvamento de 
dados;

XIII – Encaminhar ao Secretário da pasta a aquisição de 
bens e contratação de serviço especializado de informática 
quando se fizer necessário;

XIV – Providenciar relatórios de atendimentos, indicando 
falhas na utilização de equipamentos dentro de sua área 
de atuação;

XV – Gerenciar a manutenção e configuração de servidores 
com sistema operacional Windows Server.

XVI- Gerenciar a manutenção e configuração de servidores 
Linux com software de bloqueio de páginas de internet.

XVII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei, ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atividades da GERÊNCIA 
DE PROCESSAMENTO DE DADOS fica criado 01 (um) cargo 
comissionado de GERENTE DE PROCESSAMENTO DE DA-
DOS, com as seguintes atividades: Referência: CC4.

I - Prover assistência direta e imediata ao Secretário e 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Coordenar a implantação dos programas de informáti-
ca e acompanhar a sua execução;

III - Instalar e remanejar equipamentos de informática;

IV - Orientar os usuários para a adequada utilização de 
equipamentos e programas implantados;

V – Prover apoio aos setores em suas necessidades que 
envolvem o uso de serviços oferecidos pela informática;

VI – Estabelecer contratos com empresas de informática 
para atualização e manutenção dos recursos utilizados e 
reparos nos equipamentos;

VII – Prestar suporte técnico aos usuários da administração;

VIII – Propor plano de treinamento aos usuários de recur-
sos de informática;

IX – Promover o suporte técnico dos equipamentos de in-
formática da administração;

X – Elaborar plano de metas e etapas de informatização do 

serviço público municipal;

XI – Gerenciar a execução do plano e coordenar os traba-
lhos referentes ao processamento de dados da municipa-
lidade;

XII – Promover a execução de rotinas de salvamento de 
dados;

XIII – Encaminhar ao Secretário da pasta a aquisição de 
bens e contratação de serviço especializado de informática 
quando se fizer necessário;

XIV – Providenciar relatórios de atendimentos, indicando 
falhas na utilização de equipamentos dentro de sua área 
de atuação;

XV – Gerenciar a manutenção e configuração de servidores 
com sistema operacional Windows Server.

XVI- Gerenciar a manutenção e configuração de servidores 
Linux com software de bloqueio de páginas de internet.

XVII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal, buscando sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura.

XVIII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei, ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Seção II

DA SUBGERÊNCIA DE SERVIÇOS INTERNOS DA ADMINIS-
TRAÇÃO

Art. 39. A Subgerência de Serviços Internos da Adminis-
tração, órgão diretamente ligado a Gerência de Proces-
samento de Dados, terá como competência o desenvolvi-
mento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Executar serviços diversos de reprografia e digitação.

III - Protocolizar, expedir e arquivar documentos;

IV - Controlar a tramitação de processos;

V - Acompanhar e revisar os despachos processuais visan-
do suas correções;

VI - Guardar e arquivar os atendimentos e processos exe-
cutados;

VII – Distribuir toda correspondência interna e externa;

VIII – Atender e organizar o atendimento no âmbito da 
Secretaria;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atividades da SUBGE-
RÊNCIA DE SERVIÇOS INTERNOS DA ADMINISTRAÇÃO 
fica criado 01 (um) cargo comissionado de SUBGERENTE 
DE SERVIÇOS INTERNOS DA ADMINISTRAÇÃO, com as 
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seguintes atividades: Referência: CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Executar serviços diversos de reprografia e digitação.

III - Protocolizar, expedir e arquivar documentos;

IV - Controlar a tramitação de processos;

V - Acompanhar e revisar os despachos processuais visan-
do suas correções;

VI - Guardar e arquivar os atendimentos e processos exe-
cutados;

VII – Distribuir toda correspondência interna e externa;

VIII – Atender e organizar o atendimento no âmbito da 
Secretaria;

IX - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

X – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

CAPÍTULO III

DA SUPERINTENDÊNCIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔ-
NIO

Art. 40. A Superintendência de Almoxarifado e Patrimônio, 
órgão diretamente ligado à Secretaria Municipal de Gestão 
Administrativa e Recursos Humanos, tem como competên-
cia o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Receber, organizar e controlar a recepção e o arma-
zenamento de materiais de consumo entregues ao setor;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV – Realizar o controle do consumo de materiais, manten-
do o estabelecimento com níveis de estoque adequados;

V – Manter a organização, coordenação e controle da dis-
tribuição de materiais às unidades solicitantes;

VI – Emitir os relatórios para controle de consumo de ma-
teriais e os responsáveis pela requisição;

VII – Prover a manutenção do almoxarifado e a orientação 
das unidades operacionais, quanto à forma de requisição e 
utilização de materiais;

VIII – Auxiliar no fornecimento às unidades de descrições 
completas de materiais, facilitando o pedido;

IX – Providenciar o levantamento de dados estatísticos re-
lativos às atividades de aquisição, previsão, controle, re-
cepção e armazenamento de materiais e equipamentos.

X - Organizar e manter o cadastro de bens móveis e imóveis 
da Administração, emitindo relatório anual dos mesmos;

XI - Identificação dos bens móveis, com afixação de pla-
quetas para fins de inventário;

XII - Preparar os processos de alienação de bens móveis 
da Administração considerados em desuso ou inservíveis, 
na forma da Lei;

XIII - Orientação sobre a utilização dos materiais perma-
nentes;

XIV - Fiscalização das unidades no tocante ao cumprimen-
to das normas de conservação e segurança dos bens mó-
veis e imóveis;

XV - Manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos 
bens móveis e imóveis da Administração;

XVI – Registrar e realizar relatório dos documentos refe-
rentes a bens móveis e imóveis;

XVII - Conferência da entrega de material permanente;

XVIII - Confecção de balanço do município dos bens mó-
veis e imóveis, para encaminhamento da PCA (Prestação 
de Constas Anual) ao Tribunal de Contas e Câmara de Ve-
readores;

XIX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO fica criado 
01 (um) o cargo comissionado de SUPERINTENDENTE DE 
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, com as seguintes ativida-
des: Referência: CC3.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Receber, organizar e controlar a recepção e o arma-
zenamento de materiais de consumo entregues ao setor;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV – Realizar o controle do consumo de materiais, manten-
do o estabelecimento com níveis de estoque adequados;

V – Manter a organização, coordenação e controle da dis-
tribuição de materiais às unidades solicitantes;

VI – Emitir os relatórios para controle de consumo de ma-
teriais e os responsáveis pela requisição;

VII – Prover a manutenção do almoxarifado e a orientação 
das unidades operacionais, quanto à forma de requisição e 
utilização de materiais;

VIII – Auxiliar no fornecimento às unidades de descrições 
completas de materiais, facilitando o pedido;

IX – Providenciar o levantamento de dados estatísticos re-
lativos às atividades de aquisição, previsão, controle, re-
cepção e armazenamento de materiais e equipamentos.

X - Organizar e manter o cadastro de bens móveis e imó-
veis da Administração, emitindo relatório anual dos mes-
mos;

XI - Identificação dos bens móveis, com afixação de pla-
quetas para fins de inventário;
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XII - Preparar os processos de alienação de bens móveis 
da Administração considerados em desuso ou inservíveis, 
na forma da Lei;

XIII - Orientação sobre a utilização dos materiais perma-
nentes;

XIV - Fiscalização das unidades no tocante ao cumprimen-
to das normas de conservação e segurança dos bens mó-
veis e imóveis;

XV - Manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos 
bens móveis e imóveis da Administração;

XVI – Registrar e realizar relatório dos documentos refe-
rentes a bens móveis e imóveis;

XVII - Conferência da entrega de material permanente;

XVIII - Confecção de balanço do município dos bens mó-
veis e imóveis, para encaminhamento da PCA (Prestação 
de Constas Anual) ao Tribunal de Contas e Câmara de Ve-
readores;

XIX - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Art. 41. A Superintendência de Almoxarifado e Patrimônio 
terá, sob sua subordinação, a seguinte Gerência e Subge-
rência:

I)Gerência:

a)Gerência de Patrimônio.

II)Subgerência:

a)Subgerência de Serviços Administrativos.

Seção I

DA GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO

Art. 42. A Gerência de Patrimônio, órgão diretamente li-
gado a Superintendência de Almoxarifado e Patrimônio, 
tem como competência o desenvolvimento das seguintes 
atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Auxiliar no controle e no cadastro de bens móveis e 
imóveis da Administração, auxiliando o Superintendente 
na emissão do relatório anual dos mesmos;

III – Levantar os bens móveis para sua devida identifi-
cação, encaminhando-o ao Superintendente, para fins de 
inventário;

IV – Informar a relação dos bens móveis da Administração 
considerados em desuso ou inservíveis para preparação 
de processos de alienação dos mesmos, na forma da Lei;

V – Auxiliar o Superintendente na fiscalização das unida-
des no tocante ao cumprimento das normas de conserva-
ção e segurança dos bens móveis e imóveis;

VI – Organizar os documentos de bens móveis e imóveis 
da Administração para fins de registro;

VII – Realizar a conferência na entrega de material perma-
nente, conforme nota fiscal;

VIII – Auxiliar na confecção de balanço do município dos 
bens móveis e imóveis, para encaminhando da PCA ao Tri-
bunal de Contas e Câmara de Vereadores;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE PATRIMÔNIO fica criado 01 (um) cargo comissionado 
de GERENTE DE PATRIMÔNIO, com as seguintes ativida-
des: Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Auxiliar no controle e no cadastro de bens móveis e 
imóveis da Administração, auxiliando o Superintendente 
na emissão do relatório anual dos mesmos;

III – Levantar os bens móveis para sua devida identifi-
cação, encaminhando-o ao Superintendente, para fins de 
inventário;

IV – Informar a relação dos bens móveis da Administração 
considerados em desuso ou inservíveis para preparação 
de processos de alienação dos mesmos, na forma da Lei;

V – Auxiliar o Superintendente na fiscalização das unida-
des no tocante ao cumprimento das normas de conserva-
ção e segurança dos bens móveis e imóveis;

VI – Organizar os documentos de bens móveis e imóveis 
da Administração para fins de registro;

VII – Realizar a conferência na entrega de material perma-
nente, conforme nota fiscal;

VIII – Auxiliar na confecção de balanço do município dos 
bens móveis e imóveis, para encaminhando da PCA ao Tri-
bunal de Contas e Câmara de Vereadores;

IX - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

X – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

SUBSEÇÃO I

DA SUBGERÊNCIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Art. 43. A Subgerência de Serviços Administrativos, órgão 
diretamente ligado a Gerência de Patrimônio, tem como 
competência o desenvolvimento das seguintes atribuições:
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I - Supervisionar as operações de apoio da administração 
pública;

II - Promover assistência direta e imediata ao Superin-
tendente e ao Gerente na sua representação funcional e 
social;

III - Colaborar com a eficácia no fluxo de informações e 
com a eficiência do emprego dos recursos da administra-
ção pública;

IV - Supervisionar, controlar, gerenciar, planejar, organizar 
e controlar as atividades das áreas administrativas da ad-
ministração pública;

V - Definir e gerenciar estratégias;

VI - Acompanhar resultados visando o melhor desempe-
nho das atividades.

VII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS fica criado 01 
(um) cargo comissionado de SUBGERENTE DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS, com as seguintes atividades: Refe-
rência: CC5.

I - Supervisionar as operações de apoio da administração 
pública;

II - Promover assistência direta e imediata ao Superin-
tendente e ao Gerente na sua representação funcional e 
social;

III - Colaborar com a eficácia no fluxo de informações e 
com a eficiência do emprego dos recursos da administra-
ção pública;

IV - Supervisionar, controlar, gerenciar, planejar, organizar 
e controlar as atividades das áreas administrativas da ad-
ministração pública;

V - Definir e gerenciar estratégias;

VI – Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

VII - Acompanhar resultados visando o melhor desempe-
nho das atividades.

VIII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

CAPÍTULO IV

DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E SERVIÇOS

Art. 44. A Superintendência de Compras e Serviços, órgão 
diretamente ligado à Secretaria Municipal de Gestão Admi-
nistrativa e Recursos Humanos, tem como competência o 
desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Realizar a cotação e tomadas de preços para a aqui-
sição de materiais de consumo, de manutenção, bens pa-
trimoniais e serviços, emitindo o boletim comparativo de 
preços;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV – Comprar, após autorização dos setores competentes 
os materiais de consumo, de manutenção, bens patrimo-
niais e serviços;

V – Prestar as informações e assistência à Comissão Per-
manente de Licitações e a outros órgãos de controle, sobre 
os fornecedores de materiais que estejam extrapolando os 
limites constitucionais;

VI – Manter a atualização constante do cadastro de forne-
cedores;

VII – Propor, sempre que necessário, as alterações no sis-
tema de compras e cadastro de fornecedores;

VIII – Emitir a ordem de compra para o fornecedor de 
materiais e serviços, encaminhando o processo de compra 
aos setores contábeis e financeiros para sua devida con-
tabilização;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE COMPRAS E SERVIÇOS, fica criado 01 
(um) cargo comissionado de SUPERINTENDENTE DE COM-
PRAS E SERVIÇOS, com as seguintes atividades: Referên-
cia: CC3.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Realizar a cotação e tomadas de preços para a aqui-
sição de materiais de consumo, de manutenção, bens pa-
trimoniais e serviços, emitindo o boletim comparativo de 
preços;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV – Comprar, após autorização dos setores competentes 
os materiais de consumo, de manutenção, bens patrimo-
niais e serviços;

V – Prestar as informações e assistência à Comissão Per-
manente de Licitações e a outros órgãos de controle, sobre 
os fornecedores de materiais que estejam extrapolando os 
limites constitucionais;

VI – Manter a atualização constante do cadastro de forne-
cedores;

VII – Propor, sempre que necessário, as alterações no sis-
tema de compras e cadastro de fornecedores;

VIII – Emitir a ordem de compra para o fornecedor de mate-
riais e serviços, encaminhando o processo de compra aos se-
tores contábeis e financeiros para sua devida contabilização;
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IX - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

X – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Art. 45. A Superintendência de Compras e Serviços terá, 
sob sua subordinação, a seguinte Gerência e a Subgerência:

I)Gerência.

a) Gerência de Compras e Serviços.

II)Subgerência.

a)Subgerência de Serviços Internos de Compras e Serviços.

Seção I

GERÊNCIA DE COMPRAS E SERVIÇOS

Art. 46. A Gerência de Compras e Serviços, órgão direta-
mente ligado à Superintendência de Compras e Serviços, 
tem como competência o desenvolvimento das seguintes 
atribuições:

I – Dirigir todos os atos inerentes às compras de equipa-
mentos e serviços do Município;

II – Dirigir os serviços de levantamento de preços a fim 
de orientar as compras mais vantajosas para a municipa-
lidade;

III – Supervisionar o processo de escolha e organização 
da compra dos materiais necessários à Administração Mu-
nicipal;

IV – Supervisionar a execução dos orçamentos de preços 
para fins de parâmetros nas licitações;

V – Assessorar, de forma regular, os servidores responsá-
veis pelo registro de todos os atos que integram a rotina 
de compras de materiais e contratação de serviços;

VI – Cooperar, quando necessário, com a equipe de licita-
ções, promovendo a integração das atividades, primando 
pelo princípio da economicidade, observando o interesse 
público e a conveniência administrativa;

VII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei e outras correlatas previstas para o referido car-
go.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE COMPRAS E SERVIÇOS fica criado 01 (um) cargo co-
missionado de GERENTE DE COMPRAS E SERVIÇOS, com 
as seguintes atividades: Referência: CC4.

I – Dirigir todos os atos inerentes às compras de equipa-
mentos e serviços do Município;

II – Dirigir os serviços de levantamento de preços a fim 

de orientar as compras mais vantajosas para a municipa-
lidade;

III – Supervisionar o processo de escolha e organização 
da compra dos materiais necessários à Administração Mu-
nicipal;

IV – Supervisionar a execução dos orçamentos de preços 
para fins de parâmetros nas licitações;

V – Assessorar, de forma regular, os servidores responsá-
veis pelo registro de todos os atos que integram a rotina 
de compras de materiais e contratação de serviços;

VI – Cooperar, quando necessário, com a equipe de licita-
ções, promovendo a integração das atividades, primando 
pelo princípio da economicidade, observando o interesse 
público e a conveniência administrativa;

VII – Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

VIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei e outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Seção II

DA SUBGERÊNCIA DE SERVIÇOS INTERNOS DE COMPRAS 
E SERVIÇOS

Art. 47. A Subgerência de Serviços Internos de Compras e 
Serviços, órgão diretamente ligado à Gerência de Compras 
e Serviços, tem como competência o desenvolvimento das 
seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II - Encaminhar aos comércios credenciados os pedidos de 
cotação e tomadas de preços para a aquisição de materiais 
de consumo, de manutenção, bens patrimoniais e servi-
ços, emitindo um prévio boletim comparativo de preços;

III – Encaminhar os processos de compras de materiais de 
consumo, de manutenção, bens patrimoniais e serviços, 
após autorização dos setores competentes;

IV – Ajudar na colheita de informações sobre os fornece-
dores de materiais que estejam extrapolando os limites 
constitucionais, com o fim de assistir a Comissão Perma-
nente de Licitações e os demais órgãos de controle;

V – Realizar o controle e a atualização dos cadastros de 
fornecedores;

VI – Indicar qualquer alteração útil e necessária no siste-
ma de compras e cadastro de fornecedores;

VII – Auxiliar na emissão da ordem de compra ao fornece-
dor de materiais e serviços;

VIII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas nes-
ta Lei ou outras correlatas previstas para o referido cargo.



29/06/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1043

www.diariomunicipales.org.br

Página 149

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGERÊN-
CIA DE SERVIÇOS INTERNOS DE COMPRAS E SERVIÇOS 
fica criado 01 (um) cargo comissionado de SUBGERENTE 
DE SERVIÇOS INTERNOS DE COMPRAS E SERVIÇOS, com 
as seguintes atividades: Referência: CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao gerente na sua representação funcional e social;

II - Encaminhar aos comércios credenciados os pedidos de 
cotação e tomadas de preços para a aquisição de materiais 
de consumo, de manutenção, bens patrimoniais e servi-
ços, emitindo um prévio boletim comparativo de preços;

III – Encaminhar os processos de compras de materiais de 
consumo, de manutenção, bens patrimoniais e serviços, 
após autorização dos setores competentes;

IV – Ajudar na colheita de informações sobre os fornece-
dores de materiais que estejam extrapolando os limites 
constitucionais, com o fim de assistir a Comissão Perma-
nente de Licitações e os demais órgãos de controle;

V – Realizar o controle e a atualização dos cadastros de 
fornecedores;

VI – Indicar qualquer alteração útil e necessária no siste-
ma de compras e cadastro de fornecedores;

VII – Auxiliar na emissão da ordem de compra ao fornece-
dor de materiais e serviços;

VIII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

CAPÍTULO V

DA SUPERINTENDÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL

Art. 48. A Superintendência do PROCON Municipal, órgão 
diretamente ligado à Secretaria Municipal de Gestão Admi-
nistrativa e Recursos Humanos, tem como competência o 
desenvolvimento das seguintes atribuições:

I - Assessorar o Prefeito e o Secretário na formulação da 
política do Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Con-
sumidor;

II - Propor, planejar, elaborar e dirigir a política do sistema 
municipal de defesa dos direitos e interesses dos consu-
midores;

III – Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV - Acompanhar a execução e o desempenho das ativida-
des do PROCON, observando-se o disposto no § 1º, do art. 
55, da Lei nº 8.078/90 e gerir o Fundo Municipal de Defesa 
dos Direitos Difusos;

V - Buscar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Munici-
pais, bem como ao PROCON Estadual e outros órgãos de 

Defesa do Consumidor, mecanismos de cooperação e/ou 
atenção em conjunto;

VI - Providenciar para que as reclamações e/ou pedidos 
dirigidos ao PROCON Municipal tenham pronta e eficaz so-
lução;

VII – Aplicar as sanções administrativas pertinentes e pre-
vistas em lei, quando for o caso;

VIII - Expedir atos necessários à defesa do consumidor;

IX - Estimular, incentivar e orientar a criação e organização 
de associações e entidades de defesa do consumidor no 
Município e apoiar as existentes;

X - Encaminhar as reclamações não resolvidas administra-
tivamente pelo PROCON Municipal à Assistência Judiciária 
ou ao Ministério Público nos casos pertinentes;

XI - Apresentar ao Chefe do Poder Executivo relatório 
mensal e anual das atividades desenvolvidas pelo PRO-
CON Municipal;

XII - Zelar para que seja sempre mantida compatibilização 
entre as atividades e funções do PROCON com as exigên-
cias legais de proteção ao consumidor;

XIII - Buscar intercâmbio jurídico com o PROCON Estadual 
e o Ministério da Justiça;

XIV - Estudar permanentemente o fluxo das atividades do 
PROCON, propondo as devidas alterações, em função de 
novas necessidades de atualização e aumento da eficiência 
dos serviços prestados;

XV - Divulgar, por todos os meios possíveis, a relação dos 
menores preços praticados no mercado em relação aos 
produtos básicos;

XVI - Intimar o Reclamante e Reclamado para as audiên-
cias de conciliação a serem realizadas no PROCON Munici-
pal sob sua direção;

XVII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL fica criado 01 (um) 
cargo comissionado de SUPERINTENDENTE DO PROCON 
MUNICIPAL, com as seguintes atividades: Referência: CC3.

I - Assessorar o Prefeito e o Secretário na formulação da 
política do Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Con-
sumidor;

II - Propor, planejar, elaborar e dirigir a política do sistema 
municipal de defesa dos direitos e interesses dos consu-
midores;

III – Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV - Acompanhar a execução e o desempenho das ativida-
des do PROCON, observando-se o disposto no § 1º, do art. 
55, da Lei nº 8.078/90 e gerir o Fundo Municipal de Defesa 
dos Direitos Difusos;

V - Buscar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Munici-
pais, bem como ao PROCON Estadual e outros órgãos de 
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Defesa do Consumidor, mecanismos de cooperação e/ou 
atenção em conjunto;

VI - Providenciar para que as reclamações e/ou pedidos 
dirigidos ao PROCON Municipal tenham pronta e eficaz so-
lução;

VII – Aplicar as sanções administrativas pertinentes e pre-
vistas em lei, quando for o caso;

VIII - Expedir atos necessários à defesa do consumidor;

IX - Estimular, incentivar e orientar a criação e organização 
de associações e entidades de defesa do consumidor no 
Município e apoiar as existentes;

X - Encaminhar as reclamações não resolvidas administra-
tivamente pelo PROCON Municipal à Assistência Judiciária 
ou ao Ministério Público nos casos pertinentes;

XI - Apresentar ao Chefe do Poder Executivo relatório 
mensal e anual das atividades desenvolvidas pelo PRO-
CON Municipal;

XII - Zelar para que seja sempre mantida compatibilização 
entre as atividades e funções do PROCON com as exigên-
cias legais de proteção ao consumidor;

XIII - Buscar intercâmbio jurídico com o PROCON Estadual 
e o Ministério da Justiça;

XIV - Estudar permanentemente o fluxo das atividades do 
PROCON, propondo as devidas alterações, em função de 
novas necessidades de atualização e aumento da eficiência 
dos serviços prestados;

XV - Divulgar, por todos os meios possíveis, a relação dos 
menores preços praticados no mercado em relação aos 
produtos básicos;

XVI - Intimar o Reclamante e Reclamado para as audiên-
cias de conciliação a serem realizadas no PROCON Munici-
pal sob sua direção;

XVII – Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XVIII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e previstas para o referido 
cargo.

Art. 49. A Superintendência do PROCON Municipal terá, 
sob sua subordinação, a seguinte Gerência e Subgerência:

I) Gerência:

a) Gerência de Atendimento ao Cidadão.

II) Subgerências:

a) Subgerência de Fiscalização e Acompanhamento;

Seção I

DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Art. 50. A Gerência de Atendimento ao Cidadão, órgão 

diretamente ligado a Superintendência do PROCON Muni-
cipal, tem como competência o desenvolvimento das se-
guintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te na sua representação funcional e social;

II - Recepcionar e orientar o consumidor quanto aos direi-
tos e deveres do mesmo;

III - Registrar as denúncias em formulário próprio e enca-
minhá-las ao Superintendente;

IV - Encaminhar as reclamações ao Setor de Conciliação 
para providenciar audiência conciliatória, que será condu-
zida pelo Superintendente do PROCON Municipal;

V - Encaminhar para o Setor de Fiscalização os casos que 
exigem diligências;

VI - Remeter os assuntos pendentes de solução aos órgãos 
competentes, dentro de suas respectivas áreas de atuação 
e jurisdição, para subsequentes providências e medidas 
pertinentes;

VII - Expedir ofícios aos reclamantes e reclamados relati-
vos às demandas autuadas no PROCON;

VIII - Comunicar ao consumidor a solução de sua denún-
cia e determinar arquivamento do processo, com vistas ao 
Superintendente.

IX - Emitir certidões negativas;

X - Entregar material informativo ao consumidor;

XI - Expedir notificações aos fornecedores para prestarem 
informações sobre reclamações apresentadas pelo consu-
midor ao PROCON (Art. 55, § 4º, da Lei nº 8.078/90);

XII - Elaborar e/ou distribuir material informativo sobre os 
direitos e deveres do consumidor;

XIII - Efetuar estatísticas mensais de atendimento, bem 
como o relatório circunstanciado, onde constem denún-
cias, encaminhamentos e soluções ou pendências;

XIV - Manter cadastro atualizado das reclamações funda-
mentadas contra fornecedores de produtos e serviços;

XV – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO fica criado 01 (um) cargo 
comissionado de GERENTE DE ATENDIMENTO AO CIDA-
DÃO, com as seguintes atividades: Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te na sua representação funcional e social;

II - Recepcionar e orientar o consumidor quanto aos direi-
tos e deveres do mesmo;

III - Registrar as denúncias em formulário próprio e enca-
minhá-las ao Superintendente;

IV - Encaminhar as reclamações ao Setor de Conciliação 
para providenciar audiência conciliatória, que será condu-
zida pelo Superintendente do PROCON Municipal;
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V - Encaminhar para o Setor de Fiscalização os casos que 
exigem diligências;

VI - Remeter os assuntos pendentes de solução aos órgãos 
competentes, dentro de suas respectivas áreas de atuação 
e jurisdição, para subsequentes providências e medidas 
pertinentes;

VII - Expedir ofícios aos reclamantes e reclamados relati-
vos às demandas autuadas no PROCON;

VIII - Comunicar ao consumidor a solução de sua denún-
cia e determinar arquivamento do processo, com vistas ao 
Superintendente.

IX - Emitir certidões negativas;

X - Entregar material informativo ao consumidor;

XI - Expedir notificações aos fornecedores para prestarem 
informações sobre reclamações apresentadas pelo consu-
midor ao PROCON (Art. 55, § 4º, da Lei nº 8.078/90);

XII - Elaborar e/ou distribuir material informativo sobre os 
direitos e deveres do consumidor;

XIII - Efetuar estatísticas mensais de atendimento, bem 
como o relatório circunstanciado, onde constem denún-
cias, encaminhamentos e soluções ou pendências;

XIV - Manter cadastro atualizado das reclamações funda-
mentadas contra fornecedores de produtos e serviços;

XV - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XVI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção I

DA SUBGERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMEN-
TO

Art. 51. A Subgerência de Fiscalização e Acompanhamen-
to, órgão diretamente ligado a Gerência de Atendimento 
ao Cidadão, tem como competência o desenvolvimento 
das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II - Fiscalizar as relações de consumo;

III - Expedir notificações aos interessados e envolvidos 
nas atividades consumeristas;

IV - Efetuar diligências especiais no atendimento de re-
clamações formuladas pelos consumidores, notadamente 
aquelas que necessitam de verificação in loco para a com-
provação da possível prática infratora;

V - Fiscalizar, de forma preventiva, a veiculação da publici-
dade enganosa ou abusiva;

VI - Participar de "blitz" relacionadas com as atividades 
consumeristas;

VII - Proceder com decoro no exercício da função, visando 

preservar a imagem do PROCON;

VIII - Receber amostra de produtos apreendidos ou re-
colhidos por suspeita de estarem em desacordo com as 
normas expedidas pelos órgãos competentes;

IX - Encaminhar amostras para análises e parecer de ór-
gãos competentes;

X - Receber resultados e pareceres das análises, acostá-
-los aos processos e devolvê-los ao setor interessado;

XI - Orientar e realizar coletas de amostra de produtos 
suspeitos, conforme as normas fiscalizatórias;

XII - Vistoriar a realização do serviço, objeto da reclama-
ção, emitindo parecer e visando instruir o processo em 
tramitação;

XIII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO fica 
criado 01 (um) cargo comissionado de SUBGERENTE DE 
FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO, com as seguintes 
atividades: Referência: CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II - Fiscalizar as relações de consumo;

III - Expedir notificações aos interessados e envolvidos 
nas atividades consumeristas;

IV - Efetuar diligências especiais no atendimento de re-
clamações formuladas pelos consumidores, notadamente 
aquelas que necessitam de verificação in loco para a com-
provação da possível prática infratora;

V - Fiscalizar, de forma preventiva, a veiculação da publici-
dade enganosa ou abusiva;

VI - Participar de "blitz" relacionadas com as atividades 
consumeristas;

VII - Proceder com decoro no exercício da função, visando 
preservar a imagem do PROCON;

VIII - Receber amostra de produtos apreendidos ou re-
colhidos por suspeita de estarem em desacordo com as 
normas expedidas pelos órgãos competentes;

IX - Encaminhar amostras para análises e parecer de ór-
gãos competentes;

X - Receber resultados e pareceres das análises, acostá-
-los aos processos e devolvê-los ao setor interessado;

XI - Orientar e realizar coletas de amostra de produtos 
suspeitos, conforme as normas fiscalizatórias;

XII - Vistoriar a realização do serviço, objeto da reclama-
ção, emitindo parecer e visando instruir o processo em 
tramitação;

XIII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;
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XIV - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

CAPÍTULO VI

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Art. 52. A Superintendência de Licitação e Contratos, ór-
gão diretamente ligado à Secretaria Municipal de Gestão 
Administrativa e Recursos Humanos, tem como competên-
cia o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Realizar, cartas convites, edital de tomada de preços, 
pregões presenciais e tomadas de preços para a aquisição 
de materiais de consumo, de manutenção, bens patrimo-
niais e serviços, emitindo o boletim comparativo de pre-
ços;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV – Acompanhar a Emissão dos contratos após tomada de 
preços para compras, após autorização dos setores com-
petentes os materiais de consumo, de manutenção, bens 
patrimoniais e serviços;

V – Prestar as informações e assistência da Comissão Per-
manente de Licitações e a outros órgãos de controle, sobre 
os fornecedores de materiais que estejam extrapolando os 
limites constitucionais;

VI – Manter a atualização constante dos editais e pregões 
realizados dentro dos 05 (cinco) anos preconizados pela 
legislação.

VII – Propor, sempre que necessário, as alterações no sis-
tema de Licitação e Contratos;

VIII – Emitir a ordem de compra para o fornecedor de 
materiais e serviços, encaminhando o processo de compra 
aos setores contábeis e financeiros para sua devida con-
tabilização;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

§ 1º- Para exercer as atribuições da SUPERINTENDÊNCIA 
DE LICITAÇÃO E CONTRATOS fica criado 01 (um) cargo co-
missionado de SUPERINTENDENTE DE LICITAÇÃO E CON-
TRATOS, com as seguintes atividades. Referência: CC3.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Realizar, cartas convites, edital de tomada de preços, 
pregões presenciais tomadas de preços para a aquisição de 
materiais de consumo, de manutenção, bens patrimoniais 
e serviços, emitindo o boletim comparativo de preços;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV – Acompanhar a Emissão dos contratos após tomada de 
preços para compras, após autorização dos setores com-
petentes os materiais de consumo, de manutenção, bens 
patrimoniais e serviços;

V – Prestar as informações e assistência da Comissão Per-
manente de Licitações e a outros órgãos de controle, sobre 
os fornecedores de materiais que estejam extrapolando os 
limites constitucionais;

VI – Manter a atualização constante dos editais e pregões 
realizados dentro dos 05 (cinco) anos preconizados pela 
legislação.

VII – Propor, sempre que necessário, as alterações no sis-
tema de Licitação e Contratos;

VIII – Emitir a ordem de compra para o fornecedor de 
materiais e serviços, encaminhando o processo de compra 
aos setores contábeis e financeiros para sua devida con-
tabilização;

IX - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

X – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

§2º. A Superintendência de Licitação e Contratos, terá sob 
sua subordinação, a seguinte Gerência e Subgerência:

I) Gerência:

a) Gerência de Licitação e Contratos.

II) Subgerência:

a) Subgerência de Controle de Licitação e Contratos.

Seção I

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Art. 53. A Gerência de Licitação e Contratos, órgão direta-
mente ligado à Superintendência de Licitação e Contratos, 
tem como competência o desenvolvimento das seguintes 
atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Acompanhar a realização de cartas convites, edital de 
tomada de preços, pregões presenciais tomadas de preços 
para a aquisição de materiais de consumo, de manuten-
ção, bens patrimoniais e serviços;

III – Acompanhar a emissão dos contratos após tomada de 
preços para compras, após autorização dos setores com-
petentes os materiais de consumo, de manutenção, bens 
patrimoniais e serviços;

IV – Prestar as informações e assistência da Comissão Per-
manente de Licitações e a outros órgãos de controle, sobre 
os fornecedores de materiais que estejam extrapolando os 
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limites constitucionais;

V – Manter a atualização constante dos editais e pregões 
realizados dentro dos 05 (cinco) anos preconizados pela 
legislação.

VI – Realizar o encaminhando do processo licitatório aos 
setores contábeis e financeiros para sua devida contabili-
zação;

VII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único- Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE LICITAÇÃO E CONTRATOS fica criado 01 (um) cargo 
comissionado de GERENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, 
com as seguintes atividades. Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Acompanhar a Realização de cartas convites, edital de 
tomada de preços, pregões presenciais tomadas de preços 
para a aquisição de materiais de consumo, de manuten-
ção, bens patrimoniais e serviços;

III – Acompanhar a Emissão dos contratos após tomada de 
preços para compras, após autorização dos setores com-
petentes os materiais de consumo, de manutenção, bens 
patrimoniais e serviços;

IV – Prestar as informações e assistência da Comissão Per-
manente de Licitações e a outros órgãos de controle, sobre 
os fornecedores de materiais que estejam extrapolando os 
limites constitucionais;

V – Manter a atualização constante dos editais e pregões 
realizados dentro dos 05 (cinco) anos preconizados pela 
legislação.

VI – Realizar o encaminhando do processo licitatório aos 
setores contábeis e financeiros para sua devida contabili-
zação;

VII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

VIII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção I

SUBGERÊNCIA DE CONTROLE DE LICITAÇÃO E CONTRA-
TOS

Art. 54. A Subgerência de Controle de Licitação e Contra-
tos, órgão diretamente ligado a Gerência de Licitação e 
Contratos, terá como competência o desenvolvimento das 
seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II – Proceder a imediata a correta organização e arquiva-
mento dos processos correspondentes a licitação;

III – Manter de forma regular os registros e relatórios ins-
tituídos pela administração;

IV – Dirigir sob orientação da chefia imediata os atos que 
integram os processos licitatórios, nas diversas modalida-
des para aquisição de bens e contratação de serviços;

V – Auxiliar a comissão de licitação, com o objetivo do 
cumprimento da legislação pertinente;

VI – Auxiliar na coordenação dos serviços de manuten-
ção dos registros cadastrais dos fornecedores, bem como 
a emissão dos respectivos certificados;

VII- Acompanhar e realizar o arquivamento dos contratos 
celebrados entre o Município e as empresas;

VIII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei e outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE CONTROLE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS fica 
criado 01 (um) cargo comissionado de SUBGERENTE DE 
CONTROLE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, com as seguin-
tes atividades: Referência CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II – Proceder a imediata a correta organização e arquiva-
mento dos processos correspondentes a licitação;

III – Manter de forma regular os registros e relatórios ins-
tituídos pela administração;

IV – Dirigir sob orientação da chefia imediata os atos que 
integram os processos licitatórios, nas diversas modalida-
des para aquisição de bens e contratação de serviços;

V – Auxiliar a comissão de licitação, com o objetivo do 
cumprimento da legislação pertinente;

VI – Auxiliar na coordenação dos serviços de manuten-
ção dos registros cadastrais dos fornecedores, bem como 
a emissão dos respectivos certificados;

VII- Acompanhar e realizar o arquivamento dos contratos 
celebrados entre o Município e as empresas;

VIII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei e outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

IX – Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

CAPÍTULO VII

DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E MANUTENÇÃO 
DA FROTA MUNICIPAL
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Art. 55. A Superintendência de Controle e Manutenção 
da Frota Municipal, órgão diretamente ligado à Secretaria 
Municipal de Gestão Administrativa e Recursos Humanos, 
tem como competência o desenvolvimento das seguintes 
atribuições:

I – Administrar a frota geral da administração direta;

II – Controlar as autorizações e habilitação dos servidores 
e servidoras municipais para utilizar os veículos da frota 
geral da administração direta;

III – Atender as reclamações e sugestões dos munícipes, 
no que tange ao comportamento do trânsito, dos motoris-
tas a serviço do Município;

IV – Atender e assistir aos acidentes de trânsito, que en-
volvam veículos municipais da administração direta, ela-
borando o laudo do acidente e croqui, para avaliação do 
órgão responsável;

V – Controlar o serviço de socorro à frota;

VI – Controlar permanentemente os gastos com manuten-
ção da frota;

VII – Coordenar a distribuição da frota municipal, quando 
da realização de eventos especiais;

VIII – Manter atualizados os licenciamentos e seguros 
obrigatórios da frota municipal da administração direta, 
bem como efetuar o seu cadastro junto ao Detran-ES;

IX – Proceder à avaliação dos serviços executados pelas 
oficinas autorizadas;

X – Programar e acompanhar as manutenções preventivas 
e corretivas, procedendo à avaliação dos defeitos aponta-
dos;

XI – Executar pequenos consertos na frota da administra-
ção direta;

XII – Administrar o posto de abastecimento;

XIII – Solicitar, sempre que necessário, combustíveis e lu-
brificantes;

XIV – Providenciar renovação de seguros obrigatórios de 
veículos e dos próprios municipais, quando necessário;

XV – Controlar o processo de ressarcimento de multas de 
trânsito;

XVI – Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua 
competência e praticar os atos pertinentes às atribuições 
descritas nesta Lei;

XVII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

§ 1º. Para exercer as atribuições da SUPERINTENDÊNCIA 
DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL fica 
criado 01 (um) cargo comissionado de SUPERINTENDEN-
TE DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, 
com as seguintes atividades: Referência CC3.

I – Administrar a frota geral da administração direta;

II – Controlar as autorizações e habilitação dos servidores 
e servidoras municipais para utilizar os veículos da frota 
geral da administração direta;

III – Atender as reclamações e sugestões dos munícipes, 
no que tange ao comportamento do trânsito, dos motoris-
tas a serviço do Município;

IV – Atender e assistir aos acidentes de trânsito, que en-
volvam veículos municipais da administração direta, ela-
borando o laudo do acidente e croqui, para avaliação do 
órgão responsável;

V – Controlar o serviço de socorro à frota;

VI – Controlar permanentemente os gastos com manuten-
ção da frota;

VII – Coordenar a distribuição da frota municipal, quando 
da realização de eventos especiais;

VIII – Manter atualizados os licenciamentos e seguros 
obrigatórios da frota municipal da administração direta, 
bem como efetuar o seu cadastro junto ao Detran-ES;

IX – Proceder à avaliação dos serviços executados pelas 
oficinas autorizadas;

X – Programar e acompanhar as manutenções preventivas 
e corretivas, procedendo à avaliação dos defeitos aponta-
dos;

XI – Executar pequenos consertos na frota da administra-
ção direta;

XII – Administrar o posto de abastecimento;

XIII – Solicitar, sempre que necessário, combustíveis e lu-
brificantes;

XIV – Providenciar renovação de seguros obrigatórios de 
veículos e dos próprios municipais, quando necessário;

XV – Controlar o processo de ressarcimento de multas de 
trânsito;

XVI – Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua 
competência e praticar os atos pertinentes às atribuições 
descritas nesta Lei.

XVII – Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XVIII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

§ 2º. A Superintendência de Controle e Manutenção da 
Frota Municipal, terá sob sua subordinação, as seguinte 
Gerências e Subgerência:

I) Gerências:

a) Gerência Operacional de Manutenção;

b) Gerência de Controle de Combustíveis e Lubrificantes.

II) Subgerência:

a) Subgerência de Controle de Veículos e Transporte.
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b) Subgerência de Controle e Manutenção da Frota Muni-
cipal.

Seção I

DA GERÊNCIA OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO

Art. 56. A Gerência Operacional de Manutenção, órgão di-
retamente ligado a Superintendência de Controle e Manu-
tenção da Frota Municipal, terá como competência o de-
senvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Providenciar e manter a oficina municipal, peças e ma-
teriais sob sua guarda, informando ao Secretário da pasta 
qualquer desvio ou desgaste de peças ou ferramentas do 
setor;

III – Providenciar os consertos e manutenção dos serviços 
solicitados pelo secretário da pasta ou funcionário autori-
zado por ele;

IV – Providenciar a manutenção preventiva dos veículos, 
observando o período das revisões e mantendo em dia o 
cadastro individual de cada veículo;

V – Zelar pela manutenção dos veículos quanto sua apre-
sentação e limpeza, informando ao secretário os motoris-
tas que, por ventura, não cuidarem dos veículos sob sua 
guarda;

VI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO fica criado 01 (um) cargo 
comissionado de GERENTE OPERACIONAL DE MANUTEN-
ÇÃO, com as seguintes atividades: Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Providenciar e manter a oficina municipal, peças e ma-
teriais sob sua guarda, informando ao Secretário da pasta 
qualquer desvio ou desgaste de peças ou ferramentas do 
setor;

III – Providenciar os consertos e manutenção dos serviços 
solicitados pelo secretário da pasta ou funcionário autori-
zado por ele;

IV – Providenciar a manutenção preventiva dos veículos, 
observando o período das revisões e mantendo em dia o 
cadastro individual de cada veículo;

V – Zelar pela manutenção dos veículos quanto sua apre-
sentação e limpeza, informando ao secretário os motoris-
tas que, por ventura, não cuidarem dos veículos sob sua 
guarda;

VI - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

VII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção I

DA SUBGERÊNCIA DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DA 
FROTA MUNICIPAL

Art. 57. A Subgerência de Controle e Manutenção da Frota 
Municipal, órgão diretamente ligado a Gerência Operacio-
nal de Manutenção, terá como competência o desenvolvi-
mento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao gerente na sua representação funcional e social;

II –Supervisionar sob a orientação do Superintendente o 
trabalho dos mecânicos e os serviços realizados;

III – Prestar informações sobre os gastos de pneus e óleos 
lubrificantes;

IV – Registrar todos os serviços que foram realizados em 
cada veículo, bem como as peças e materiais utilizados, 
informando ao Superintendente;

V – Controlar e informar ao seu superior os arquivos de 
manutenção da frota de veículos;

VI – Encaminhar requisições de peças, quando solicitado 
pelo seu superior;

VI – Zelar pela conservação dos equipamentos e instala-
ções físicas;

VII – Zelar pela manutenção e limpeza de seu local de 
trabalho;

VIII – Levar ao conhecimento da chefia imediata as irregu-
laridades ocorridas no âmbito do serviço público;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGERÊN-
CIA DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 
fica criado 01 (um) cargo comissionado de SUBGEREN-
TE DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, 
com as seguintes atividades: Referência CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te na sua representação funcional e social;

II – Supervisionar sob a orientação do Superintendente o 
trabalho dos mecânicos e os serviços realizados;

III – Prestar informações sobre os gastos de pneus e óleos 
lubrificantes;

IV – Registrar todos os serviços que foram realizados em 
cada veículo, bem como as peças e materiais utilizados, 
informando ao Superintendente;

V – Controlar e informar ao seu superior os arquivos de 
manutenção da frota de veículos;

VI – Encaminhar requisições de peças, quando solicitado 
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pelo seu superior;

VI – Zelar pela conservação dos equipamentos e instala-
ções físicas;

VII – Zelar pela manutenção e limpeza de seu local de 
trabalho;

VIII – Levar ao conhecimento da chefia imediata as irregu-
laridades ocorridas no âmbito do serviço público;

IX – Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

X – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o cargo.

Seção II

DA GERÊNCIA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS E LUBRI-
FICANTES

Art. 58. A Gerência de Controle de Combustíveis e Lubri-
ficantes, órgão diretamente ligado a Superintendência de 
Controle e Manutenção da Frota Municipal, tem como com-
petência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Organizar, supervisionar e controlar a licitação de com-
pras de combustíveis e lubrificantes por Secretaria, infor-
mando ao secretário de cada pasta o quantitativo e a mé-
dia gasta;

III – Controlar o consumo de combustíveis e lubrificantes, 
observando-se os níveis de estoque adequados;

IV – Organizar, coordenar e o controlar os cupons e no-
tas fiscais referentes aos abastecimentos, distribuídos por 
cada Secretaria;

V – Emitir relatórios para controle de consumo de cada 
veículo, com atenção ao abastecimento e sua respectiva 
quilometragem, informando ao motorista e ao Secretário 
da pasta qualquer alteração nas médias estabelecidas;

VI – Realizar cotação de preços prévia e informar ao setor 
de compras e serviços, facilitando a aquisição e a compra 
de combustíveis e lubrificantes;

VII – Auxiliar no fornecimento às unidades de descrições 
completas de materiais, facilitando o pedido;

VIII – Providenciar o levantamento de dados estatísti-
cos relativos às atividades de aquisição e o consumo de 
cada veículo da Administração, montando mapa estatístico 
comparativo;

IX – Providenciar levantamento anual das atividades, re-
passando ao Secretário da pasta para a realização de au-
diência pública de prestação de contas;

X – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊN-
CIA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
fica criado 01 (um) cargo comissionado de GERENTE DE 
CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, com as 
seguintes atividades: Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Organizar, supervisionar e controlar a licitação de com-
pras de combustíveis e lubrificantes por Secretaria, infor-
mando ao secretário de cada pasta o quantitativo e a mé-
dia gasta;

III – Controlar o consumo de combustíveis e lubrificantes, 
observando-se os níveis de estoque adequados;

IV – Organizar, coordenar e o controlar os cupons e no-
tas fiscais referentes aos abastecimentos, distribuídos por 
cada Secretaria;

V – Emitir relatórios para controle de consumo de cada 
veículo, com atenção ao abastecimento e sua respectiva 
quilometragem, informando ao motorista e ao Secretário 
da pasta qualquer alteração nas médias estabelecidas;

VI – Realizar cotação de preços prévia e informar ao setor 
de compras e serviços, facilitando a aquisição e a compra 
de combustíveis e lubrificantes;

VII – Auxiliar no fornecimento às unidades de descrições 
completas de materiais, facilitando o pedido;

VIII – Providenciar o levantamento de dados estatísti-
cos relativos às atividades de aquisição e o consumo de 
cada veículo da Administração, montando mapa estatístico 
comparativo;

IX – Providenciar levantamento anual das atividades, re-
passando ao Secretário da pasta para a realização de au-
diência pública de prestação de contas;

X - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção I

DA SUBGERÊNCIA DE CONTROLE DE VEÍCULOS E TRANS-
PORTE

Art. 59. A Subgerência de Controle de Veículos e Trans-
porte, órgão diretamente ligado a Gerência de Controle 
de Combustíveis e Lubrificantes, terá como competência o 
desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II - Providenciar e manter organizados a documentação e 
o licenciamento anual dos veículos motorizados, informan-
do ao Secretário da pasta as providências cabíveis;
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III – Providenciar e manter organizada a documentação 
dos motoristas, quanto à CNH – Carteira Nacional de Ha-
bilitação, informando ao Secretário da pasta qualquer al-
teração;

IV – Controlar e informar o Secretário da pasta sobre as 
apólices de seguro dos veículos, mantendo dentro dos 
mesmos todas as informações necessárias para eventual 
sinistro;

V – Manter registro de viagens e os motoristas responsá-
veis, encaminhando ao Secretário para conhecimento;

VI – Controlar e indicar ao Secretário os veículos que estão 
com alto custo de manutenção, visando a alienação dos 
mesmos;

VII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE CONTROLE DE VEÍCULOS E TRANSPORTE fica 
criado 01 (um) cargo comissionado de SUBGERENTE DE 
CONTROLE DE VEÍCULOS E TRANSPORTE, com as seguin-
tes atividades: Referência: CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II - Providenciar e manter organizados a documentação e 
o licenciamento anual dos veículos motorizados, informan-
do ao Secretário da pasta as providências cabíveis;

III – Providenciar e manter organizada a documentação 
dos motoristas, quanto à CNH – Carteira Nacional de Ha-
bilitação, informando ao Secretário da pasta qualquer al-
teração;

IV – Controlar e informar o Secretário da pasta sobre as 
apólices de seguro dos veículos, mantendo dentro dos 
mesmos todas as informações necessárias para eventual 
sinistro;

V – Manter registro de viagens e os motoristas responsá-
veis, encaminhando ao Secretário para conhecimento;

VI – Controlar e indicar ao Secretário os veículos que estão 
com alto custo de manutenção, visando a alienação dos 
mesmos;

VII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

VIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo

TÍTULO IV

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Art. 60. Compete à Secretaria Municipal de Finanças gerir 
as contas públicas da Prefeitura Municipal, contabilizando 
todas as receitas e despesas públicas, inclusive impostos, 
taxas e as transferências de recursos constitucionais.

Art. 61. A representação gráfica da Secretaria Municipal 
de Finanças, bem como os dados de identificação, são os 
constantes do Anexo IV, parte integrante desta Lei.

Art. 62. A Secretaria Municipal de Finanças tem como com-
petência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Desenvolver o planejamento operacional e a execução 
da política financeira, tributária e econômica do Município;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV - Assessorar as secretarias municipais em assuntos fi-
nanceiros;

V - Desenvolver estudos e coordenar o planejamento e a 
elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias e Lei Orçamentária Anual, bem como orientar, 
coordenar, acompanhar e controlar a execução do orça-
mento de acordo com as disposições legais, respeitan-
do os princípios e limites estabelecidos na Lei 8.666/93, 
4.320/64 e Lei complementar 101/2000;

VI - Realizar o planejamento econômico e a proposta or-
çamentária;

VII - Definir e executar as diretrizes das políticas orçamen-
tárias, econômicas, tributárias e financeiras do município, 
atendendo a legislação em vigor e otimizando os recursos 
públicos;

VIII - Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os atos 
administrativos pertinentes às suas atividades;

IX - Acompanhar os sistemas orçamentário, financeiro, 
patrimonial e a dívida pública, proporcionando a contabili-
zação e a liquidação da despesa pública;

X - Realizar as prestações de contas do Município;

XI - Elaborar demonstrativos e relatórios do comporta-
mento das despesas orçamentárias;

XII - Programar o desembolso financeiro, o empenho, a 
liquidação e o pagamento das despesas;

XIII - Elaborar balancetes e demonstrativos, disponibili-
zando as informações estabelecidas na Lei Complementar 
Federal nº 101/2000 e demais legislações vigentes;

XIV - Supervisionar os investimentos públicos e controlar 
a capacidade de endividamento do Município;

XV - Inscrever e cadastrar os contribuintes, prestando, 
sempre que solicitado, orientação aos mesmos;

XVI - Realizar o lançamento, a arrecadação e fiscalização 
dos tributos devidos ao Município;

XVII - Realizar a inserção e baixa em dívida ativa dos con-
tribuintes;

XVIII - Implementar campanhas visando a arrecadação;

XIX - Executar o registro e controles contábeis da admi-
nistração financeira e patrimonial e o registro da execução 
orçamentária;
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XX - Fiscalizar e autuar as infrações cometidas contra a 
legislação vigente relacionada à sua área de competência;

XXI - Orientar as unidades administrativas sobre os pos-
síveis remanejamentos e abertura de crédito adicional ao 
orçamento, bem como, sobre as necessidades de correção 
de eventuais desvios na execução do orçamento e nas di-
retrizes propostas;

XXII – Efetuar, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Planejamento, o remanejamento orçamentário e a aber-
tura de crédito adicional ao orçamento quando solicitado 
pelas unidades administrativas, de acordo com as dispo-
sições legais;

XXIII - Gerir a legislação tributária e financeira do Muni-
cípio;

XXIV - Manter, revisar e atualizar o cadastro econômico do 
Município;

XXV - Controlar e acompanhar a execução de convênios;

XXVI - Fiscalizar o cumprimento do Código de Posturas do 
Município em conjunto com as Secretarias Municipais de 
Planejamento e de Meio Ambiente;

XXVII - Executar em conjunto com a Secretaria Municipal 
de Agricultura a emissão e o cadastro da nota do produtor 
rural;

XXVIII - Desenvolver ações integradas com outras Secre-
tarias Municipais;

XXIX - Exercer o controle orçamentário no âmbito da Se-
cretaria;

XXX - Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria;

XXXI - Efetuar o planejamento das atividades anuais e plu-
rianuais no âmbito da secretaria;

XXXII - Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comu-
nicando o órgão responsável sobre eventuais alterações;

XXXIII - Praticar os atos pertinentes às atribuições des-
critas nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas 
para o referido cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE FINANÇAS fica criado 01 (um) cargo 
comissionado de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
com as seguintes atividades: Referência: CC1.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Desenvolver o planejamento operacional e a execução 
da política financeira, tributária e econômica do Município;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV - Assessorar as secretarias municipais em assuntos fi-
nanceiros;

V - Desenvolver estudos e coordenar o planejamento e a 
elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias e Lei Orçamentária Anual, bem como orien-
tar, coordenar, acompanhar e controlar a execução do 

orçamento de acordo com as disposições legais, respeitan-
do os princípios e limites estabelecidos na Lei 8.666/93, 
4.320/64 e Lei complementar 101/2000;

VI - Realizar o planejamento econômico e a proposta or-
çamentária;

VII - Definir e executar as diretrizes das políticas orçamen-
tárias, econômicas, tributárias e financeiras do município, 
atendendo a legislação em vigor e otimizando os recursos 
públicos;

VIII - Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os atos 
administrativos pertinentes às suas atividades;

IX - Acompanhar os sistemas orçamentário, financeiro, 
patrimonial e a dívida pública, proporcionando a contabili-
zação e a liquidação da despesa pública;

X - Realizar as prestações de contas do Município;

XI - Elaborar demonstrativos e relatórios do comporta-
mento das despesas orçamentárias;

XII - Programar o desembolso financeiro, o empenho, a 
liquidação e o pagamento das despesas;

XIII - Elaborar balancetes e demonstrativos, disponibili-
zando as informações estabelecidas na Lei Complementar 
Federal nº 101/2000 e demais legislações vigentes;

XIV - Supervisionar os investimentos públicos e controlar 
a capacidade de endividamento do Município;

XV - Inscrever e cadastrar os contribuintes, prestando, 
sempre que solicitado, orientação aos mesmos;

XVI - Realizar o lançamento, a arrecadação e fiscalização 
dos tributos devidos ao Município;

XVII - Realizar a inserção e baixa em dívida ativa dos con-
tribuintes;

XVIII - Implementar campanhas visando a arrecadação;

XIX - Executar o registro e controles contábeis da admi-
nistração financeira e patrimonial e o registro da execução 
orçamentária;

XX - Fiscalizar e autuar as infrações cometidas contra a 
legislação vigente relacionada à sua área de competência;

XXI - Orientar as unidades administrativas sobre os pos-
síveis remanejamentos e abertura de crédito adicional ao 
orçamento, bem como, sobre as necessidades de correção 
de eventuais desvios na execução do orçamento e nas di-
retrizes propostas;

XXII – Efetuar, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Planejamento, o remanejamento orçamentário e a aber-
tura de crédito adicional ao orçamento quando solicitado 
pelas unidades administrativas, de acordo com as dispo-
sições legais;

XXIII - Gerir a legislação tributária e financeira do Muni-
cípio;

XXIV - Manter, revisar e atualizar o cadastro econômico do 
Município;

XXV - Controlar e acompanhar a execução de convênios;

XXVI - Fiscalizar o cumprimento do Código de Posturas do 
Município em conjunto com as Secretarias Municipais de 
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Planejamento e de Meio Ambiente;

XXVII - Executar em conjunto com a Secretaria Municipal 
de Agricultura a emissão e o cadastro da nota do produtor 
rural;

XXVIII - Desenvolver ações integradas com outras Secre-
tarias Municipais;

XXIX - Exercer o controle orçamentário no âmbito da Se-
cretaria;

XXX - Executar atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria;

XXXI - Efetuar o planejamento das atividades anuais e plu-
rianuais no âmbito da secretaria;

XXXII - Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comu-
nicando o órgão responsável sobre eventuais alterações;

XXXIII – Participar dos eventos promovidos pela adminis-
tração municipal buscando, sempre que necessário, pro-
mover a ordem, com dedicação e postura;

XXXIV - Praticar os atos pertinentes às atribuições des-
critas nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas 
para o referido cargo.

Art. 63. A Secretaria Municipal de Finanças exercerá suas 
atividades através da Secretaria Adjunta, Superintendên-
cias, Gerências e Subgerências, sob sua subordinação:

I – Secretaria Adjunta de Finanças e Contabilidade

II – Superintendências:

a) Superintendência de Finanças;

b) Superintendência de Contabilidade Pública.

c) Superintendência de Tributação.

III - Gerências:

a) Gerência de Finanças;

b) Gerência de Contabilidade da Educação;

c) Gerência de Contabilidade da Saúde;

d) Gerência de Contabilidade da Assistência Social;

e) Gerência de Arrecadação Municipal.

IV – Subgerências:

a) Subgerência de Apoio Operacional;

b) Subgerência de Arquivos de Documentos Contábeis;

c) Subgerência de Lançamentos Contábeis;

d) Subgerência de Fiscalização;

e) Subgerência de Arrecadação Tributária.

CAPÍTULO I

DA SECRETARIA ADJUNTA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Art. 64. A Secretaria Adjunta de Finanças e Contabilidade, 
órgão ligado diretamente à Secretaria Municipal de Finan-
ças, tem como competência o desenvolvimento das se-
guintes atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Assinar, juntamente com o titular da unidade adminis-
trativa competente, os documentos de registro da movi-
mentação financeira nas contas bancárias de titularidade 
do Município;

III – Assinar pelos atos e fatos contábeis e financeiros jun-
tamente ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
ou a outro órgão;

IV - Responsabilizar-se pelo envio da PCM – Prestações de 
Contas Mensais, PCA – Prestações de Contas Anuais, assi-
nando os relatórios de forma impressa ou digital;

V – Responsabilizar-se pelo preenchimento e envio do LRF/
WEB, SIOPE, SIOPS, SICONFI e outros meios de controle 
da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000.

VI – Acompanhar e organizar os serviços da superinten-
dência e gerencias sob sua responsabilidade, atentando-se 
aos prazos previstos na Legislação;

VII - Aprovar e acompanhar o planejamento das ativida-
des das unidades administrativas vinculadas diretamente;

VIII - Aprovar projetos, programas e ações que visem oti-
mizar as despesas do Município;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

§ 1º. Para exercer as atribuições da SECRETARIA ADJUNTA 
DE FINANÇAS E CONTABILIDADE, fica criado 01 (um) car-
go comissionado de SECRETÁRIO ADJUNTO DE FINANÇAS 
E CONTABILIDADE, com as seguintes atividades: Referên-
cia: CC2.

I - Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Assinar, juntamente com o titular da unidade adminis-
trativa competente, os documentos de registro da movi-
mentação financeira nas contas bancárias de titularidade 
do Município;

III – Assinar pelos atos e fatos contábeis e financeiros jun-
tamente ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
ou a outro órgão;

IV - Responsabilizar-se pelo envio da PCM – Prestações de 
Contas Mensais, PCA – Prestações de Contas Anuais, assi-
nando os relatórios de forma impressa ou digital;

V – Responsabilizar-se pelo preenchimento e envio do LRF/
WEB, SIOPE, SIOPS, SICONFI e outros meios de controle 
da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000.

VI – Acompanhar e organizar os serviços da superinten-
dência e gerencias sob sua responsabilidade, atentando-se 
aos prazos previstos na Legislação;
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VII - Aprovar e acompanhar o planejamento das ativida-
des das unidades administrativas vinculadas diretamente;

VIII - Aprovar projetos, programas e ações que visem oti-
mizar as despesas do Município;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo;

X – Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura.

§ 2º. Para ocupar o cargo de Secretário Adjunto de Finan-
ças e Contabilidade o profissional deverá ter registro téc-
nico ou de nível superior junto ao CRC – Conselho Regional 
de Contabilidade, mantendo-o em dia para proceder às 
referidas assinaturas.

Seção I

DA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

Art. 65. A Superintendência de Finanças, órgão ligado di-
retamente à Secretaria Municipal Adjunta de Finanças e 
Contabilidade, tem como competência o desenvolvimento 
das seguintes atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Assinar, juntamente com o titular da unidade adminis-
trativa competente, os documentos de registro da movi-
mentação financeira nas contas bancárias de titularidade 
do Município;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV - Elaborar ordens de serviços visando uniformizar pro-
cedimentos no âmbito da Superintendência Municipal de 
Finanças;

V - Aprovar e acompanhar o planejamento das atividades 
das unidades administrativas vinculadas diretamente;

VI - Aprovar projetos, programas e ações que visem otimi-
zar as despesas do Município;

VII – Organizar a tesouraria do município em relação aos 
processos de despesas de pagamentos, com vista às de-
terminações da Secretaria de Controle e Transparência;

VIII – Assessorar o Secretário da pasta sobre os limites 
constitucionais, no que se refere às atividades do setor;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE FINANÇAS, fica criado 01 (um) cargo co-
missionado de SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS, com as 
seguintes atividades: Referência: CC3.

I - Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Assinar, juntamente com o titular da unidade adminis-
trativa competente, os documentos de registro da movi-
mentação financeira nas contas bancárias de titularidade 
do Município;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV - Elaborar ordens de serviços visando uniformizar pro-
cedimentos no âmbito da Superintendência Municipal de 
Finanças;

V - Aprovar e acompanhar o planejamento das atividades 
das unidades administrativas vinculadas diretamente;

VI - Aprovar projetos, programas e ações que visem otimi-
zar as despesas do Município;

VII – Organizar a tesouraria do município em relação aos 
processos de despesas de pagamentos, com vista às de-
terminações da Secretaria de Controle e Transparência;

VIII – Assessorar o Secretário da pasta sobre os limites 
constitucionais, no que se refere às atividades do setor;

IX - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

X – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Art. 66. A Superintendência de Finanças, exercerá suas 
atividades através da seguinte Gerência e Subgerência, 
criadas através desta Lei, sob sua subordinação:

I - Gerência:

a) Gerência de Finanças;

II - Subgerências:

a) Subgerência de Apoio Operacional.

Subseção I

DA GERÊNCIA DE FINANÇAS

Art. 67. A Gerência de Finanças, órgão ligado diretamente 
à Superintendência de Finanças, tem como competência o 
desenvolvimento das seguintes atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Prefeito, Secre-
tário e Superintendente na sua representação funcional e 
social;

II – Prover análise dos extratos bancários, atualizando e 
encaminhando ao superintendente e secretário da pasta;

III – Organizar os processos para emissão de ordens de 
compras e pagamento, encaminhando após procedido às 
devidas conferências ao setor contábil para escrituração;
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IV – Manter a uniformização dos procedimentos adminis-
trativos no âmbito da Superintendência Municipal de Fi-
nanças;

V - Acompanhar o planejamento das atividades das unida-
des administrativas vinculadas diretamente;

VI - Organizar a tesouraria do município em relação aos 
processos de despesas de pagamentos, com vista às de-
terminações da Secretaria de Controle e Transparência;

VII – Assessorar aos responsáveis da pasta na conferencia 
dos limites constitucionais, no que se refere às atividades 
do setor;

VIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE FINANÇAS, fica criado o 01 (um) cargo comissionado 
de GERENTE DE FINANÇAS, com as seguintes atividades: 
Referência: CC4.

I - Prover assistência direta e imediata ao Prefeito, Secre-
tário e Superintendente na sua representação funcional e 
social;

II – Prover análise dos extratos bancários, atualizando e 
encaminhando ao superintendente e secretário da pasta;

III – Organizar os processos para emissão de ordens de 
compras e pagamento, encaminhando após procedido às 
devidas conferências ao setor contábil para escrituração;

IV – Manter a uniformização dos procedimentos adminis-
trativos no âmbito da Superintendência Municipal de Fi-
nanças;

V - Acompanhar o planejamento das atividades das unida-
des administrativas vinculadas diretamente;

VI - Organizar a tesouraria do município em relação aos 
processos de despesas de pagamentos, com vista às de-
terminações da Secretaria de Controle e Transparência;

VII – Assessorar aos responsáveis da pasta na conferencia 
dos limites constitucionais, no que se refere às atividades 
do setor;

VIII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção II

DA SUBGERÊNCIA DE APOIO OPERACIONAL

Art. 68. A Subgerência de Apoio Operacional, órgão dire-
tamente ligado à Gerência de Finanças, tem como compe-
tência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Prefeito, 

Secretário, Superintendente e ao Gerente na sua repre-
sentação funcional e social;

II – Prover análise dos extratos bancários, atualizando e 
encaminhando ao superintendente e secretário da pasta;

III – Ajudar na organização dos processos para emissão 
de ordens de compras e pagamento, encaminhando após 
procedido às devidas conferências ao setor contábil para 
escrituração;

IV – Manter a uniformização dos procedimentos adminis-
trativos no âmbito da Superintendência Municipal de Fi-
nanças;

V - Acompanhar o planejamento das atividades das unida-
des administrativas vinculadas diretamente;

VI - Organizar a tesouraria do município em relação aos 
processos de despesas de pagamentos, com vista às de-
terminações da Secretaria de Controle e Transparência;

VII – Fazer atendimento ao público, fazendo a triagem do 
pessoal para atendimento, no que se refere à assuntos 
ligados diretamente a pasta;

VIII – Assessorar aos responsáveis da pasta na conferen-
cia dos limites constitucionais, no que se refere às ativida-
des do setor;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE APOIO OPERACIONAL, fica criado 01 (um) car-
go comissionado de SUBGERENTE DE APOIO OPERACIO-
NAL, com as seguintes atividades: Referência: CC5.

I - Prover assistência direta e imediata ao Prefeito, Secre-
tário e Superintendente e ao Gerente na sua representa-
ção funcional e social;

II – Prover análise dos extratos bancários, atualizando e 
encaminhando ao superintendente e secretário da pasta;

III – Ajudar na organização dos processos para emissão 
de ordens de compras e pagamento, encaminhando após 
procedido às devidas conferências ao setor contábil para 
escrituração;

IV – Manter a uniformização dos procedimentos adminis-
trativos no âmbito da Superintendência Municipal de Fi-
nanças;

V - Acompanhar o planejamento das atividades das unida-
des administrativas vinculadas diretamente;

VI - Organizar a tesouraria do município em relação aos 
processos de despesas de pagamentos, com vista às de-
terminações da Secretaria de Controle e Transparência;

VII – Fazer atendimento ao público, fazendo a triagem do 
pessoal para atendimento, no que se refere à assuntos 
ligados diretamente a pasta;

VIII – Assessorar aos responsáveis da pasta na conferen-
cia dos limites constitucionais, no que se refere às ativida-
des do setor;

IX - Participar dos eventos promovidos pela administração 
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municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

X – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

SEÇÃO II

DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Art. 69. A Superintendência de Contabilidade Pública, ór-
gão ligado diretamente à Secretaria Municipal Adjunta de 
Finanças e Contabilidade, tem como competência o desen-
volvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Estudar, classificar, escriturar e analisar os atos e fatos 
administrativos municipais, de forma analítica e sintética;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV - Elaborar o Orçamento Anual e o Plano Plurianual de 
Investimentos, na forma e tempo adequados, concomitan-
temente com os demais setores e Secretarias Municipais, 
de acordo com a legislação vigente;

V - Empenhar a despesa e fazer o controle dos créditos 
orçamentários;

VI - Registrar a movimentação de recursos financeiros da 
administração de pessoal e material;

VII - Registrar a movimentação de bens móveis e imóveis;

VIII - Apurar contas dos responsáveis por recursos finan-
ceiros, bens e valores;

IX - Fazer planos e prestações de contas de recursos fi-
nanceiros;

X – Levantar, mensalmente, os balancetes da receita e 
despesas e, anualmente, a PCA (Prestação de Contas Anu-
al);

XI - Arquivar documentos relativos à movimentação finan-
ceira-patrimonial;

XII - Controlar, por meios legais e contábeis, a movimen-
tação das receitas e despesas municipais;

XIII - Controlar a movimentação de transferências rece-
bidas de órgãos do Estado e da União, inclusive outros 
fundos especiais;

XIV - Prestar contas dos recursos financeiros recebidos 
pelo Município, conforme as disposições legais pertinentes, 
inclusive de acordos e convênios ou outros ajustes;

XV - Informar sobre o comportamento da receita para fins 
de planejamento econômico-financeiro;

XVI - Escriturar a movimentação dos recursos financeiros 
do Município;

XVII - Movimentar recursos financeiros do Município, na 
forma autorizada, obedecendo aos princípios gerais de 

contabilidade públicos;

XVIII – Assinar e analisar balanços, balancetes e seus ane-
xos de acordo com a Secretaria de Tesouro Nacional e com 
o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

XIX - Preparar relatórios informativos referentes à situa-
ção financeira e patrimonial da Administração Municipal;

XX - Preparar pareceres referentes à Contabilidade Pública 
Municipal;

XXI - Analisar cálculos de custos;

XXII - Compatibilizar as programações sociais, econômicas 
e financeiras do Município, com os planos e programas do 
Estado e da União;

XXIII - Lançar, com prévia comunicação, na responsabili-
dade de ordenador da despesa, aquela que não estiver de 
acordo com as normas e legislação pertinentes;

XXIV - Desincumbir-se de outras atribuições, especialmen-
te, classificação, registro, controle, análise e interpretação 
de atos e fatos administrativos e de informação, referente 
ao patrimônio municipal, a situação de todos quantos arre-
cadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guar-
dem bens municipais.

XXV - Observar os limites constitucionais e os estabeleci-
dos na Lei de Responsabilidade Fiscal com gasto de pes-
soal, especialmente na Educação, Saúde e Câmara Muni-
cipal;

XXVI – Providenciar os registros necessários para o preen-
chimento do SIOPS (Sistema de Informação de Orçamento 
Público da Saúde), SIOPE (Sistema de Informação de Or-
çamento Público da Educação), RREO (Relatório Resumido 
de Execução Orçamentário) e RGF (Relatório de Gestão 
Fiscal), dentro de sua área de atuação;

XXVII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

§1º. Para exercer as atribuições da SUPERINTENDÊNCIA 
DE CONTABILIDADE PÚBLICA fica criado 01 (um) cargo 
comissionado de SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE 
PÚBLICA, com as seguintes atividades: Referência: CC3.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Estudar, classificar, escriturar e analisar os atos e fatos 
administrativos municipais, de forma analítica e sintética;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV - Elaborar o Orçamento Anual e o Plano Plurianual de 
Investimentos, na forma e tempo adequados, concomitan-
temente com os demais setores e Secretarias Municipais, 
de acordo com a legislação vigente;

V - Empenhar a despesa e fazer o controle dos créditos 
orçamentários;

VI - Registrar a movimentação de recursos financeiros da 
administração de pessoal e material;

VII - Registrar a movimentação de bens móveis e imóveis;
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VIII - Apurar contas dos responsáveis por recursos finan-
ceiros, bens e valores;

IX - Fazer planos e prestações de contas de recursos fi-
nanceiros;

X – Levantar, mensalmente, os balancetes da receita e 
despesas e, anualmente, a PCA (Prestação de Contas Anu-
al);

XI - Arquivar documentos relativos à movimentação finan-
ceira-patrimonial;

XII - Controlar, por meios legais e contábeis, a movimen-
tação das receitas e despesas municipais;

XIII - Controlar a movimentação de transferências rece-
bidas de órgãos do Estado e da União, inclusive outros 
fundos especiais;

XIV - Prestar contas dos recursos financeiros recebidos 
pelo Município, conforme as disposições legais pertinentes, 
inclusive de acordos e convênios ou outros ajustes;

XV - Informar sobre o comportamento da receita para fins 
de planejamento econômico-financeiro;

XVI - Escriturar a movimentação dos recursos financeiros 
do Município;

XVII - Movimentar recursos financeiros do Município, na 
forma autorizada, obedecendo aos princípios gerais de 
contabilidade públicos;

XVIII – Assinar e analisar balanços, balancetes e seus ane-
xos de acordo com a Secretaria de Tesouro Nacional e com 
o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

XIX - Preparar relatórios informativos referentes à situa-
ção financeira e patrimonial da Administração Municipal;

XX - Preparar pareceres referentes à Contabilidade Pública 
Municipal;

XXI - Analisar cálculos de custos;

XXII - Compatibilizar as programações sociais, econômicas 
e financeiras do Município, com os planos e programas do 
Estado e da União;

XXIII - Lançar, com prévia comunicação, na responsabili-
dade de ordenador da despesa, aquela que não estiver de 
acordo com as normas e legislação pertinentes;

XXIV - Desincumbir-se de outras atribuições, especialmen-
te, classificação, registro, controle, análise e interpretação 
de atos e fatos administrativos e de informação, referente 
ao patrimônio municipal, a situação de todos quantos arre-
cadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guar-
dem bens municipais.

XXV - Observar os limites constitucionais e os estabeleci-
dos na Lei de Responsabilidade Fiscal com gasto de pes-
soal, especialmente na Educação, Saúde e Câmara Muni-
cipal;

XXVI – Providenciar os registros necessários para o preen-
chimento do SIOPS (Sistema de Informação de Orçamento 
Público da Saúde), SIOPE (Sistema de Informação de Or-
çamento Público da Educação), RREO (Relatório Resumido 
de Execução Orçamentário) e RGF (Relatório de Gestão 
Fiscal), dentro de sua área de atuação;

XXVII - Participar dos eventos promovidos pela adminis-
tração municipal buscando, sempre que necessário, pro-
mover a ordem, com dedicação e postura;

XXVIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

§ 2º. Para ocupar o cargo de Superintendente de Conta-
bilidade Pública o profissional deverá ter registro técnico 
ou de nível superior junto ao CRC – Conselho Regional de 
Contabilidade, mantendo-o em dia para proceder às refe-
ridas assinaturas.

Art. 70. A Superintendência de Contabilidade Pública terá, 
sob sua subordinação, as seguintes Gerências e Subge-
rências:

I) Gerências:

a) Gerência de Contabilidade da Educação;

b) Gerência de Contabilidade da Saúde;

c) Gerência de Contabilidade da Assistência Social.

II) Subgerências:

a) Subgerência de Arquivo de Documentos Contábeis;

b) Subgerência de Lançamentos Contábeis.

Subseção I

DA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE DA EDUCAÇÃO

Art. 71. A Gerência de Contabilidade da Educação, órgão 
diretamente ligado a Superintendência de Contabilidade 
Pública, tem como competência o desenvolvimento das se-
guintes atribuições no âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Escriturar e analisar os atos e fatos administrativos 
municipais, de forma analítica e sintética;

III - Empenhar a despesa e fazer o controle dos créditos 
orçamentários;

IV - Registrar a movimentação de recursos financeiros da 
administração de pessoal e material;

V- Registrar, na forma prevista, a movimentação de bens 
móveis e imóveis;

VI – Realizar o fechamento contábil e as prestações de 
contas de recursos financeiros;

VII – Realizar, por meios legais e contábeis, a movimenta-
ção das receitas e despesas municipais;

VIII – Promover o controle da movimentação de transfe-
rências recebidas de órgãos do Estado e da União, inclusi-
ve de fundos especiais;
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IX - Escriturar a movimentação dos recursos financeiros 
do Município;

X – Providenciar a movimentação de recursos financeiros 
do Município, na forma autorizada, obedecendo aos princí-
pios gerais de contabilidade públicos;

XI – Auxiliar na analise dos balanços, balancetes e seus 
anexos, de acordo com a Secretaria de Tesouro Nacional 
e com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

XII – Auxiliar na preparação dos relatórios informativos 
referentes à situação financeira e patrimonial da Adminis-
tração Municipal;

XIII - Compatibilizar as programações sociais, econômicas 
e financeiras do Município, com os planos e programas do 
Estado e da União;

XIV - Auxiliar na observação dos limites constitucionais 
e os estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal de 
gasto de pessoal;

XV – Auxiliar no preenchimento do SIOPS (Sistema de In-
formação de Orçamento Público da Saúde), SIOPE (Siste-
ma de Informação de Orçamento Público da Educação), 
RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentário) e 
RGF (Relatório de Gestão Fiscal), dentro de sua área de 
atuação;

XVI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE CONTABILIDADE DA EDUCAÇÃO fica criado 01 (um) 
cargo comissionado de GERENTE DE CONTABILIDADE DA 
EDUCAÇÃO, com as seguintes atividades: Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Escriturar e analisar os atos e fatos administrativos 
municipais, de forma analítica e sintética;

III - Empenhar a despesa e fazer o controle dos créditos 
orçamentários;

IV - Registrar a movimentação de recursos financeiros da 
administração de pessoal e material;

V- Registrar, na forma prevista, a movimentação de bens 
móveis e imóveis;

VI – Realizar o fechamento contábil e as prestações de 
contas de recursos financeiros;

VII – Realizar, por meios legais e contábeis, a movimenta-
ção das receitas e despesas municipais;

VIII – Promover o controle da movimentação de transfe-
rências recebidas de órgãos do Estado e da União, inclusi-
ve de fundos especiais;

IX - Escriturar a movimentação dos recursos financeiros 
do Município;

X – Providenciar a movimentação de recursos financeiros 
do Município, na forma autorizada, obedecendo aos princí-
pios gerais de contabilidade públicos;

XI – Auxiliar na analise dos balanços, balancetes e seus 
anexos, de acordo com a Secretaria de Tesouro Nacional 
e com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

XII – Auxiliar na preparação dos relatórios informativos 
referentes à situação financeira e patrimonial da Adminis-
tração Municipal;

XIII - Compatibilizar as programações sociais, econômicas 
e financeiras do Município, com os planos e programas do 
Estado e da União;

XIV - Auxiliar na observação dos limites constitucionais 
e os estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal de 
gasto de pessoal;

XV – Auxiliar no preenchimento do SIOPS (Sistema de In-
formação de Orçamento Público da Saúde), SIOPE (Siste-
ma de Informação de Orçamento Público da Educação), 
RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentário) e 
RGF (Relatório de Gestão Fiscal), dentro de sua área de 
atuação;

XVI - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XVII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção II

DA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE DA SAÚDE

Art. 72. A Gerência de Contabilidade da Saúde, órgão di-
retamente ligado a Superintendência de Contabilidade Pú-
blica, tem como competência o desenvolvimento das se-
guintes atribuições no âmbito da Secretaria Municipal de 
Saúde.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Escriturar e analisar os atos e fatos administrativos 
municipais, de forma analítica e sintética;

III - Empenhar a despesa e fazer o controle dos créditos 
orçamentários;

IV - Registrar a movimentação de recursos financeiros da 
administração de pessoal e material;

V- Registrar, na forma prevista, a movimentação de bens 
móveis e imóveis;

VI – Realizar o fechamento contábil e as prestações de 
contas de recursos financeiros;

VII – Realizar, por meios legais e contábeis, a movimenta-
ção das receitas e despesas municipais;

VIII – Promover o controle da movimentação de transfe-
rências recebidas de órgãos do Estado e da União, inclusi-
ve de fundos especiais;

IX - Escriturar a movimentação dos recursos financeiros 
do Município;
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X – Providenciar a movimentação de recursos financeiros 
do Município, na forma autorizada, obedecendo aos princí-
pios gerais de contabilidade públicos;

XI – Auxiliar na analise dos balanços, balancetes e seus 
anexos, de acordo com a Secretaria de Tesouro Nacional 
e com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

XII – Auxiliar na preparação dos relatórios informativos 
referentes à situação financeira e patrimonial da Adminis-
tração Municipal;

XIII - Compatibilizar as programações sociais, econômicas 
e financeiras do Município, com os planos e programas do 
Estado e da União;

XIV - Auxiliar na observação dos limites constitucionais 
e os estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal de 
gasto de pessoal;

XV – Auxiliar no preenchimento do SIOPS (Sistema de In-
formação de Orçamento Público da Saúde), SIOPE (Siste-
ma de Informação de Orçamento Público da Educação), 
RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentário) e 
RGF (Relatório de Gestão Fiscal), dentro de sua área de 
atuação;

XVI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE CONTABILIDADE DA SAÚDE fica criado 01 (um) cargo 
comissionado de GERENTE DE CONTABILIDADE DA SAÚ-
DE, com as seguintes atividades: Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Escriturar e analisar os atos e fatos administrativos 
municipais, de forma analítica e sintética;

III - Empenhar a despesa e fazer o controle dos créditos 
orçamentários;

IV - Registrar a movimentação de recursos financeiros da 
administração de pessoal e material;

V- Registrar, na forma prevista, a movimentação de bens 
móveis e imóveis;

VI – Realizar o fechamento contábil e as prestações de 
contas de recursos financeiros;

VII – Realizar, por meios legais e contábeis, a movimenta-
ção das receitas e despesas municipais;

VIII – Promover o controle da movimentação de transfe-
rências recebidas de órgãos do Estado e da União, inclusi-
ve de fundos especiais;

IX - Escriturar a movimentação dos recursos financeiros 
do Município;

X – Providenciar a movimentação de recursos financeiros 
do Município, na forma autorizada, obedecendo aos princí-
pios gerais de contabilidade públicos;

XI – Auxiliar na analise dos balanços, balancetes e seus 
anexos, de acordo com a Secretaria de Tesouro Nacional 
e com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

XII – Auxiliar na preparação dos relatórios informativos 
referentes à situação financeira e patrimonial da Adminis-
tração Municipal;

XIII - Compatibilizar as programações sociais, econômicas 
e financeiras do Município, com os planos e programas do 
Estado e da União;

XIV - Auxiliar na observação dos limites constitucionais 
e os estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal de 
gasto de pessoal;

XV – Auxiliar no preenchimento do SIOPS (Sistema de In-
formação de Orçamento Público da Saúde), SIOPE (Siste-
ma de Informação de Orçamento Público da Educação), 
RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentário) e 
RGF (Relatório de Gestão Fiscal), dentro de sua área de 
atuação;

XVI - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XVII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção III

DA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE DA ASSISTÊNCIA SO-
CIAL

Art. 73. A Gerência de Contabilidade da Assistência Social, 
órgão diretamente ligado a Superintendência de Contabi-
lidade Pública, tem como competência o desenvolvimento 
das seguintes atribuições no âmbito da Secretaria Munici-
pal de Assistência Social e Direitos Humanos:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Escriturar e analisar os atos e fatos administrativos 
municipais, de forma analítica e sintética;

III - Empenhar a despesa e fazer o controle dos créditos 
orçamentários;

IV - Registrar a movimentação de recursos financeiros da 
administração de pessoal e material;

V- Registrar, na forma prevista, a movimentação de bens 
móveis e imóveis;

VI – Realizar o fechamento contábil e as prestações de 
contas de recursos financeiros;

VII – Realizar, por meios legais e contábeis, a movimenta-
ção das receitas e despesas municipais;

VIII – Promover o controle da movimentação de transfe-
rências recebidas de órgãos do Estado e da União, inclusi-
ve de fundos especiais;

IX - Escriturar a movimentação dos recursos financeiros 
do Município;

X – Providenciar a movimentação de recursos financeiros 
do Município, na forma autorizada, obedecendo aos princí-
pios gerais de contabilidade públicos;
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XI – Auxiliar na analise dos balanços, balancetes e seus 
anexos, de acordo com a Secretaria de Tesouro Nacional 
e com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

XII – Auxiliar na preparação dos relatórios informativos 
referentes à situação financeira e patrimonial da Adminis-
tração Municipal;

XIII - Compatibilizar as programações sociais, econômicas 
e financeiras do Município, com os planos e programas do 
Estado e da União;

XIV - Auxiliar na observação dos limites constitucionais 
e os estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal de 
gasto de pessoal;

XV – Auxiliar no preenchimento do SIOPS (Sistema de In-
formação de Orçamento Público da Saúde), SIOPE (Siste-
ma de Informação de Orçamento Público da Educação), 
RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentário) e 
RGF (Relatório de Gestão Fiscal), dentro de sua área de 
atuação;

XVI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE CONTABILIDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL fica criado 
01 (um) cargo comissionado de GERENTE DE CONTABILI-
DADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, com as seguintes ativida-
des: Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Escriturar e analisar os atos e fatos administrativos 
municipais, de forma analítica e sintética;

III - Empenhar a despesa e fazer o controle dos créditos 
orçamentários;

IV - Registrar a movimentação de recursos financeiros da 
administração de pessoal e material;

V- Registrar, na forma prevista, a movimentação de bens 
móveis e imóveis;

VI – Realizar o fechamento contábil e as prestações de 
contas de recursos financeiros;

VII – Realizar, por meios legais e contábeis, a movimenta-
ção das receitas e despesas municipais;

VIII – Promover o controle da movimentação de transfe-
rências recebidas de órgãos do Estado e da União, inclusi-
ve de fundos especiais;

IX - Escriturar a movimentação dos recursos financeiros 
do Município;

X – Providenciar a movimentação de recursos financeiros 
do Município, na forma autorizada, obedecendo aos princí-
pios gerais de contabilidade públicos;

XI – Auxiliar na analise dos balanços, balancetes e seus 
anexos, de acordo com a Secretaria de Tesouro Nacional 
e com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

XII – Auxiliar na preparação dos relatórios informati-
vos referentes à situação financeira e patrimonial da 

Administração Municipal;

XIII - Compatibilizar as programações sociais, econômicas 
e financeiras do Município, com os planos e programas do 
Estado e da União;

XIV - Auxiliar na observação dos limites constitucionais 
e os estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal de 
gasto de pessoal;

XV – Auxiliar no preenchimento do SIOPS (Sistema de In-
formação de Orçamento Público da Saúde), SIOPE (Siste-
ma de Informação de Orçamento Público da Educação), 
RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentário) e 
RGF (Relatório de Gestão Fiscal), dentro de sua área de 
atuação;

XVI - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XVII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção IV

DA SUBGERÊNCIA DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS CON-
TÁBEIS

Art. 74. A Subgerência de Arquivo de Documentos Con-
tábeis, órgão diretamente ligado a Superintendência de 
Contabilidade Pública, tem como competência o desenvol-
vimento das seguintes atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e os Gerentes na sua representação funcional e social;

II – Providenciar a conferência dos processos administrati-
vos encaminhados pela contabilidade;

III – Manter os arquivos individualizados por fundo muni-
cipal, devendo constar a ordem numérica das ordens de 
pagamento;

IV – Manter o arquivo de documentos contábeis por no mí-
nimo cinco anos, exceto nos casos previstos na legislação 
vigente;

V – Arquivar as licitações e contratos administrativos, dis-
criminando os exercícios financeiros de origem, por no mí-
nimo cinco anos, exceto nos casos previstos na legislação 
vigente;

VI – Organizar e manter organizado o setor de arquivo, 
separando-o por setor e por competência;

VII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS fica 
criado 01 (cargo) comissionado de SUBGERENTE DE AR-
QUIVO DE DOCUMENTOS CONTÁVEIS, com as seguintes 
atividades. Referência: CC5.
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I - Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e os Gerentes na sua representação funcional e social;

II – Providenciar a conferência dos processos administrati-
vos encaminhados pela contabilidade;

III – Manter os arquivos individualizados por fundo muni-
cipal, devendo constar a ordem numérica das ordens de 
pagamento;

IV – Manter o arquivo de documentos contábeis por no mí-
nimo cinco anos, exceto nos casos previstos na legislação 
vigente;

V – Arquivar as licitações e contratos administrativos, dis-
criminando os exercícios financeiros de origem, por no mí-
nimo cinco anos, exceto nos casos previstos na legislação 
vigente;

VI – Organizar e manter organizado o setor de arquivo, 
separando-o por setor e por competência;

VII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

VIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção V

DA SUBGERÊNCIA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Art. 75. A Subgerência de Lançamentos Contábeis, órgão 
diretamente ligado a superintendência de Contabilidade 
Pública, tem como competência o desenvolvimento das 
seguintes atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e aos Gerentes na sua representação funcional e social;

II – Providenciar os lançamentos contábeis em sistema in-
formatizado próprio, mantendo sempre os trabalhos atu-
alizados;

III – Providenciar, juntamente com os demais membros da 
equipe, os lançamentos das três fases da despesa pública, 
quais sejam, empenho, liquidação e pagamento;

IV – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS fica criado 01 
(um) cargo comissionado de SUBGERENTE DE LANÇAMEN-
TOS CONTÁVEIS, com as seguintes atividades: Referên-
cia: CC5.

I - Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e aos Gerentes na sua representação funcional e social;

II – Providenciar os lançamentos contábeis em sistema in-
formatizado próprio, mantendo sempre os trabalhos atu-
alizados;

III – Providenciar, juntamente com os demais membros da 
equipe, os lançamentos das três fases da despesa pública, 
quais sejam, empenho, liquidação e pagamento;

IV - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

V – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

SEÇÃO III

DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO

Art. 76. A Superintendência de Tributação, órgão ligado 
diretamente à Secretaria Municipal Adjunta de Finanças e 
Contabilidade, tem como competência o desenvolvimento 
das seguintes atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Secretário na 
sua representação funcional e social;

II - Planejar, executar e avaliar a política tributária do Mu-
nicípio;

III - Assessorar os órgãos da Administração Municipal em 
assuntos de tributação municipal;

IV - Administrar a legislação tributária do Município;

V – Auxiliar o Secretário a inscrever, cadastrar e orientar 
os contribuintes;

VI - Manter atualizados os cadastros públicos para fins de 
cobrança do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), 
do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) e 
do ISS (Imposto Sobre Serviços);

VII - Acompanhar o resultado das fiscalizações tributárias 
do Município;

VIII – Assessorar no lançamento, arrecadação e na fiscali-
zação dos tributos devidos ao Município;

IX – Auxiliar na inscrição em dívida ativa dos contribuintes 
inadimplentes, após a devida cobrança administrativa;

X - Cobrar administrativamente os créditos inscritos em 
dívida ativa;

XI - Emitir documentos próprios para recolhimento de cré-
ditos inscritos em dívida ativa;

XII - Reduzir, parcelar e aplicar penalidades em relação 
aos créditos inscritos em dívida ativa, na forma da lei;

XIII – Instruir, analisar e decidir os processos administra-
tivos relativos à isenção, repetição de indébito, prescrição, 
remissão total ou parcial do crédito tributário devidamente 
inscrito, em razão da situação econômica do sujeito pas-
sivo;

XIV - Expedir certidão negativa de débitos (CND) ou posi-
tiva de débitos fiscais, bem como a certidão de dívida ativa 
(CDA) para posterior execução fiscal;

XV - Cancelar créditos fiscais indevidamente inscritos;
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XVI – Organizar a tributação municipal em relação às mo-
vimentações tributárias;

XVII - Coordenar a elaboração das Diretrizes Orçamentá-
rias Anuais;

XVIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO, fica criado 01 (um) cargo 
comissionado de SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, 
com as seguintes atividades: Referência: CC3.

I - Prover assistência direta e imediata ao Secretário na 
sua representação funcional e social;

II - Planejar, executar e avaliar a política tributária do Mu-
nicípio;

III - Assessorar os órgãos da Administração Municipal em 
assuntos de tributação municipal;

IV - Administrar a legislação tributária do Município;

V – Auxiliar o Secretário a inscrever, cadastrar e orientar 
os contribuintes;

VI - Manter atualizados os cadastros públicos para fins de 
cobrança do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), 
do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) e 
do ISS (Imposto Sobre Serviços);

VII - Acompanhar o resultado das fiscalizações tributárias 
do Município;

VIII – Assessorar no lançamento, arrecadação e na fiscali-
zação dos tributos devidos ao Município;

IX – Auxiliar na inscrição em dívida ativa dos contribuintes 
inadimplentes, após a devida cobrança administrativa;

X - Cobrar administrativamente os créditos inscritos em 
dívida ativa;

XI - Emitir documentos próprios para recolhimento de cré-
ditos inscritos em dívida ativa;

XII - Reduzir, parcelar e aplicar penalidades em relação 
aos créditos inscritos em dívida ativa, na forma da lei;

XIII – Instruir, analisar e decidir os processos administra-
tivos relativos à isenção, repetição de indébito, prescrição, 
remissão total ou parcial do crédito tributário devidamente 
inscrito, em razão da situação econômica do sujeito pas-
sivo;

XIV - Expedir certidão negativa de débitos (CND) ou posi-
tiva de débitos fiscais, bem como a certidão de dívida ativa 
(CDA) para posterior execução fiscal;

XV - Cancelar créditos fiscais indevidamente inscritos;

XVI – Organizar a tributação municipal em relação às mo-
vimentações tributárias;

XVII - Coordenar a elaboração das Diretrizes Orçamentá-
rias Anuais;

XVIII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promover 

a ordem, com dedicação e postura;

XIX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Art. 77. À Superintendência de Tributação exercerá suas 
atividades através da seguinte Gerência e Subgerências, 
sob sua subordinação:

I - Gerências:

a) Gerência de Arrecadação Municipal;

II – Subgerências:

a) Subgerência de Fiscalização.

b) Subgerência de Arrecadação Tributária.

Subseção I

DA GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Art. 78. A Gerência de Arrecadação Municipal, órgão di-
retamente ligado à Superintendência de Tributação, tem 
como competência o desenvolvimento das seguintes atri-
buições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Planejar, executar e avaliar a política tributária do Mu-
nicípio;

III - Assessorar os órgãos da Administração Municipal em 
assuntos de tributação municipal;

IV - Administrar a legislação tributária do Município;

V – Auxiliar o Secretário a inscrever, cadastrar e orientar 
os contribuintes;

VI - Efetuar e manter atualizados os cadastros públicos 
para fins de cobrança do IPTU (Imposto Predial e Territo-
rial Urbano), do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens 
Imóveis) e do ISS (Imposto Sobre Serviços);

VII - Acompanhar o resultado das fiscalizações tributárias 
do Município;

VIII – Assessorar no lançamento, arrecadação e na fiscali-
zação dos tributos devidos ao Município;

IX – Auxiliar na inscrição em dívida ativa dos contribuintes 
inadimplentes, após a devida cobrança administrativa;

X - Cobrar administrativamente os créditos inscritos em 
dívida ativa;

XI - Emitir documentos próprios para recolhimento de cré-
ditos inscritos em dívida ativa;

XII - Reduzir, parcelar e aplicar penalidades em relação 
aos créditos inscritos em dívida ativa, na forma da lei;

XIII – Instruir, analisar e decidir os processos administra-
tivos relativos à isenção, repetição de indébito, prescrição, 
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remissão total ou parcial do crédito tributário devidamente 
inscrito, em razão da situação econômica do sujeito pas-
sivo;

XIV - Expedir certidão negativa de débitos (CND) ou posi-
tiva de débitos fiscais, bem como a certidão de dívida ativa 
(CDA) para posterior execução fiscal;

XV - Cancelar créditos fiscais indevidamente inscritos;

XVI – Organizar a tributação municipal em relação às mo-
vimentações tributárias;

XVII - Coordenar a elaboração das Diretrizes Orçamentá-
rias Anuais;

XVIII– Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL fica criado 01 (um) cargo 
comissionado de GERENTE DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, 
com as seguintes atividades: Referência: CC4.

I - Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Planejar, executar e avaliar a política tributária do Mu-
nicípio;

III - Assessorar os órgãos da Administração Municipal em 
assuntos de tributação municipal;

IV - Administrar a legislação tributária do Município;

V – Auxiliar o Secretário a inscrever, cadastrar e orientar 
os contribuintes;

VI - Efetuar e manter atualizados os cadastros públicos 
para fins de cobrança do IPTU (Imposto Predial e Territo-
rial Urbano), do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens 
Imóveis) e do ISS (Imposto Sobre Serviços);

VII - Acompanhar o resultado das fiscalizações tributárias 
do Município;

VIII – Assessorar no lançamento, arrecadação e na fiscali-
zação dos tributos devidos ao Município;

IX – Auxiliar na inscrição em dívida ativa dos contribuintes 
inadimplentes, após a devida cobrança administrativa;

X - Cobrar administrativamente os créditos inscritos em 
dívida ativa;

XI - Emitir documentos próprios para recolhimento de cré-
ditos inscritos em dívida ativa;

XII - Reduzir, parcelar e aplicar penalidades em relação 
aos créditos inscritos em dívida ativa, na forma da lei;

XIII – Instruir, analisar e decidir os processos administra-
tivos relativos à isenção, repetição de indébito, prescrição, 
remissão total ou parcial do crédito tributário devidamente 
inscrito, em razão da situação econômica do sujeito pas-
sivo;

XIV - Expedir certidão negativa de débitos (CND) ou posi-
tiva de débitos fiscais, bem como a certidão de dívida ativa 
(CDA) para posterior execução fiscal;

XV - Cancelar créditos fiscais indevidamente inscritos;

XVI – Organizar a tributação municipal em relação às mo-
vimentações tributárias;

XVII - Coordenar a elaboração das Diretrizes Orçamentá-
rias Anuais;

XVIII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XIX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção II

DA SUBGERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Art. 79. A Subgerência de Fiscalização, órgão diretamen-
te ligado à Gerência de Arrecadação Municipal, tem como 
competência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II - Coordenar a análise de dados sobre o comportamento 
dos estabelecimentos com o fim de dirigir a fiscalização e 
orientar ações contra incorreção;

III - Emitir ou revisar pareceres ou informações nos pro-
cessos de sua competência, submetendo-os, quando for o 
caso, à apreciação do Gerente de Arrecadação Municipal;

IV - Promover o intercâmbio com os órgãos de fiscalização 
sanitária, de fiscalização de atividades, de licenciamento 
de atividades, de fiscalização tributária, urbanismo e meio 
ambiente, sobre a regularidade das atividades de comér-
cio, do ambulante e de comerciante eventual;

V - Promover a fiscalização pertinente ao poder de polícia 
do Município para fins de localização e renovação de licen-
ça dos estabelecimentos industriais, comerciais, institucio-
nais e de serviços;

VI - Promover, em colaboração com os demais órgãos da 
Prefeitura, ação fiscalizadora no sentido de impedir o exer-
cício de atividades sem o licenciamento outorgado pelos 
órgãos municipais competentes;

VII - Organizar e manter a fiscalização sobre o comércio 
eventual e/ou ambulante;

VIII - Montar o cadastro atualizado das atividades descri-
tas no item anterior e promover a fiscalização permanente 
em relação às condições estabelecidas no alvará e na le-
gislação pertinente;

IX - Organizar as escalas de trabalho e distribuir os agen-
tes fiscais, conforme as necessidades do serviço;

X - Fazer lavrar notificações, intimações, autos de infração 
e de apreensão de mercadorias e apetrechos, em cumpri-
mento à legislação municipal;

XI - Propor imposição de multas, de conformidade com a 
legislação pertinente;



29/06/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1043

www.diariomunicipales.org.br

Página 170

XII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO fica criado 01 (cargo) cargo 
comissionado de SUBGERENTE DE FISCALIZAÇÃO, com as 
seguintes atividades: Referência: CC5.

I - Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II - Coordenar a análise de dados sobre o comportamento 
dos estabelecimentos com o fim de dirigir a fiscalização e 
orientar ações contra incorreção;

III - Emitir ou revisar pareceres ou informações nos pro-
cessos de sua competência, submetendo-os, quando for o 
caso, à apreciação do Gerente de Arrecadação Municipal;

IV - Promover o intercâmbio com os órgãos de fiscalização 
sanitária, de fiscalização de atividades, de licenciamento 
de atividades, de fiscalização tributária, urbanismo e meio 
ambiente, sobre a regularidade das atividades de comér-
cio, do ambulante e de comerciante eventual;

V - Promover a fiscalização pertinente ao poder de polícia 
do Município para fins de localização e renovação de licen-
ça dos estabelecimentos industriais, comerciais, institucio-
nais e de serviços;

VI - Promover, em colaboração com os demais órgãos da 
Prefeitura, ação fiscalizadora no sentido de impedir o exer-
cício de atividades sem o licenciamento outorgado pelos 
órgãos municipais competentes;

VII - Organizar e manter a fiscalização sobre o comércio 
eventual e/ou ambulante;

VIII - Montar o cadastro atualizado das atividades descri-
tas no item anterior e promover a fiscalização permanente 
em relação às condições estabelecidas no alvará e na le-
gislação pertinente;

IX - Organizar as escalas de trabalho e distribuir os agen-
tes fiscais, conforme as necessidades do serviço;

X - Fazer lavrar notificações, intimações, autos de infração 
e de apreensão de mercadorias e apetrechos, em cumpri-
mento à legislação municipal;

XI - Propor imposição de multas, de conformidade com a 
legislação pertinente;

XII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção III

DA SUBGERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 80. A Subgerência de Arrecadação Tributária, órgão 

diretamente ligado a Gerência de Arrecadação Municipal, 
tem como competência o desenvolvimento das seguintes 
atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II - Executar os serviços de inscrição e atualização do ca-
dastro fiscal de terrenos, edificações urbanas, comércio e 
construções, em parceria com os órgãos competentes;

III - Fazer e pesquisar os lançamentos quinquenais para 
fornecimento de certidões negativas de débitos fiscais 
para a Divisão de Dívida Ativa;

IV - Coordenar as atividades de lançamento de tributos 
imobiliários;

V - Orientar os cálculos de áreas, valores venais e outros 
elementos relativos aos imóveis a serem tributados;

VI - Assinar certidões de valores venais e de padrão de 
edificações;

VII - Fazer anotar as alterações nas fichas cadastrais antes 
de liberar os requerimentos referentes a cada imóvel;

VIII - Manter permanente articulação com os serviços de 
processamento de dados;

IX - Coordenar a entrega dos carnês de IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) e ISS (Imposto Sobre Servi-
ços);

X - Instruir os casos de reclamação contra lançamentos;

XI - Organizar as escalas de trabalho e distribuir o pessoal 
conforme as necessidades do serviço;

XII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA fica criado 01 
(um) cargo comissionado de SUBGERENTE DE ARRECA-
DAÇÃO TRIBUTÁRIA, com as seguintes atividades: Refe-
rência: CC5.

I - Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II - Executar os serviços de inscrição e atualização do ca-
dastro fiscal de terrenos, edificações urbanas, comércio e 
construções, em parceria com os órgãos competentes;

III - Fazer e pesquisar os lançamentos quinquenais para 
fornecimento de certidões negativas de débitos fiscais 
para a Divisão de Dívida Ativa;

IV - Coordenar as atividades de lançamento de tributos 
imobiliários;

V - Orientar os cálculos de áreas, valores venais e outros 
elementos relativos aos imóveis a serem tributados;

VI - Assinar certidões de valores venais e de padrão de 
edificações;

VII - Fazer anotar as alterações nas fichas cadastrais antes 
de liberar os requerimentos referentes a cada imóvel;
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VIII - Manter permanente articulação com os serviços de 
processamento de dados;

IX - Coordenar a entrega dos carnês de IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) e ISS (Imposto Sobre Servi-
ços);

X - Instruir os casos de reclamação contra lançamentos;

XI - Organizar as escalas de trabalho e distribuir o pessoal 
conforme as necessidades do serviço;

XII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

TÍTULO V

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Art. 81. Compete à Secretaria Municipal de Planejamento 
supervisionar e orientar a implementação do Plano Dire-
tor, prover a captação de recursos financeiros, controlar o 
Orçamento Municipal e organizar os projetos de captação 
de recursos, bem como os convênios assinados no âmbito 
do município.

Art. 82. A representação gráfica da Secretaria Municipal de 
Planejamento, bem como os dados de identificação, são os 
constantes do Anexo V, parte integrante desta Lei.

Art. 83. A Secretaria Municipal de Planejamento tem como 
competência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Coordenar a elaboração e a implementação, com os 
órgãos e entidades da Administração Municipal, dos planos 
plurianuais de investimentos, orçamento e programas, de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Governo Mu-
nicipal;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV - Planejar e coordenar atividades de infra-estrutura da 
Prefeitura Municipal, com a participação dos demais ór-
gãos e entidades da Administração;

V - Promover estudos, pesquisas e base de dados para o 
planejamento municipal em todos os segmentos, necessá-
rios ao desenvolvimento das políticas estabelecidas pelo 
Governo municipal;

VI - Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os atos 
administrativos pertinentes às suas atividades;

VII - Elaborar, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Finanças e com a colaboração dos demais órgãos, o Plano 
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orça-
mento Anual, orientando e monitorando sua aplicação;

VIII - Articular-se com os órgãos e entidades da Adminis-
tração Municipal, bem como com a Câmara de Vereadores, 
para apresentação, defesa e aprovação técnica dos proje-
tos de iniciativa do Executivo Municipal;

IX - Acompanhar e supervisionar resultados, avaliar de-
sempenho, identificar problemas, negociar e liderar medi-
das solucionadoras em articulação com os demais órgãos 
e entidades da Administração Municipal;

X - Acompanhar a gestão dos serviços municipais, super-
visionando e controlando planos, programas e projetos de 
Governo;

XI - Promover com os órgãos municipais a avaliação dos 
resultados alcançados no ano anterior e planejamento do 
ano seguinte;

XII - Obter informações de natureza sócio-econômica a 
respeito do Município e manter atualizado um sistema de 
registros de dados estatísticos das informações colhidas;

XIII - Promover estudos sobre a vocação econômica do 
Município;

XIV - Realizar estudos de viabilidade econômica para mi-
cro e pequena empresa, propondo convênios com órgãos 
de outras esferas de Governo e não governamentais;

XV - Incentivar e orientar a instalação e a localização de 
indústrias que utilizem os insumos disponíveis no Municí-
pio, sem prejuízo ao meio ambiente;

XVI - Articular com diversos órgãos, públicos e privados, 
visando ao aproveitamento de incentivos e recursos para a 
economia do Município;

XVII - Acompanhar e assistir a Secretaria Municipal de 
Obras, Infra-estrutura e Serviços Públicos na fiscalização 
dos serviços públicos ou de utilidade pública, concedidos, 
permitidos ou autorizados pelo Município;

XVIII - Planejar, coordenar e gerenciar problemas e crises 
sociais e governamentais, emergenciais e não-emergen-
ciais, com a colaboração dos demais órgãos e entidades da 
Administração Municipal;

XIX – Coordenar e promover atividades relativas ao licen-
ciamento, bem como fiscalizar o parcelamento do solo ur-
bano, de acordo com as normas municipais em vigor;

XX - Coordenar as atividades relativas ao licenciamento 
para a localização e funcionamento das atividades indus-
triais, comerciais e de serviços, de acordo com as normas 
municipais, em parceria com a Secretaria de Finanças;

XXI - Atualizar e supervisionar o Plano Diretor do Município 
em conjunto com órgãos da Administração Municipal;

XXII – Providenciar levantamento anual das atividades, 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XXIII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO fica criado 01 
(um) cargo comissionado de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
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PLANEJAMENTO, com as seguintes atividades: Referência: 
CC1.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Coordenar a elaboração e a implementação, com os 
órgãos e entidades da Administração Municipal, dos planos 
plurianuais de investimentos, orçamento e programas, de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Governo Mu-
nicipal;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV - Planejar e coordenar atividades de infra-estrutura da 
Prefeitura Municipal, com a participação dos demais ór-
gãos e entidades da Administração;

V - Promover estudos, pesquisas e base de dados para o 
planejamento municipal em todos os segmentos, necessá-
rios ao desenvolvimento das políticas estabelecidas pelo 
Governo municipal;

VI - Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os atos 
administrativos pertinentes às suas atividades;

VII - Elaborar, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Finanças e com a colaboração dos demais órgãos, o Plano 
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orça-
mento Anual, orientando e monitorando sua aplicação;

VIII - Articular-se com os órgãos e entidades da Adminis-
tração Municipal, bem como com a Câmara de Vereadores, 
para apresentação, defesa e aprovação técnica dos proje-
tos de iniciativa do Executivo Municipal;

IX - Acompanhar e supervisionar resultados, avaliar de-
sempenho, identificar problemas, negociar e liderar medi-
das solucionadoras em articulação com os demais órgãos 
e entidades da Administração Municipal;

X - Acompanhar a gestão dos serviços municipais, super-
visionando e controlando planos, programas e projetos de 
Governo;

XI - Promover com os órgãos municipais a avaliação dos 
resultados alcançados no ano anterior e planejamento do 
ano seguinte;

XII - Obter informações de natureza sócio-econômica a 
respeito do Município e manter atualizado um sistema de 
registros de dados estatísticos das informações colhidas;

XIII - Promover estudos sobre a vocação econômica do 
Município;

XIV - Realizar estudos de viabilidade econômica para mi-
cro e pequena empresa, propondo convênios com órgãos 
de outras esferas de Governo e não governamentais;

XV - Incentivar e orientar a instalação e a localização de 
indústrias que utilizem os insumos disponíveis no Municí-
pio, sem prejuízo ao meio ambiente;

XVI - Articular com diversos órgãos, públicos e privados, 
visando ao aproveitamento de incentivos e recursos para a 
economia do Município;

XVII - Acompanhar e assistir a Secretaria Municipal de 
Obras, Infra-estrutura e Serviços Públicos na fiscalização 

dos serviços públicos ou de utilidade pública, concedidos, 
permitidos ou autorizados pelo Município;

XVIII - Planejar, coordenar e gerenciar problemas e crises 
sociais e governamentais, emergenciais e não-emergen-
ciais, com a colaboração dos demais órgãos e entidades da 
Administração Municipal;

XIX – Coordenar e promover atividades relativas ao li-
cenciamento, bem como fiscalizar o parcelamento do solo 
urbano, de acordo com as normas municipais em vigor;

XX - Coordenar as atividades relativas ao licenciamento 
para a localização e funcionamento das atividades indus-
triais, comerciais e de serviços, de acordo com as normas 
municipais, em parceria com a Secretaria de Finanças;

XXI - Atualizar e supervisionar o Plano Diretor do Municí-
pio em conjunto com órgãos da Administração Municipal;

XXII – Providenciar levantamento anual das atividades, 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XXIII – Participar dos eventos promovidos pela adminis-
tração municipal buscando, sempre que necessário, pro-
mover a ordem, com dedicação e postura;

XXIV - Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas 
para o referido cargo.

Art. 84. A Secretaria Municipal de Planejamento exercerá 
suas atividades através das seguintes Superintendências, 
Gerência e Subgerência, sob a sua subordinação:

I – Superintendência:

a) Superintendência de Projetos;

b) Superintendência de Convênios.

II - Gerência:

a) Gerência de Acompanhamento Orçamentário.

III – Subgerência:

a) Subgerência de Serviços Internos e Prestação de Con-
tas

CAPÍTULO I

DA SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Art. 85. A Superintendência de Projetos, órgão direta-
mente ligado à Secretaria Municipal de Planejamento, 
tem como competência o desenvolvimento das seguintes 
atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Realizar, juntamente com os demais órgãos munici-
pais, estudos relacionados aos projetos dos governos fe-
deral e estadual, visando a implantação e a captação de 
recursos;
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III – Pesquisar junto aos meios de comunicação sobre os 
programas disponíveis, visando a captação de recursos;

IV – Desenvolver sistema informatizado para controle dos 
projetos de interesse da municipalidade;

V - Assinar ofícios e demais documentos pertinentes à sua 
área de atividade;

VI – Orientar aos órgãos competentes sobre o prazo de 
para elaboração e apresentação de projetos, visando a 
captação de recurso;

VII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE PROJETOS fica criado 01 (um) cargo co-
missionado de SUPERINTENDENTE DE PROJETOS, com as 
seguintes atividades: Referência: CC3.

I - Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Realizar, juntamente com os demais órgãos munici-
pais, estudos relacionados aos projetos dos governos fe-
deral e estadual, visando a implantação e a captação de 
recursos;

III – Pesquisar junto aos meios de comunicação sobre os 
programas disponíveis, visando a captação de recursos;

IV – Desenvolver sistema informatizado para controle dos 
projetos de interesse da municipalidade;

V - Assinar ofícios e demais documentos pertinentes à sua 
área de atividade;

VI – Orientar aos órgãos competentes sobre o prazo de 
para elaboração e apresentação de projetos, visando a 
captação de recurso;

VII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando sempre, que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

VIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

CAPÍTULO II

DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONVÊNIOS

Art. 86. A Superintendência de Convênios, órgão direta-
mente ligado à Secretaria Municipal de Planejamento, tem 
como competência o desenvolvimento das seguintes atri-
buições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Organizar os convênios sob sua responsabilidade, 
mantendo-os em dia quanto aos prazos, vigências e o 
acompanhamento dos mesmos nos sistemas informatiza-
dos do Governo Estadual e Federal;

III – Manter atualizado o cadastro do Executivo Municipal, 
junto às esferas estadual e federal, visando à captação de 
recursos através emendas parlamentares e demais pro-
postas voluntárias de interesse da municipalidade;

IV - Assinar ofícios e demais documentos pertinentes à sua 
área de atividade;

V – Desenvolver sistema informatizado para controle dos 
convênios e projetos de interesse da municipalidade;

VI – Orientar aos órgãos competentes sobre o prazo de 
vigência dos convênios e a solicitação de termos aditivos 
quando necessários, visando a regularidade do mesmos;

VII – Acompanhar a prestação de contas parcial e final 
dos convênios e orientar aos setores competentes sobre 
possíveis falhas na prestação;

VIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE CONVÊNIOS fica criado 01 (um) cargo co-
missionado de SUPERINTENDENTE DE CONVÊNIOS, com 
as seguintes atividades: Referência: CC3.

I - Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Organizar os convênios sob sua responsabilidade, 
mantendo-os em dia quanto aos prazos, vigências e o 
acompanhamento dos mesmos nos sistemas informatiza-
dos do Governo Estadual e Federal;

III – Manter atualizado o cadastro do Executivo Municipal, 
junto às esferas estadual e federal, visando à captação de 
recursos através emendas parlamentares e demais pro-
postas voluntárias de interesse da municipalidade;

IV - Assinar ofícios e demais documentos pertinentes à sua 
área de atividade;

V – Desenvolver sistema informatizado para controle dos 
convênios e projetos de interesse da municipalidade;

VI – Orientar aos órgãos competentes sobre o prazo de 
vigência dos convênios e a solicitação de termos aditivos 
quando necessários, visando a regularidade do mesmos;

VII – Acompanhar a prestação de contas parcial e final 
dos convênios e orientar aos setores competentes sobre 
possíveis falhas na prestação;

VIII- Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando sempre, que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

CAPÍTULO III

DA GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Art. 87. A Gerência de Acompanhamento Orçamentário, 
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órgão diretamente ligado a Secretaria Municipal de Plane-
jamento, tem como competência o desenvolvimento das 
seguintes atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Secretário na 
sua representação funcional e social;

II – Providenciar, juntamente com os órgãos e entidades 
da Administração Municipal, os planos plurianuais de in-
vestimentos, orçamento e programas, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo Governo Municipal;

III – Auxiliar na elaboração, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Finanças e com os demais órgãos da Admi-
nistração, dos índices e do processo de trabalho do Plano 
Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orça-
mento Anual;

IV – Auxiliar na articulação com os órgãos e entidades da 
Administração Municipal, bem como com a Câmara de Ve-
readores, para apresentação, defesa e aprovação técnica 
dos projetos de iniciativa do Executivo Municipal;

V – Auxiliar no acompanhamento da gestão dos serviços 
municipais, bem como, na supervisão e controle dos pla-
nos, programas e projetos de Governo;

VI – Auxiliar na avaliação dos resultados alcançados no 
ano anterior e planejamento do ano seguinte;

VII – Providenciar o acompanhamento, assistindo ao Se-
cretário da pasta e Secretaria Municipal de Obras e Ser-
viços Públicos na fiscalização dos serviços públicos ou de 
utilidade pública, concedidos, permitidos ou autorizados 
pelo Município;

VIII – Colaborar na implementação do Plano Diretor do 
Município em conjunto com órgãos da Administração Mu-
nicipal;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO fica criado 01 
(um) cargo comissionado de GERENTE DE ACOMPANHA-
MENTO ORÇAMENTÁRIO, com as seguintes atividades: Re-
ferência: CC4.

I - Prover assistência direta e imediata ao Secretário na 
sua representação funcional e social;

II – Providenciar, juntamente com os órgãos e entidades 
da Administração Municipal, os planos plurianuais de in-
vestimentos, orçamento e programas, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo Governo Municipal;

III – Auxiliar na elaboração, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Finanças e com os demais órgãos da Admi-
nistração, dos índices e do processo de trabalho do Plano 
Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orça-
mento Anual;

IV – Auxiliar na articulação com os órgãos e entidades da 
Administração Municipal, bem como com a Câmara de Ve-
readores, para apresentação, defesa e aprovação técnica 

dos projetos de iniciativa do Executivo Municipal;

V – Auxiliar no acompanhamento da gestão dos serviços 
municipais, bem como, na supervisão e controle dos pla-
nos, programas e projetos de Governo;

VI – Auxiliar na avaliação dos resultados alcançados no 
ano anterior e planejamento do ano seguinte;

VII – Providenciar o acompanhamento, assistindo ao Se-
cretário da pasta e Secretaria Municipal de Obras e Ser-
viços Públicos na fiscalização dos serviços públicos ou de 
utilidade pública, concedidos, permitidos ou autorizados 
pelo Município;

VIII – Colaborar na implementação do Plano Diretor do 
Município em conjunto com órgãos da Administração Mu-
nicipal;

IX - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

X – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

SEÇÃO I

DA SUBGERÊNCIA DE SERVIÇOS INTERNOS E PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

Art. 88. A Subgerência de Serviços Internos e Prestação de 
Contas, órgão diretamente ligado a Gerência de Acompa-
nhamento Orçamentário, tem como competência o desen-
volvimento das seguintes atribuições.

I - Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Gerente de Acompanhamento Orçamentário na sua repre-
sentação funcional e social;

II – Promover a organização funcional e manutenção das 
atividades da secretaria;

III – Organizar as documentações da Secretaria Municipal 
de planejamento, emitir ofícios e encaminhá-los quando 
necessário;

IV – Acompanhar e providenciar a prestação de contas dos 
convênios nas esferas municipal, estadual e federal;

V – Acompanhar o prazo de execução dos convênios;

VI – Encaminhar as prestações de contas dos convênios à 
secretaria de planejamento e acompanhar os despachos 
aos órgãos competentes;

VII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei, ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo;

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGERÊN-
CIA DE SERVIÇOS INTERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
fica criado 01 (um) cargo comissionado de SUBGERENTE 
DE SERVIÇOS INTERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, com 
as seguintes atividades: Referência: CC5.
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I - Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Gerente de Acompanhamento Orçamentário na sua repre-
sentação funcional e social;

II – Promover a organização funcional e manutenção das 
atividades da secretaria;

III – Organizar as documentações da Secretaria Municipal 
de planejamento, emitir ofícios e encaminhá-los quando 
necessário;

IV – Acompanhar e providenciar a prestação de contas dos 
convênios nas esferas municipal, estadual e federal;

V – Acompanhar o prazo de execução dos convênios;

VI – Encaminhar as prestações de contas dos convênios à 
secretaria de planejamento e acompanhar os despachos 
aos órgãos competentes;

VII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei, ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo;

VIII – Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal, buscando sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura.

TÍTULO VI

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 89. A Procuradoria Geral do Município tem como com-
petência representar e defender em juízo e fora dele os in-
teresses e direitos do Município, orientando e controlando 
a legalidade dos atos praticados pela Administração Muni-
cipal Direta e Indireta.

Art. 90. A representação gráfica da Procuradoria Geral do 
Município, bem como os dados de identificação, são os 
constantes do Anexo VI, parte integrante desta Lei.

Art. 91. A Procuradoria Geral do Município tem como com-
petência as seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Representar o Município em juízo ou fora dele, caben-
do-lhe, com exclusividade, receber citações iniciais, noti-
ficações, comunicações e intimações de audiências e de 
sentenças ou acórdãos proferidos nas ações ou processos 
em que o Município de Guaçuí seja parte ou, de qualquer 
forma, interessado, e naqueles em que a Procuradoria Ge-
ral do Município deva intervir;

III – Deliberar sobre assuntos da área administrativa e de 
gestão econômico-financeira no âmbito do órgão;

IV - Assinar ofícios e demais documentos pertinentes à sua 
área de atividade;

V – Assinar, com vistas à consecução dos objetivos do 
órgão e respeitada a legislação aplicável, convênios, con-
tratos e demais ajustes com pessoas físicas ou jurídicas, 
nacionais ou estrangeiras.

VI - Prestar assistência ao Prefeito Municipal em qualquer 
assunto que envolva matéria jurídica;

VII - Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os atos 
administrativos pertinentes às suas atividades;

VIII - Propor ao Prefeito, aos Secretários Municipais e aos 
titulares de entidades da Administração Indireta providên-
cias de natureza jurídico-administrativa reclamadas pelo 
interesse público, inclusive a declaração de nulidade ou a 
revogação de quaisquer atos administrativos, quando con-
flitantes com a legislação em vigor ou com a orientação 
normativa estabelecida;

IX - Recomendar ao Prefeito a argüição de inconstitucio-
nalidade de lei ou de norma de efeito legiferante;

X - Autorizar a não propositura e a desistência de ação, a 
não interposição de recursos ou a desistência dos inter-
postos, bem como a não execução de julgados em favor 
do Município de Guaçuí, sempre que assim o reclame o 
interesse público ou quando tais medidas se mostrarem 
contra indicadas ou infrutíferas;

XI - Consentir o ajuste de transação ou acordo e a decla-
ração de compromisso, quitação, renúncia ou confissão em 
qualquer ação em que o Município de Guaçuí figure como 
parte;

XII - Orientar a defesa do Município de Guaçuí e, sempre 
que for necessário, dos órgãos da Administração Indireta;

XIII - Determinar a propositura de ações ou medidas ne-
cessárias para resguardar os interesses do Município de 
Guaçuí e das entidades da Administração Indireta;

XIV - Avocar, sempre que entender necessário ou que as-
sim o exigir o interesse público, o exame de qualquer ato 
negocial ou processo administrativo envolvendo algum ór-
gão da Administração Direta e Indireta, assumindo a de-
fesa do Município de Guaçuí se entender conveniente e 
oportuno;

XV - Encaminhar aos Procuradores Adjuntos do Município, 
de acordo com as respectivas competências, os processos 
administrativos e judiciais para estudos e pareceres e os 
expedientes para as medidas de defesa em juízo;

XVI - Aprovar, total ou parcialmente, ou rejeitar as mani-
festações jurídicas e os pareceres emitidos pelos Procura-
dores Adjuntos do Município;

XVII - Sugerir ao Prefeito que confira caráter normativo 
a orientação jurídica expedida pela Procuradoria Geral do 
Município;

XVIII - Promover a execução da Dívida Ativa, após a re-
messa do competente processo administrativo pela Secre-
taria de Finanças;

XIX - Comunicar à Secretaria de Finanças os precatórios a 
serem pagos para a inclusão nas leis orçamentárias;

XX - Participar da elaboração do Plano Plurianual, da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual;

XXI - Representar o Município perante o Tribunal de Contas 
quando necessário;

XXII - Redigir, examinar e justificar os Projetos de Lei, De-
cretos, Portarias e Regulamentos;
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XXIII - Orientar e preparar processos administrativos;

XXIV - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da PROCURA-
DORIA GERAL DO MUNICÍPIO fica criado 01 (um) cargo 
comissionado de PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, 
com as seguintes atividades: Referência: CC1.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Representar o Município em juízo ou fora dele, caben-
do-lhe, com exclusividade, receber citações iniciais, noti-
ficações, comunicações e intimações de audiências e de 
sentenças ou acórdãos proferidos nas ações ou processos 
em que o Município de Guaçuí seja parte ou, de qualquer 
forma, interessado, e naqueles em que a Procuradoria Ge-
ral do Município deva intervir;

III – Deliberar sobre assuntos da área administrativa e de 
gestão econômico-financeira no âmbito do órgão;

IV - Assinar ofícios e demais documentos pertinentes à sua 
área de atividade;

V – Assinar, com vistas à consecução dos objetivos do 
órgão e respeitada a legislação aplicável, convênios, con-
tratos e demais ajustes com pessoas físicas ou jurídicas, 
nacionais ou estrangeiras.

VI - Prestar assistência ao Prefeito Municipal em qualquer 
assunto que envolva matéria jurídica;

VII - Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os atos 
administrativos pertinentes às suas atividades;

VIII - Propor ao Prefeito, aos Secretários Municipais e aos 
titulares de entidades da Administração Indireta providên-
cias de natureza jurídico-administrativa reclamadas pelo 
interesse público, inclusive a declaração de nulidade ou a 
revogação de quaisquer atos administrativos, quando con-
flitantes com a legislação em vigor ou com a orientação 
normativa estabelecida;

IX - Recomendar ao Prefeito a argüição de inconstitucio-
nalidade de lei ou de norma de efeito legiferante;

X - Autorizar a não propositura e a desistência de ação, a 
não interposição de recursos ou a desistência dos inter-
postos, bem como a não execução de julgados em favor 
do Município de Guaçuí, sempre que assim o reclame o 
interesse público ou quando tais medidas se mostrarem 
contra indicadas ou infrutíferas;

XI - Consentir o ajuste de transação ou acordo e a decla-
ração de compromisso, quitação, renúncia ou confissão em 
qualquer ação em que o Município de Guaçuí figure como 
parte;

XII - Orientar a defesa do Município de Guaçuí e, sempre 
que for necessário, dos órgãos da Administração Indireta;

XIII - Determinar a propositura de ações ou medidas ne-
cessárias para resguardar os interesses do Município de 
Guaçuí e das entidades da Administração Indireta;

XIV - Avocar, sempre que entender necessário ou que as-
sim o exigir o interesse público, o exame de qualquer ato 
negocial ou processo administrativo envolvendo algum ór-
gão da Administração Direta e Indireta, assumindo a de-
fesa do Município de Guaçuí se entender conveniente e 
oportuno;

XV - Encaminhar aos Procuradores Adjuntos do Município, 
de acordo com as respectivas competências, os processos 
administrativos e judiciais para estudos e pareceres e os 
expedientes para as medidas de defesa em juízo;

XVI - Aprovar, total ou parcialmente, ou rejeitar as mani-
festações jurídicas e os pareceres emitidos pelos Procura-
dores Adjuntos do Município;

XVII - Sugerir ao Prefeito que confira caráter normativo 
a orientação jurídica expedida pela Procuradoria Geral do 
Município;

XVIII - Promover a execução da Dívida Ativa, após a re-
messa do competente processo administrativo pela Secre-
taria de Finanças;

XIX - Comunicar à Secretaria de Finanças os precatórios a 
serem pagos para a inclusão nas leis orçamentárias;

XX - Participar da elaboração do Plano Plurianual, da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual;

XXI - Representar o Município perante o Tribunal de Contas 
quando necessário;

XXII - Redigir, examinar e justificar os Projetos de Lei, De-
cretos, Portarias e Regulamentos;

XXIII - Orientar e preparar processos administrativos;

XXIV – Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XXV - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

Art. 92. A Procuradoria Geral do Município exercerá suas 
atividades através da seguinte Procuradoria Adjunta, Su-
perintendência e Gerência, sob a sua subordinação:

I – Procuradoria Adjunta:

a) 02 (dois) Procuradores Adjuntos.

II – Superintendência:

a) Superintendência de Apoio Administrativo.

III - Gerência:

a) Gerência de Acompanhamento de Projetos.

CAPÍTULO I

DA PROCURADORIA ADJUNTA

Art. 93. A Procuradoria Adjunta, órgão diretamente ligado 
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à Procuradoria Geral do Município, tem como competência 
o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Procurador Geral na sua representação funcional e social;

II - Substituir o Procurador Geral do Município em suas 
faltas ou impedimentos, ausências temporárias, férias, li-
cenças ou afastamentos ocasionais;

III - Assistir o Procurador Geral do Município no exercí-
cio de suas atribuições, especialmente na distribuição, aos 
órgãos de atividades-fim, dos processos administrativos 
encaminhados à Procuradoria Geral do Municipal; na apre-
ciação dos pareceres emitidos pelos órgãos de atividades-
fim; e na representação do Município de Guaçuí em juízo 
ou fora dele;

IV - Determinar correção de natureza técnica nos órgãos 
de atividades-fim, de atividades-meio e de assessoramen-
to;

V - Coordenar os trabalhos dos órgãos de atividades-meio, 
sugerindo as medidas necessárias à racionalização, à efici-
ência e ao aperfeiçoamento dos serviços próprios;

VI - Prestar assistência direta ao Procurador Geral do Mu-
nicípio sempre que solicitado;

VII - Atuar nos processos administrativos ou judiciais avo-
cados pelo Procurador Geral do Município;

VIII - Planejar, orientar, supervisionar e controlar as ativi-
dades da Procuradoria adjunta e dos órgãos que lhes são 
subordinados e de sua competência;

IX – Emitir e aprovar os pareceres no âmbito da respecti-
va Procuradoria adjunta;

X - Apresentar mensalmente o relatório do andamento dos 
processos administrativos e judiciais no âmbito de suas 
funções;

XI - Elaborar minutas de peças processuais a serem firma-
das pelo Procurador Geral;

XII - Opinar em processos ou expedientes administrativos;

XIII - Requisitar aos órgãos e entidades da administração, 
certidões, informações ou cópias e originais de documen-
tos, bem como esclarecimentos necessários a instruir a 
defesa dos interesses da Municipalidade;

XIV – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo;

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da PROCURA-
DORIA ADJUNTA ficam criados 02 (dois) cargos comissio-
nados de PROCURADOR ADJUNTO, com as seguintes ativi-
dades: Referência: CC2.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Procurador Geral na sua representação funcional e social;

II - Substituir o Procurador Geral do Município em suas 
faltas ou impedimentos, ausências temporárias, férias, li-
cenças ou afastamentos ocasionais;

III - Assistir o Procurador Geral do Município no exercício 

de suas atribuições, especialmente na distribuição, aos 
órgãos de atividades-fim, dos processos administrativos 
encaminhados à Procuradoria Geral do Municipal; na apre-
ciação dos pareceres emitidos pelos órgãos de atividades-
fim; e na representação do Município de Guaçuí em juízo 
ou fora dele;

IV - Determinar correção de natureza técnica nos órgãos 
de atividades-fim, de atividades-meio e de assessoramen-
to;

V - Coordenar os trabalhos dos órgãos de atividades-meio, 
sugerindo as medidas necessárias à racionalização, à efici-
ência e ao aperfeiçoamento dos serviços próprios;

VI - Prestar assistência direta ao Procurador Geral do Mu-
nicípio sempre que solicitado;

VII - Atuar nos processos administrativos ou judiciais avo-
cados pelo Procurador Geral do Município;

VIII - Planejar, orientar, supervisionar e controlar as ativi-
dades da Procuradoria adjunta e dos órgãos que lhes são 
subordinados e de sua competência;

IX – Emitir e aprovar os pareceres no âmbito da respecti-
va Procuradoria adjunta;

X - Apresentar mensalmente o relatório do andamento dos 
processos administrativos e judiciais no âmbito de suas 
funções;

XI - Elaborar minutas de peças processuais a serem firma-
das pelo Procurador Geral;

XII - Opinar em processos ou expedientes administrativos;

XIII - Requisitar aos órgãos e entidades da administração, 
certidões, informações ou cópias e originais de documen-
tos, bem como esclarecimentos necessários a instruir a 
defesa dos interesses da Municipalidade;

XIV - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura.

XV – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo;

Seção I

DA SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Art. 94. A Superintendência de Apoio Administrativo, ór-
gão diretamente ligado a Procuradoria Adjunta, tem como 
competência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Procurador Ge-
ral, Procuradores Adjuntos e na sua representação funcio-
nal e social;

II – Manter o arquivo da Procuradoria do Município, visan-
do o bom andamento dos trabalhos;

III - Gerenciar os contratos, convênios e demais termos 
firmados pela Procuradoria-Geral;

IV - Promover a organização funcional e a manutenção das 
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atividades da Procuradoria Geral do Município;

V – Manter a organização do processo de trabalho no âm-
bito da Procuradoria do Município;

VI – Prestar, sob determinação do Procurador Geral do 
Município, informações relativas a atos normativos, con-
vênios, contratos e outros no âmbito da Procuradoria Ge-
ral do Município, solicitadas por setores da Administração 
Municipal;

VII – Oferecer relatórios dos processos administrativos 
que tramitam na Procuradoria Geral do Município, median-
te solicitação do Procurador Geral do Município;

VIII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPE-
RINTENDÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO, fica criado 
01 (um) cargo comissionado de SUPERINTENDENTE DE 
APOIO ADMINISTRATIVO, com as seguintes atividades: 
Referência: CC3.

I – Prover assistência direta e imediata ao Procurador Ge-
ral, Procuradores Adjuntos na sua representação funcional 
e social;

II – Manter o arquivo da Procuradoria do Município, visan-
do o bom andamento dos trabalhos;

III - Gerenciar os contratos, convênios e demais termos 
firmados pela Procuradoria-Geral;

IV - Promover a organização funcional e a manutenção das 
atividades da Procuradoria Geral do Município;

V – Manter a organização do processo de trabalho no âm-
bito da Procuradoria do Município;

VI – Prestar, sob determinação do Procurador Geral do 
Município, informações relativas a atos normativos, con-
vênios, contratos e outros no âmbito da Procuradoria Ge-
ral do Município, solicitadas por setores da Administração 
Municipal;

VII – Oferecer relatórios dos processos administrativos 
que tramitam na Procuradoria Geral do Município, median-
te solicitação do Procurador Geral do Município;

VIII – Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

IX - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção I

DA GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS

Art. 95. A Gerência de Acompanhamento de Projetos, ór-
gão diretamente ligado a Superintendência de Apoio Admi-
nistrativo, tem como competência o desenvolvimento das 
seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Procurador Ge-
ral, Procuradores Adjuntos e Superintendente de Apoio 
Administrativo na sua representação funcional e social;

II – Auxiliar na elaboração de Leis e Decretos de interesse 
da municipalidade;

III – Auxiliar os órgãos municipais na elaboração dos pro-
jetos de leis para a adequação do orçamento municipal;

IV – Acompanhar os projetos encaminhados ao legislativo 
municipal;

V – Auxiliar o Procurador Geral do Município e os Procura-
dores Adjuntos no acompanhamento de processos admi-
nistrativos de interesse da Procuradoria Geral do Municí-
pio;

VI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS fica criado 01 (um) 
cargo comissionado de GERENTE DE ACOMPANHAMENTO DE 
PROJETOS, com as seguintes atividades: Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Procurador Ge-
ral, Procuradores Adjuntos e Superintendente de Apoio 
Administrativo na sua representação funcional e social;

II – Auxiliar na elaboração de Leis e Decretos de interesse 
da municipalidade;

III – Auxiliar os órgãos municipais na elaboração dos pro-
jetos de leis para a adequação do orçamento municipal;

IV – Acompanhar os projetos encaminhados ao legislativo 
municipal;

V – Auxiliar o Procurador Geral do Município e os Procura-
dores Adjuntos no acompanhamento de processos admi-
nistrativos de interesse da Procuradoria Geral do Municí-
pio;

VI - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

VII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

LIVRO III

DAS ATRIBUIÇÕES E ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS DE DE-
SENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLI-
CAS

TÍTULO I

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 96. A Secretaria Municipal de Educação tem como com-
petência planejar e executar a política, os planos, progra-
mas e projetos municipais de educação, em consonância 



29/06/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1043

www.diariomunicipales.org.br

Página 179

com as diretrizes do Conselho Municipal de Educação e 
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Art. 97. A representação gráfica da Secretaria Municipal 
de Educação, bem como os dados de identificação, são os 
constantes do Anexo VII, parte integrante desta Lei.

Art. 98. A Secretaria Municipal de Educação tem como 
competência as seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Formular, executar e avaliar a política educacional do 
Município, em consonância com as diretrizes enunciadas 
pelos órgãos e entidades pertinentes das esferas munici-
pal, estadual e federal;

III - Atuar na organização, manutenção e desenvolvimen-
to de órgãos e instituições oficiais do sistema municipal de 
ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da 
União e do Estado;

IV - Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os atos 
administrativos pertinentes às suas atividades;

V - Gerir o sistema municipal de ensino, elaborando e exe-
cutando os planos e projetos educacionais para o atendi-
mento das necessidades da educação em âmbito munici-
pal;

VI - Administrar as unidades educacionais da rede pública 
municipal de ensino;

VII - Definir e aplicar indicadores de desempenho para a 
rede municipal de ensino;

VIII - Elaborar o calendário escolar;

IX - Exercer ação redistributiva em relação às escolas mu-
nicipais;

X - Baixar normas complementares para o sistema muni-
cipal de ensino;

XI - Autorizar, credenciar e supervisionar os estabeleci-
mentos do sistema municipal de ensino;

XII - Oferecer a educação infantil e com prioridade o en-
sino fundamental, observando o que determina o art. 11, 
V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
Federal 9.394/96);

XIII - Assinar ofícios e demais documentos pertinentes à 
sua área de atividade;

XIV - Ofertar a educação escolar regular para jovens e 
adultos com características e as modalidades adequadas 
as suas necessidades e disponibilidades;

XV - Realizar programas de capacitação para os profissio-
nais da educação em exercício das suas funções;

XVI - Estabelecer mecanismos para progressão da rede 
pública de ensino fundamental;

XVII - Estabelecer mecanismos para avaliar a qualidade 
do processo educativo desenvolvido pelas escolas públicas 
municipais e da iniciativa privada;

XVIII - Proceder a gestão e o controle financeiro dos 

recursos orçamentários, bem como as pessoas e meios 
materiais;

XIX - Zelar pela observância da legislação referente à 
educação e pelo cumprimento das decisões do Conselho 
Municipal de Educação nas instituições sob sua responsa-
bilidade;

XX - Aprovar regimentos e planos de estudo das institui-
ções de ensino sob sua responsabilidade;

XXI - Submeter à apreciação do Conselho Municipal de 
Educação as políticas e planos de educação;

XXII - Propor e executar medidas que assegurem processo 
contínuo de renovação e aperfeiçoamento dos métodos e 
técnicas de ensino;

XXIII - Pesquisar, planejar e promover o aperfeiçoamento 
e atualização permanentes das características e qualifica-
ções do magistério e da população estudantil, e atuar de 
maneira compatível com os problemas identificados;

XXIV - Assistir o estudante carente do Sistema Municipal 
de Ensino;

XXV - Planejar, orientar, coordenar e executar as ações 
relativas à assistência ao estudante da rede pública mu-
nicipal de ensino no que concerne a sua suplementação 
alimentar, transporte e material didático;

XXVI - Instituir e desenvolver programas permanentes 
de melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, 
bem como, desenvolver formação continuada do quadro 
da educação municipal;

XXVII - Criar, instalar e manter, diretamente, estabeleci-
mentos de ensino nos níveis de competência do Município, 
atuando na educação infantil e no ensino fundamental, in-
clusive na educação de portadores de necessidades espe-
ciais e na educação de jovens e adultos;

XXVIII - Manter articulação com entidades e órgãos afins, 
para realização de convênios na educação geral bem como 
na profissionalizante;

XXIX - Atrair para o município cursos profissionalizantes, 
técnicos, de nível superior e em pós-graduação;

XXX - Organizar, administrar, manter e executar ou pro-
mover cursos de formação, capacitação, especialização, 
treinamento, aperfeiçoamento, atualização e extensão de 
professores, técnicos, administrativos e de apoio à educa-
ção, em articulação, colaboração e interação de órgãos, 
entidades públicos e particulares mediante convênios;

XXXI - Atuar de forma educativa e complementar aos ór-
gãos públicos de saúde, meio ambiente, social, seguran-
ça e demais órgãos pertinentes, no patrocínio contínuo de 
palestras, campanhas e serviços em prol dos educandos e 
de suas famílias carentes de recursos, nos esclarecimentos 
e informações nas áreas de higiene, saúde, alimentação, 
civismo, ecologia, relações familiares, regeneração das 
condições ambientais e demais fatores relacionados que 
contribuem na qualidade de vida;

XXXII - Administrar, acompanhar e promover orientação 
técnica-pedagógica e administrativa nas unidades de en-
sino;

XXXIII - Planejar políticas educacionais, com a colaboração 
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do Conselho Municipal de Educação, para a manutenção da 
qualidade de ensino, bem como propor a distribuição ho-
mogênea das classes, a construção e instalação de novas 
unidades nas áreas de maior prioridade, como também 
substituir ou desativar unidades que não apresentam con-
dições de funcionamento normal;

XXXIV - Promover atividades culturais, artísticas, literárias 
e recreativas, comemorações e atividades físicas na área 
escolar, através de ações intersetoriais;

XXXV - Planejar políticas, estabelecer e promover dire-
trizes de ação de supervisão, administração e orientação 
escolar com a participação e cooperação dos professores, 
família e comunidade;

XXXVI - Realizar estudos, pesquisas, experiências e do-
cumentação didático-pedagógicas, aperfeiçoando e divul-
gando métodos e processos de ensino e de formação pro-
fissional, inclusive no campo da educação não-formal;

XXXVII - Planejar, estabelecer medidas e aperfeiçoar po-
líticas no combate à evasão, repetência e todas as causas 
de baixo rendimento escolar do educando;

XXXVIII - Planejar, propor e aprimorar o calendário escolar, 
grade curricular, conteúdo, plano global, plano educacional 
e recursos didáticos, voltando-se à adoção de calendário 
específico para unidades da zona rural que compõem a 
rede escolar do Município, considerando fatores de ordem 
climática e econômica;

XXXIX - Coordenar e acompanhar o processo de avaliação 
das atividades de ensino aprendizagem dos alunos da rede 
municipal, bem como elaborar novas diretrizes e ações 
que possam tornar mais eficaz ou substituir o processo 
avaliativo;

XL - Adotar, avaliar e monitorar continuamente processo 
de avaliação das atividades técnico-pedagógicas do ensino 
municipal, bem como tomar medidas de aperfeiçoamento 
e implantação de técnicas e teorias práticas;

XLI - Supervisionar o ensino ministrado nas escolas e en-
tidades particulares no Município, manifestando-se oficial-
mente quando constatada irregularidade de caráter legal, 
didático ou pedagógico;

XLII - Planejar, executar, promover, arquivar e manter atu-
alizados, resultados, pesquisas e levantamentos estatís-
ticos dos alunos da rede de ensino escolar do Município, 
bem como, realizar o levantamento da população em ida-
de escolar e proceder a sua chamada para a matrícula;

XLIII - Coordenar, organizar e controlar a administração 
das atividades e relatórios estatísticos, em articulação e 
atendimento às esferas Estadual e Federal;

XLIV - Coordenar, administrar e orientar o arquivamento e 
o lançamento do sistema cadastral, documental e de resul-
tados do rendimento escolar do aluno;

XLV - Providenciar e manter atualizado o registro das uni-
dades escolares em observação às exigências do Ministério 
de Educação;

XLVI - Promover a segurança do aluno no interior da es-
cola;

XLVII - Executar o tombamento e o recolhimento do 

arquivo de estabelecimentos de ensino municipal quando 
extintos, bem como proceder à guarda dos documentos;

XLVIII - Propiciar o acesso ao trabalho de pesquisadores 
nacionais e estrangeiros, no domínio da cultura, das artes 
aplicadas no ensino, da educação, das ciências, por meios 
legais ou troca de informações ou de conhecimentos, ade-
sões de programas, projetos, atividades e pesquisas con-
juntas;

XLIX - Controlar, acompanhar, desenvolver e manter o 
atendimento e a distribuição da alimentação escolar, den-
tro das normas nutricionais;

L - Promover, garantir, na forma da lei, a valorização do 
profissional da educação, bem como propor a política de 
vencimentos e remuneração dos servidores da educação, 
em articulação com a Secretaria Municipal de Gestão Ad-
ministrativa e Recursos Humanos, Secretaria de Planeja-
mento e Secretaria de Finanças;

LI - Acompanhar a execução do PAR (Plano de Ações Ar-
ticuladas);

LII - Gerir recursos advindos do FUNDEB - Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação;

LIII - Coordenar e acompanhar a demanda escolar, solici-
tando a construção ou ampliação das unidades escolares;

LIV - Coordenar, executar e distribuir a lotação e a carga 
horária do corpo docente;

LV - Propor e participar na elaboração e instituição de leis, 
programas e projetos voltados à área educacional;

LVI - Elaborar e apresentar ao Prefeito relatório anual de 
atividades;

LVII - Elaborar sua proposta orçamentária parcial e reme-
tê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclusão 
no projeto de lei de orçamento do Município;

LVIII - Expedir instruções para garantir a boa execução 
das leis, decretos e regulamentos relacionados às suas ati-
vidades;

LIX - Providenciar levantamento anual das atividades, para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

LX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou aquelas que surgirem no decorrer do desen-
volvimento dos trabalhos da secretaria.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO fica criado 01 (um) cargo 
comissionado de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
com as seguintes atividades: Referência: CC1.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Formular, executar e avaliar a política educacional do 
Município, em consonância com as diretrizes enunciadas 
pelos órgãos e entidades pertinentes das esferas munici-
pal, estadual e federal;

III - Atuar na organização, manutenção e desenvolvimen-
to de órgãos e instituições oficiais do sistema municipal de 
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ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da 
União e do Estado;

IV - Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os atos 
administrativos pertinentes às suas atividades;

V - Gerir o sistema municipal de ensino, elaborando e exe-
cutando os planos e projetos educacionais para o atendi-
mento das necessidades da educação em âmbito munici-
pal;

VI - Administrar as unidades educacionais da rede pública 
municipal de ensino;

VII - Definir e aplicar indicadores de desempenho para a 
rede municipal de ensino;

VIII - Elaborar o calendário escolar;

IX - Exercer ação redistributiva em relação às escolas mu-
nicipais;

X - Baixar normas complementares para o sistema muni-
cipal de ensino;

XI - Autorizar, credenciar e supervisionar os estabeleci-
mentos do sistema municipal de ensino;

XII - Oferecer a educação infantil e com prioridade o en-
sino fundamental, observando o que determina o art. 11, 
V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
Federal 9.394/96);

XIII - Assinar ofícios e demais documentos pertinentes à 
sua área de atividade;

XIV - Ofertar a educação escolar regular para jovens e 
adultos com características e as modalidades adequadas 
as suas necessidades e disponibilidades;

XV - Realizar programas de capacitação para os profissio-
nais da educação em exercício das suas funções;

XVI - Estabelecer mecanismos para progressão da rede 
pública de ensino fundamental;

XVII - Estabelecer mecanismos para avaliar a qualidade 
do processo educativo desenvolvido pelas escolas públicas 
municipais e da iniciativa privada;

XVIII - Proceder a gestão e o controle financeiro dos re-
cursos orçamentários, bem como as pessoas e meios ma-
teriais;

XIX - Zelar pela observância da legislação referente à 
educação e pelo cumprimento das decisões do Conselho 
Municipal de Educação nas instituições sob sua responsa-
bilidade;

XX - Aprovar regimentos e planos de estudo das institui-
ções de ensino sob sua responsabilidade;

XXI - Submeter à apreciação do Conselho Municipal de 
Educação as políticas e planos de educação;

XXII - Propor e executar medidas que assegurem processo 
contínuo de renovação e aperfeiçoamento dos métodos e 
técnicas de ensino;

XXIII - Pesquisar, planejar e promover o aperfeiçoamento 
e atualização permanentes das características e qualifica-
ções do magistério e da população estudantil, e atuar de 
maneira compatível com os problemas identificados;

XXIV - Assistir o estudante carente do Sistema Municipal 
de Ensino;

XXV - Planejar, orientar, coordenar e executar as ações 
relativas à assistência ao estudante da rede pública mu-
nicipal de ensino no que concerne a sua suplementação 
alimentar, transporte e material didático;

XXVI - Instituir e desenvolver programas permanentes 
de melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, 
bem como, desenvolver formação continuada do quadro 
da educação municipal;

XXVII - Criar, instalar e manter, diretamente, estabeleci-
mentos de ensino nos níveis de competência do Município, 
atuando na educação infantil e no ensino fundamental, in-
clusive na educação de portadores de necessidades espe-
ciais e na educação de jovens e adultos;

XXVIII - Manter articulação com entidades e órgãos afins, 
para realização de convênios na educação geral bem como 
na profissionalizante;

XXIX - Atrair para o município cursos profissionalizantes, 
técnicos, de nível superior e em pós-graduação;

XXX - Organizar, administrar, manter e executar ou pro-
mover cursos de formação, capacitação, especialização, 
treinamento, aperfeiçoamento, atualização e extensão de 
professores, técnicos, administrativos e de apoio à educa-
ção, em articulação, colaboração e interação de órgãos, 
entidades públicos e particulares mediante convênios;

XXXI - Atuar de forma educativa e complementar aos ór-
gãos públicos de saúde, meio ambiente, social, seguran-
ça e demais órgãos pertinentes, no patrocínio contínuo de 
palestras, campanhas e serviços em prol dos educandos e 
de suas famílias carentes de recursos, nos esclarecimentos 
e informações nas áreas de higiene, saúde, alimentação, 
civismo, ecologia, relações familiares, regeneração das 
condições ambientais e demais fatores relacionados que 
contribuem na qualidade de vida;

XXXII - Administrar, acompanhar e promover orientação 
técnica-pedagógica e administrativa nas unidades de en-
sino;

XXXIII - Planejar políticas educacionais, com a colaboração 
do Conselho Municipal de Educação, para a manutenção da 
qualidade de ensino, bem como propor a distribuição ho-
mogênea das classes, a construção e instalação de novas 
unidades nas áreas de maior prioridade, como também 
substituir ou desativar unidades que não apresentam con-
dições de funcionamento normal;

XXXIV - Promover atividades culturais, artísticas, literárias 
e recreativas, comemorações e atividades físicas na área 
escolar, através de ações intersetoriais;

XXXV - Planejar políticas, estabelecer e promover dire-
trizes de ação de supervisão, administração e orientação 
escolar com a participação e cooperação dos professores, 
família e comunidade;

XXXVI - Realizar estudos, pesquisas, experiências e do-
cumentação didático-pedagógicas, aperfeiçoando e divul-
gando métodos e processos de ensino e de formação pro-
fissional, inclusive no campo da educação não-formal;



29/06/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1043

www.diariomunicipales.org.br

Página 182

XXXVII - Planejar, estabelecer medidas e aperfeiçoar po-
líticas no combate à evasão, repetência e todas as causas 
de baixo rendimento escolar do educando;

XXXVIII - Planejar, propor e aprimorar o calendário escolar, 
grade curricular, conteúdo, plano global, plano educacional 
e recursos didáticos, voltando-se à adoção de calendário 
específico para unidades da zona rural que compõem a 
rede escolar do Município, considerando fatores de ordem 
climática e econômica;

XXXIX - Coordenar e acompanhar o processo de avaliação 
das atividades de ensino aprendizagem dos alunos da rede 
municipal, bem como elaborar novas diretrizes e ações 
que possam tornar mais eficaz ou substituir o processo 
avaliativo;

XL - Adotar, avaliar e monitorar continuamente processo 
de avaliação das atividades técnico-pedagógicas do ensino 
municipal, bem como tomar medidas de aperfeiçoamento 
e implantação de técnicas e teorias práticas;

XLI - Supervisionar o ensino ministrado nas escolas e en-
tidades particulares no Município, manifestando-se oficial-
mente quando constatada irregularidade de caráter legal, 
didático ou pedagógico;

XLII - Planejar, executar, promover, arquivar e manter atu-
alizados, resultados, pesquisas e levantamentos estatís-
ticos dos alunos da rede de ensino escolar do Município, 
bem como, realizar o levantamento da população em ida-
de escolar e proceder a sua chamada para a matrícula;

XLIII - Coordenar, organizar e controlar a administração 
das atividades e relatórios estatísticos, em articulação e 
atendimento às esferas Estadual e Federal;

XLIV - Coordenar, administrar e orientar o arquivamento e 
o lançamento do sistema cadastral, documental e de resul-
tados do rendimento escolar do aluno;

XLV - Providenciar e manter atualizado o registro das uni-
dades escolares em observação às exigências do Ministério 
de Educação;

XLVI - Promover a segurança do aluno no interior da es-
cola;

XLVII - Executar o tombamento e o recolhimento do arqui-
vo de estabelecimentos de ensino municipal quando extin-
tos, bem como proceder à guarda dos documentos;

XLVIII - Propiciar o acesso ao trabalho de pesquisadores 
nacionais e estrangeiros, no domínio da cultura, das artes 
aplicadas no ensino, da educação, das ciências, por meios 
legais ou troca de informações ou de conhecimentos, ade-
sões de programas, projetos, atividades e pesquisas con-
juntas;

XLIX - Controlar, acompanhar, desenvolver e manter o 
atendimento e a distribuição da alimentação escolar, den-
tro das normas nutricionais;

L - Promover, garantir, na forma da lei, a valorização do 
profissional da educação, bem como propor a política de 
vencimentos e remuneração dos servidores da educação, 
em articulação com a Secretaria Municipal de Gestão Ad-
ministrativa e Recursos Humanos, Secretaria de Planeja-
mento e Secretaria de Finanças;

LI - Acompanhar a execução do PAR (Plano de Ações Ar-
ticuladas);

LII - Gerir recursos advindos do FUNDEB - Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação;

LIII - Coordenar e acompanhar a demanda escolar, solici-
tando a construção ou ampliação das unidades escolares;

LIV - Coordenar, executar e distribuir a lotação e a carga 
horária do corpo docente;

LV - Propor e participar na elaboração e instituição de leis, 
programas e projetos voltados à área educacional;

LVI - Elaborar e apresentar ao Prefeito relatório anual de 
atividades;

LVII - Elaborar sua proposta orçamentária parcial e reme-
tê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclusão 
no projeto de lei de orçamento do Município;

LVIII - Expedir instruções para garantir a boa execução 
das leis, decretos e regulamentos relacionados às suas ati-
vidades;

LIX - Providenciar levantamento anual das atividades, para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

LX – Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura.

LXI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou aquelas que surgirem no decorrer do desen-
volvimento dos trabalhos da secretaria.

Art. 99. A Secretaria Municipal de Educação exercerá suas 
atividades através das seguintes Superintendências, Ge-
rências e Subgerências, sob a sua subordinação:

I – Superintendências:

a) Superintendência de Suporte à Educação;

b) Superintendência de Alimentação Escolar;

c) Superintendência Administrativa.

II - Gerências:

a) Gerência de Apoio Pedagógico;

b) Gerência de Programas e Projetos;

c) Gerência de Alimentação Escolar;

d) Gerência de Almoxarifado.

III – Subgerências:

a) Subgerência de Assistência ao Educando;

b) Subgerência de Apoio à Alimentação Escolar;

c) Subgerência de Serviços Administrativos;

d) Subgerência de Equipamentos Motorizados.

CAPÍTULO I

DA SUPERINTENDÊNCIA DE SUPORTE À EDUCAÇÃO
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Art. 100. A Superintendência de Suporte à Educação, ór-
gão diretamente ligado à Secretaria Municipal de Educa-
ção, tem como competência o desenvolvimento das se-
guintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Providenciar o registro das atividades a serem desen-
volvidas pela rede municipal de ensino para formulação do 
calendário anual de atividades;

III - Participar da elaboração, execução e avaliação da pro-
posta pedagógica da Unidade Escolar;

IV - Assinar ofícios e demais documentos pertinentes à sua 
área de atividade;

V - Participar de processos coletivos de auto-avaliação de 
seu trabalho e da Unidade Escolar com a finalidade de me-
lhorar o seu desempenho;

VI - Fornecer dados e apresentar relatórios de suas ativi-
dades quando solicitado;

VII - Participar da Formação Continuada promovida pela 
Secretaria Municipal de Educação;

VIII - Participar ativamente de reuniões administrativas, 
pedagógicas e de conselhos de classe promovidas pela 
Unidade Escolar e Secretaria Municipal da Educação;

IX - Apresentar ao Gestor, no início do ano letivo, o plane-
jamento a ser desenvolvido, em consonância com a pro-
posta pedagógica da Unidade Escolar, com os professores 
e responsáveis, para o acompanhamento do processo en-
sino-aprendizagem dos alunos;

X - Subsidiar o Gestor Escolar na definição do calendário 
escolar, na organização das turmas, na elaboração do ho-
rário e na distribuição das aulas;

XI - Acompanhar com o corpo docente o processo didático-
-pedagógico para garantir a execução da matriz curricular 
e a recuperação de estudos, através de novas oportunida-
des a serem oferecidas aos alunos, previstos na legislação 
vigente;

XII - Acompanhar a execução e promover a avaliação per-
manente do currículo visando ao replanejamento;

XIII - Coordenar juntamente com o Gestor Escolar, o con-
selho de classe em seu planejamento, execução, avaliação 
e desdobramentos;

XIV - Promover ações que objetivem a diminuição dos ín-
dices de repetência e evasão escolar;

XV - Promover estratégias que visem superar a rotulação, 
a discriminação e a exclusão de alunos;

XVI - Promover a inclusão de alunos com necessidades 
educativas especiais no sistema regular de ensino;

XVII - Promover e coordenar reuniões sistemáticas de es-
tudo e de trabalho, com a equipe docente, para o cons-
tante aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem;

XVIII - Participar da elaboração do calendário escolar, bem 
como do processo de análise e seleção de livros e material 
didático, em consonância com as diretrizes da Secretaria 
Municipal de Educação;

XIX - Promover, em conjunto com o Gestor Escolar, estra-
tégias que estimulem a articulação entre a escola, família 
e comunidade;

XX - Participar da avaliação institucional da Secretaria Mu-
nicipal de Educação;

XXI - Orientar e promover a capacitação dos recursos hu-
manos da Unidade Escolar para trabalharem com alunos 
com dificuldades de aprendizagem;

XXII - Exercer as atividades de suporte pedagógico dire-
to à docência, na educação básica, voltadas para planeja-
mento, supervisão e orientação educacional;

XXIII - Acompanhar o trabalho da Unidade Escolar, asses-
sorando a Direção, no diagnóstico, no planejamento e na 
avaliação de resultados, na perspectiva de um trabalho 
coletivo e interdisciplinar;

XXIV - Participar do diagnóstico da escola junto à comuni-
dade escolar, identificando o contexto sócio-econômico e 
cultural em que o aluno vive;

XXV - Participar da elaboração do planejamento curricular, 
garantindo que a realidade do aluno seja ponto de partida 
e o redirecionamento permanente do currículo;

XXVI - Promover a participação dos pais e alunos na elabo-
ração do projeto político pedagógico da Unidade Escolar;

XXVII - Contribuir para que aconteça a articulação teoria e 
prática no desenvolvimento da matriz curricular;

XXVIII - Contribuir para que a avaliação se desloque do 
aluno para o processo pedagógico como um todo, visando 
ao planejamento;

XXIX - Estimular a reflexão coletiva de valores como liber-
dade, justiça, honestidade, respeito, solidariedade, frater-
nidade e comprometimento social;

XXX - Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e 
quantitativos, indispensáveis ao desenvolvimento da Uni-
dade Escolar;

XXXI - Orientar os professores na identificação de compor-
tamentos divergentes dos alunos, bem como de propostas 
alternativas de solução;

XXXII - Prestar a orientação educacional aos alunos con-
templando os aspectos comportamentais, vocacionais e de 
aprendizagem;

XXXIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE SUPORTE À EDUCAÇÃO fica criado 01 (um) 
cargo comissionado de SUPERINTENDENTE DE SUPORTE 
À EDUCAÇÃO, com as seguintes atividades: Referência: 
CC3.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Providenciar o registro das atividades a serem desen-
volvidas pela rede municipal de ensino para formulação do 
calendário anual de atividades;
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III - Participar da elaboração, execução e avaliação da pro-
posta pedagógica da Unidade Escolar;

IV - Assinar ofícios e demais documentos pertinentes à sua 
área de atividade;

V - Participar de processos coletivos de auto-avaliação de 
seu trabalho e da Unidade Escolar com a finalidade de me-
lhorar o seu desempenho;

VI - Fornecer dados e apresentar relatórios de suas ativi-
dades quando solicitado;

VII - Participar da Formação Continuada promovida pela 
Secretaria Municipal de Educação;

VIII - Participar ativamente de reuniões administrativas, 
pedagógicas e de conselhos de classe promovidas pela 
Unidade Escolar e Secretaria Municipal da Educação;

IX - Apresentar ao Gestor, no início do ano letivo, o plane-
jamento a ser desenvolvido, em consonância com a pro-
posta pedagógica da Unidade Escolar, com os professores 
e responsáveis, para o acompanhamento do processo en-
sino-aprendizagem dos alunos;

X - Subsidiar o Gestor Escolar na definição do calendário 
escolar, na organização das turmas, na elaboração do ho-
rário e na distribuição das aulas;

XI - Acompanhar com o corpo docente o processo didático-
-pedagógico para garantir a execução da matriz curricular 
e a recuperação de estudos, através de novas oportunida-
des a serem oferecidas aos alunos, previstos na legislação 
vigente;

XII - Acompanhar a execução e promover a avaliação per-
manente do currículo visando ao replanejamento;

XIII - Coordenar juntamente com o Gestor Escolar, o con-
selho de classe em seu planejamento, execução, avaliação 
e desdobramentos;

XIV - Promover ações que objetivem a diminuição dos ín-
dices de repetência e evasão escolar;

XV - Promover estratégias que visem superar a rotulação, 
a discriminação e a exclusão de alunos;

XVI - Promover a inclusão de alunos com necessidades 
educativas especiais no sistema regular de ensino;

XVII - Promover e coordenar reuniões sistemáticas de es-
tudo e de trabalho, com a equipe docente, para o cons-
tante aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem;

XVIII - Participar da elaboração do calendário escolar, bem 
como do processo de análise e seleção de livros e material 
didático, em consonância com as diretrizes da Secretaria 
Municipal de Educação;

XIX - Promover, em conjunto com o Gestor Escolar, estra-
tégias que estimulem a articulação entre a escola, família 
e comunidade;

XX - Participar da avaliação institucional da Secretaria Mu-
nicipal de Educação;

XXI - Orientar e promover a capacitação dos recursos hu-
manos da Unidade Escolar para trabalharem com alunos 
com dificuldades de aprendizagem;

XXII - Exercer as atividades de suporte pedagógico dire-
to à docência, na educação básica, voltadas para planeja-
mento, supervisão e orientação educacional;

XXIII - Acompanhar o trabalho da Unidade Escolar, asses-
sorando a Direção, no diagnóstico, no planejamento e na 
avaliação de resultados, na perspectiva de um trabalho 
coletivo e interdisciplinar;

XXIV - Participar do diagnóstico da escola junto à comuni-
dade escolar, identificando o contexto sócio-econômico e 
cultural em que o aluno vive;

XXV - Participar da elaboração do planejamento curricular, 
garantindo que a realidade do aluno seja ponto de partida 
e o redirecionamento permanente do currículo;

XXVI - Promover a participação dos pais e alunos na elabo-
ração do projeto político pedagógico da Unidade Escolar;

XXVII - Contribuir para que aconteça a articulação teoria e 
prática no desenvolvimento da matriz curricular;

XXVIII - Contribuir para que a avaliação se desloque do 
aluno para o processo pedagógico como um todo, visando 
ao planejamento;

XXIX - Estimular a reflexão coletiva de valores como liber-
dade, justiça, honestidade, respeito, solidariedade, frater-
nidade e comprometimento social;

XXX - Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e 
quantitativos, indispensáveis ao desenvolvimento da Uni-
dade Escolar;

XXXI - Orientar os professores na identificação de compor-
tamentos divergentes dos alunos, bem como de propostas 
alternativas de solução;

XXXII - Prestar a orientação educacional aos alunos con-
templando os aspectos comportamentais, vocacionais e de 
aprendizagem;

XXXIII - Participar dos eventos promovidos pela adminis-
tração municipal buscando, sempre que necessário, pro-
mover a ordem, com dedicação e postura;

XXXIV – Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Art. 101. A Superintendência de Suporte à Educação terá, 
sob sua subordinação, as seguintes Gerências e Subge-
rência:

I) Gerências:

a) Gerência de Apoio Pedagógico;

b) Gerência de Programas e Projetos.

II) Subgerência:

a) Subgerência de Assistência ao Educando.

Seção I

DA GERÊNCIA DE APOIO PEDAGÓGICO
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Art. 102. A Gerência de Apoio Pedagógico, órgão direta-
mente ligado a Superintendência de Suporte à Educação, 
tem como competência o desenvolvimento das seguintes 
atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Desempenhar atividades de suporte pedagógico direto 
à docência na educação básica, voltadas para a adminis-
tração, planejamento, inspeção, supervisão, psicopedago-
gia e orientação educacional;

III - Coordenar a elaboração e execução da proposta pe-
dagógica, no âmbito municipal;

IV - Acompanhar a elaboração do quadro de pessoal e su-
gerir recursos materiais e a aplicação dos recursos finan-
ceiros da escola, tendo em vista o alcance dos objetivos 
pedagógicos;

V - Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas e zelar pelo cumprimento do plano de traba-
lho dos docentes;

VI - Prover meios para a recuperação dos alunos com me-
nor rendimento;

VII - Promover a articulação com as famílias e a comuni-
dade, criando processos de integração da sociedade com 
a escola;

VIII – Cobrar as instituições de ensino para informar os 
pais ou responsáveis sobre a frequência e o rendimento 
dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pe-
dagógica da escola;

IX - Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de pla-
nejamento, avaliação e desenvolvimento profissional;

X - Orientar o desenvolvimento escolar dos estudantes, 
em colaboração com os docentes e as famílias;

XI - Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quan-
titativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou 
rede de ensino ou da escola;

XII - Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, 
programas e projetos voltados para o desenvolvimento do 
sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a as-
pectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pes-
soal e de recursos materiais;

XIII - Acompanhar e supervisionar o funcionamento das 
escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e nor-
mas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino; 
XIV - Subsidiar a direção com critérios para a definição do 
calendário escolar, organização das turmas e do horário 
semanal;

XV - Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, 
atuando junto aos alunos e pais, no sentido de analisar os 
resultados com vistas à sua melhoria;

XVI - Subsidiar o diretor com dados e informações relati-
vos ao processo ensino-aprendizagem;

XVII - Promover e coordenar reuniões sistemáticas de es-
tudo e trabalho para aperfeiçoamento constante dos pro-
fissionais que atuam a escola;

XVIII - Orientar o corpo docente na elaboração dos planos 
de estudos de recuperação dos alunos de menor rendi-
mento;

XIX - Analisar o histórico escolar de alunos oriundos de 
outros estabelecimentos de ensino;

XX - Propor à direção a elaboração e implementação de 
planos, programas e projetos a serem desenvolvidos pela 
escola;

XXI - Coordenar processo de seleção dos livros didáticos;

XXII - Participar, de cursos, seminários, reuniões, encon-
tros, grupos de estudo e outros eventos;

XXIII - Acompanhar e avaliar os planos, programas e pro-
jetos desenvolvidos pela escola;

XXIV - Detectar pelo acompanhamento do processo ensi-
no-aprendizagem, os alunos de necessidades educativas 
especiais e encaminhá-los à avaliação diagnóstica;

XXV - Estimular e garantir a participação efetiva dos edu-
candos portadores de necessidades educacionais especiais 
em todas as atividades escolares, destacando-se recreios, 
festas, competições, entre outros;

XXVI - Coordenar a avaliação dos alunos recebidos sem 
escolarização anterior;

XXVII - Informar aos pais a execução da proposta peda-
gógica;

XXVIII - Coordenar, juntamente com a direção, as ativi-
dades de planejamento e avaliação profissional dos do-
centes;

XXIX - Elaborar estudos e levantamentos qualitativos e 
quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento das ati-
vidades curriculares;

XXX - Zelar pelo cumprimento da legislação vigente e nor-
mas educacionais;

XXXI - Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos 
docentes e pela qualidade de ensino;

XXXII - Providenciar levantamento anual das atividades, 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XXXIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE APOIO PEDAGÓGICO fica criado 01 (um) cargo comis-
sionado de GERENTE DE APOIO PEDAGÓGICO, com as se-
guintes atividades: Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Desempenhar atividades de suporte pedagógico direto 
à docência na educação básica, voltadas para a adminis-
tração, planejamento, inspeção, supervisão, psicopedago-
gia e orientação educacional;

III - Coordenar a elaboração e execução da proposta pe-
dagógica, no âmbito municipal;
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IV - Acompanhar a elaboração do quadro de pessoal e su-
gerir recursos materiais e a aplicação dos recursos finan-
ceiros da escola, tendo em vista o alcance dos objetivos 
pedagógicos;

V - Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas e zelar pelo cumprimento do plano de traba-
lho dos docentes;

VI - Prover meios para a recuperação dos alunos com me-
nor rendimento;

VII - Promover a articulação com as famílias e a comuni-
dade, criando processos de integração da sociedade com 
a escola;

VIII – Cobrar as instituições de ensino para informar os 
pais ou responsáveis sobre a frequência e o rendimento 
dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pe-
dagógica da escola;

IX - Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de pla-
nejamento, avaliação e desenvolvimento profissional;

X - Orientar o desenvolvimento escolar dos estudantes, 
em colaboração com os docentes e as famílias;

XI - Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quan-
titativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou 
rede de ensino ou da escola;

XII - Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, 
programas e projetos voltados para o desenvolvimento do 
sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a as-
pectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pes-
soal e de recursos materiais;

XIII - Acompanhar e supervisionar o funcionamento das 
escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e nor-
mas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino; 
XIV - Subsidiar a direção com critérios para a definição do 
calendário escolar, organização das turmas e do horário 
semanal;

XV - Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, 
atuando junto aos alunos e pais, no sentido de analisar os 
resultados com vistas à sua melhoria;

XVI - Subsidiar o diretor com dados e informações relati-
vos ao processo ensino-aprendizagem;

XVII - Promover e coordenar reuniões sistemáticas de es-
tudo e trabalho para aperfeiçoamento constante dos pro-
fissionais que atuam a escola;

XVIII - Orientar o corpo docente na elaboração dos planos 
de estudos de recuperação dos alunos de menor rendi-
mento;

XIX - Analisar o histórico escolar de alunos oriundos de 
outros estabelecimentos de ensino;

XX - Propor à direção a elaboração e implementação de 
planos, programas e projetos a serem desenvolvidos pela 
escola;

XXI - Coordenar processo de seleção dos livros didáticos;

XXII - Participar, de cursos, seminários, reuniões, encon-
tros, grupos de estudo e outros eventos;

XXIII - Acompanhar e avaliar os planos, programas e 

projetos desenvolvidos pela escola;

XXIV - Detectar pelo acompanhamento do processo ensi-
no-aprendizagem, os alunos de necessidades educativas 
especiais e encaminhá-los à avaliação diagnóstica;

XXV - Estimular e garantir a participação efetiva dos edu-
candos portadores de necessidades educacionais especiais 
em todas as atividades escolares, destacando-se recreios, 
festas, competições, entre outros;

XXVI - Coordenar a avaliação dos alunos recebidos sem 
escolarização anterior;

XXVII - Informar aos pais a execução da proposta peda-
gógica;

XXVIII - Coordenar, juntamente com a direção, as ativi-
dades de planejamento e avaliação profissional dos do-
centes;

XXIX - Elaborar estudos e levantamentos qualitativos e 
quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento das ati-
vidades curriculares;

XXX - Zelar pelo cumprimento da legislação vigente e nor-
mas educacionais;

XXXI - Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos 
docentes e pela qualidade de ensino;

XXXII - Providenciar levantamento anual das atividades, 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XXXIII - Participar dos eventos promovidos pela adminis-
tração municipal buscando, sempre que necessário, pro-
mover a ordem, com dedicação e postura;

XXXIV – Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção I

DA SUBGERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Art. 103. A Subgerência de Assistência ao Educando, ór-
gão diretamente ligado a Gerência de Apoio Pedagógico, 
tem como competência o desenvolvimento das seguintes 
atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II – Desenvolver os trabalhos que forem solicitados, visan-
do o cumprimento dos prazos estabelecidos;

III – Auxiliar na fiscalização e promoção, em cada unidade 
escolar, da utilização e distribuição dos materiais;

IV – Incentivar de forma concisa no educando a impor-
tância da saúde, do saneamento e da proteção ao meio 
ambiente;

V – Coordenar palestras de esclarecimento ao educando, 
sobre a importância da educação permanente;

VI – Coordenar em conjunto com os demais órgãos a 
promoção de campanhas escolares, referentes ao uso de 
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substancias que comprometem o bom funcionamento do 
organismo e às vezes causam dependência, como o fumo 
o álcool e dos tóxicos etc;

VII – Promover junto às escolas medidas que visam a au-
to-capacitação do educando e da própria comunidade para 
lidar com problemas fundamentais da vida cotidiana como 
nutrição, reprodução, desenvolvimento biopsicológico, 
preservação e melhoria do meio ambiente;

VIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO fica criado 01 
(um) cargo comissionado de SUBGERENTE DE ASSISTÊN-
CIA AO EDUCANDO, com as seguintes atividades: Refe-
rência: CC5.

I - Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II – Desenvolver os trabalhos que forem solicitados, visan-
do o cumprimento dos prazos estabelecidos;

III – Auxiliar na fiscalização e promoção, em cada unidade 
escolar, da utilização e distribuição dos materiais;

IV – Incentivar de forma concisa no educando a impor-
tância da saúde, do saneamento e da proteção ao meio 
ambiente;

V – Coordenar palestras de esclarecimento ao educando, 
sobre a importância da educação permanente;

VI – Coordenar em conjunto com os demais órgãos a 
promoção de campanhas escolares, referentes ao uso de 
substancias que comprometem o bom funcionamento do 
organismo e às vezes causam dependência, como o fumo 
o álcool e dos tóxicos etc;

VII – Promover junto às escolas medidas que visam a au-
to-capacitação do educando e da própria comunidade para 
lidar com problemas fundamentais da vida cotidiana como 
nutrição, reprodução, desenvolvimento biopsicológico, 
preservação e melhoria do meio ambiente;

VIII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Seção II

DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS

Art. 104. A Gerência de Programas e Projetos, órgão di-
retamente ligado a Superintendência de Suporte à Edu-
cação, tem como competência o desenvolvimento das se-
guintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 

Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Desenvolver juntamente com os demais órgãos com-
petentes os programas e projetos que visem captar recur-
sos financeiros para o desenvolvimento das atividades no 
âmbito da Secretaria;

III – Acompanhar os Projetos e Programas de interesse da 
Secretaria e da municipalidade;

IV – Manter organizado todas as prestações de contas re-
lativas aos convênios e projetos desenvolvidos no âmbito 
da Secretaria;

V – Prestar contas sempre que solicitados das atividades 
desenvolvidas no âmbito da Secretaria;

VI – Manter um canal aberto de contato com os órgãos 
das esferas Estadual e Federal para captação de recursos;

VII – Atualizar os sistemas de informação com ênfase na 
divulgação de projetos e programas em andamento;

VIII – Pesquisar junto aos meios de comunicação sobre os 
projetos e programas dentro de sua área de atuação;

IX – Providenciar os registros e as prestações de contas 
parcial/total dos convênios desenvolvidos pela Secretaria;

X - Providenciar levantamento anual das atividades, para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE PROGRAMAS E PROJETOS fica criado 01 (um) cargo 
comissionado de GERENTE DE PROGRAMAS E PROJETOS, 
com as seguintes atividades: Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Desenvolver juntamente com os demais órgãos com-
petentes os programas e projetos que visem captar recur-
sos financeiros para o desenvolvimento das atividades no 
âmbito da Secretaria;

III – Acompanhar os Projetos e Programas de interesse da 
Secretaria e da municipalidade;

IV – Manter organizado todas as prestações de contas re-
lativas aos convênios e projetos desenvolvidos no âmbito 
da Secretaria;

V – Prestar contas sempre que solicitados das atividades 
desenvolvidas no âmbito da Secretaria;

VI – Manter um canal aberto de contato com os órgãos 
das esferas Estadual e Federal para captação de recursos;

VII – Atualizar os sistemas de informação com ênfase na 
divulgação de projetos e programas em andamento;

VIII – Pesquisar junto aos meios de comunicação sobre os 
projetos e programas dentro de sua área de atuação;

IX – Providenciar os registros e as prestações de contas 
parcial/total dos convênios desenvolvidos pela Secretaria;

X - Providenciar levantamento anual das atividades, para 
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a realização de audiência pública de prestação de contas;

XI - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando sempre, que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

CAPÍTULO II

DA SUPERINTENDÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Art. 105. A Superintendência de Alimentação Escolar, ór-
gão diretamente ligado à Secretaria Municipal de Educa-
ção, tem como competência o desenvolvimento das se-
guintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Acompanhar a elaboração do cardápio feito por profis-
sional nutricionista capacitado e em conjunto com o CAE 
(Conselho de Alimentação Escolar) para formulação de 
processo licitatório de aquisição da Merenda Escolar;

III – Acompanhar e articular junto aos produtores rurais 
para a implementação de ações de fortalecimento da agri-
cultura familiar com fornecimento de alimentação do pro-
duto direto na escola;

IV – Acompanhar o processo licitatório para a aquisição de 
produtos da merenda escolar;

V – Formular planilha e o cronograma de entrega dos pro-
dutos da merenda escolar da rede municipal de ensino por 
unidade escolar e encaminhar aos órgãos competentes 
para as devidas conferências;

VI – Reunir periodicamente com as merendeiras escolares, 
no intuito de conferir os materiais licitados e entregues, 
fiscalizando a entrega dos produtos;

VII – Acompanhar a entrega dos produtos referentes à 
merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, 
conforme processo licitatório realizado;

VIII – Acompanhar e desenvolver as prestações de contas 
relativas ao programa de merenda escolar;

IX – Providenciar o preenchimento de todos os relatórios 
referente ao programa de merenda escolar;

X – Organizar o processo de trabalho do setor, preparando 
todas as documentações relativas aos processos de com-
pras;

XI - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPE-
RINTENDÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, fica criado 
01 (um) cargo comissionado de SUPERINTENDENTE DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, com as seguintes atividades: 

Referência: CC3.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Acompanhar a elaboração do cardápio feito por profis-
sional nutricionista capacitado e em conjunto com o CAE 
(Conselho de Alimentação Escolar) para formulação de 
processo licitatório de aquisição da Merenda Escolar;

III – Acompanhar e articular junto aos produtores rurais 
para a implementação de ações de fortalecimento da agri-
cultura familiar com fornecimento de alimentação do pro-
duto direto na escola;

IV – Acompanhar o processo licitatório para a aquisição de 
produtos da merenda escolar;

V – Formular planilha e o cronograma de entrega dos pro-
dutos da merenda escolar da rede municipal de ensino por 
unidade escolar e encaminhar aos órgãos competentes 
para as devidas conferências;

VI – Reunir periodicamente com as merendeiras escolares, 
no intuito de conferir os materiais licitados e entregues, 
fiscalizando a entrega dos produtos;

VII – Acompanhar a entrega dos produtos referentes à 
merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, 
conforme processo licitatório realizado;

VIII – Acompanhar e desenvolver as prestações de contas 
relativas ao programa de merenda escolar;

IX – Providenciar o preenchimento de todos os relatórios 
referente ao programa de merenda escolar;

X – Organizar o processo de trabalho do setor, preparando 
todas as documentações relativas aos processos de com-
pras;

XI - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Art. 106. A Superintendência de Alimentação Escolar terá, 
sob sua subordinação, a seguinte Gerência e Subgerência:

I) Gerência:

a) Gerência de Alimentação Escolar.

II) Subgerências:

a) Subgerência de Apoio à Alimentação Escolar.

Seção I

DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Art. 107. A Gerência de Alimentação Escolar, órgão 
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diretamente ligado à Superintendência de Alimentação Es-
colar, tem como competência o desenvolvimento das se-
guintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Promover a realização de diagnóstico e o acompanha-
mento do estado nutricional dos estudantes;

III - Planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio 
da alimentação escolar de acordo com a cultura alimentar;

IV - Cuidar e acompanhar desde o processo de licitação à 
aquisição dos gêneros alimentícios;

V - Coordenar e realizar, em conjunto com a direção e com 
a coordenação pedagógica escolar, ações de educação ali-
mentar e nutricional;

VI - Promover a formação das pessoas envolvidas direta e 
indiretamente com alimentação escolar através de capa-
citações;

VII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR fica criado 01 (um) cargo co-
missionado de GERENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, com 
as seguintes atividades: Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II- Promover a realização de diagnóstico e o acompanha-
mento do estado nutricional dos estudantes;

III - Planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio 
da alimentação escolar de acordo com a cultura alimentar;

IV - Cuidar e acompanhar desde o processo de licitação à 
aquisição dos gêneros alimentícios;

V - Coordenar e realizar, em conjunto com a direção e com 
a coordenação pedagógica escolar, ações de educação ali-
mentar e nutricional;

VI - Promover a formação das pessoas envolvidas direta e 
indiretamente com alimentação escolar através de capa-
citações.

VII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido cargo;

VIII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura.

Subseção I

DA SUBGERÊNCIA DE APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Art. 108. A Subgerência de Apoio à Alimentação Escolar, 
órgão diretamente ligado a Gerência de Alimentação Esco-
lar, tem como competência o desenvolvimento das seguin-
tes atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Secretário, ao 
Superintendente e ao Gerente na sua representação fun-
cional e social;

II - Protocolizar, expedir e arquivar documentos, de com-
petência do Setor de Merenda Escolar;

III - Distribuir toda correspondência interna e externa, do 
Setor de Merenda Escolar;

IV - Acompanhar a entrega dos produtos referentes à me-
renda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, nas 
unidades escolares;

V - Manter a organização do estoque de produtos da ali-
mentação escolar no seu respectivo almoxarifado;

VI- Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR fica criado 
01 (um) cargo comissionado de SUBGERENTE DE APOIO 
À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, com as seguintes atividades: 
Referência: CC5.

I - Prover assistência direta e imediata ao Secretário, ao 
Superintendente e ao Gerente na sua representação fun-
cional e social;

II - Protocolizar, expedir e arquivar documentos, de com-
petência do Setor de Merenda Escolar;

III - Distribuir toda correspondência interna e externa, do 
Setor de Merenda Escolar;

IV - Acompanhar a entrega dos produtos referentes à me-
renda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, nas 
unidades escolares;

V - Manter a organização do estoque de produtos da ali-
mentação escolar no seu respectivo almoxarifado;

VI - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

VII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

CAPÍTULO III

DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

Art. 109. A Superintendência Administrativa, órgão dire-
tamente ligado à Secretaria Municipal de Educação, tem 
como competência o desenvolvimento das seguintes atri-
buições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Providenciar anualmente o levantamento para a ela-
boração do plano municipal de transporte escolar;

III – Definir as rotas e as quilometragens para cada veículo 
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do transporte escolar municipal, tanto dos veículos pró-
prios quanto dos terceirizados;

IV - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

V – Providenciar as conferências documentais dos veículos 
e motoristas envolvidos no transporte escolar;

VI – Providenciar o preenchimento dos formulários esta-
belecidos no manual de transporte escolar do estado e do 
PNATE (Programa Nacional do Transporte Escolar);

VII – Identificar os alunos que dependem de transporte 
escolar, por rota, conforme manual de transporte escolar;

VIII – Providenciar os materiais e serviços para manuten-
ção da frota de veículos destinados ao transporte escolar, 
encaminhando através de requisição ao Secretário Munici-
pal de Educação;

IX – Acompanhar os processos de licitação dos materiais 
e serviços dos veículos do transporte escolar e dos demais 
de interesse do Fundo Municipal de Educação;

X – Acompanhar os processos licitatórios de terceirização 
de linhas do transporte escolar, conferindo as quilometra-
gens e serviços disponibilizados;

XI – Atestar as notas fiscais de produtos e serviços relati-
vas ao transporte escolar;

XII – Elaborar em conjunto com o conselho de alimentação 
escolar e com auxilio de profissionais de nutrição, o cardá-
pio dos alunos da rede municipal de ensino;

XIII – Providenciar e auxiliar os gestores escolares na con-
fecção de um plano de trabalho para distribuição do PDDE 
(Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal);

XIV – Providenciar a elaboração dos convênios relativos ao 
Transporte Escolar, PNATE (Programa Nacional de Trans-
porte Escolar) e PNAE (Programa Nacional de Alimentação 
Escolar);

XV - Providenciar levantamento anual das atividades, para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XVI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA ADMINISTRATIVA fica criado 01 (um) cargo 
comissionado de SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO, 
com as seguintes atividades: Referência: CC3.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Providenciar anualmente o levantamento para a ela-
boração do plano municipal de transporte escolar;

III – Definir as rotas e as quilometragens para cada ve-
ículo do transporte escolar municipal, tanto dos veículos 
próprios quanto dos terceirizados;

IV - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

V – Providenciar as conferências documentais dos veículos 

e motoristas envolvidos no transporte escolar;

VI – Providenciar o preenchimento dos formulários esta-
belecidos no manual de transporte escolar do estado e do 
PNATE (Programa Nacional do Transporte Escolar);

VII – Identificar os alunos que dependem de transporte 
escolar, por rota, conforme manual de transporte escolar;

VIII – Providenciar os materiais e serviços para manuten-
ção da frota de veículos destinados ao transporte escolar, 
encaminhando através de requisição ao Secretário Munici-
pal de Educação;

IX – Acompanhar os processos de licitação dos materiais 
e serviços dos veículos do transporte escolar e dos demais 
de interesse do Fundo Municipal de Educação;

X – Acompanhar os processos licitatórios de terceirização 
de linhas do transporte escolar, conferindo as quilometra-
gens e serviços disponibilizados;

XI – Atestar as notas fiscais de produtos e serviços relati-
vas ao transporte escolar;

XII – Elaborar em conjunto com o conselho de alimentação 
escolar e com auxilio de profissionais de nutrição, o cardá-
pio dos alunos da rede municipal de ensino;

XIII – Providenciar e auxiliar os gestores escolares na con-
fecção de um plano de trabalho para distribuição do PDDE 
(Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal);

XIV – Providenciar a elaboração dos convênios relativos ao 
Transporte Escolar, PNATE (Programa Nacional de Trans-
porte Escolar) e PNAE (Programa Nacional de Alimentação 
Escolar);

XV - Providenciar levantamento anual das atividades, para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XVI - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XVII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Art. 110. A Superintendência Administrativa terá, sob sua 
subordinação, a seguinte Gerência e Subgerências:

I - Gerência:

a)Gerência de Almoxarifado.

II - Subgerências:

a)Subgerência de Serviços Administrativos;

b) Subgerência de Equipamentos Motorizados;

Seção I

DA GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

Art. 111. A Gerência de Almoxarifado, órgão diretamen-
te ligado à Superintendência Administrativa, tem como 
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competência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Receber, organizar e controlar a recepção e o armaze-
namento de materiais de consumo entregues ao almoxari-
fado da Secretaria de Educação;

III - Receber ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV – Controlar o consumo de materiais, mantendo o esta-
belecimento com níveis de estoque adequados;

V - Manter a organização, coordenação e controle da dis-
tribuição de materiais às unidades escolares e a Sede da 
Secretaria de Educação;

VI - Emitir os relatórios, sempre que solicitado, para con-
trole de consumo de materiais e os responsáveis pela re-
quisição;

VII - Prover a manutenção do almoxarifado da Secretaria 
de Educação e a orientação das unidades escolares e a 
Secretaria de Educação, quanto à forma de requisição e 
utilização de materiais;

VIII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE ALMOXARIFADO fica criado 01 (um) cargo comissio-
nado de GERENTE DE ALMOXARIFADO, com as seguintes 
atividades: Referência: CC4.

I - Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Receber, organizar e controlar a recepção e o armaze-
namento de materiais de consumo entregues ao almoxari-
fado da Secretaria de Educação;

III - Receber ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV – Controlar o consumo de materiais, mantendo o esta-
belecimento com níveis de estoque adequados;

V - Manter a organização, coordenação e controle da dis-
tribuição de materiais às unidades escolares e a Sede da 
Secretaria de Educação;

VI - Emitir os relatórios, sempre que solicitado, para con-
trole de consumo de materiais e os responsáveis pela re-
quisição;

VII - Prover a manutenção do almoxarifado da Secretaria 
de Educação e a orientação das unidades escolares e a 
Secretaria de Educação, quanto à forma de requisição e 
utilização de materiais;

VIII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

IX - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção I

DA SUBGERÊNCIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Art. 112. A Subgerência de Serviços Administrativos, ór-
gão diretamente ligado à Gerência de Almoxarifado, tem 
como competência o desenvolvimento das seguintes atri-
buições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário, ao 
Superintendente e ao gerente na sua representação fun-
cional e social;

II - Executar serviços diversos de reprografia e digitação;

III - Protocolizar, expedir e arquivar documentos;

IV - Controlar a tramitação dos processos;

V - Acompanhar e revisar os despachos processuais visan-
do suas correções;

VI - Guardar e arquivar os atendimentos e processos exe-
cutados;

VII – Distribuir toda correspondência interna e externa;

VIII – Atender e organizar o atendimento no âmbito da 
Secretaria;

IX – Providenciar a elaboração dos ofícios e acompanha-
mentos dos processos de interesse da Secretaria, dentro 
de sua área de atuação;

X – Organizar e manter organizado o atendimento da Se-
cretaria durante o desenvolvimento dos trabalhos execu-
tados;

XI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS fica criado 01 
(um) cargo comissionado de SUBGERENTE DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS, com as seguintes atividades: Refe-
rência: CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário, ao 
Superintendente e ao gerente na sua representação fun-
cional e social;

II - Executar serviços diversos de reprografia e digitação;

III - Protocolizar, expedir e arquivar documentos;

IV - Controlar a tramitação dos processos;

V - Acompanhar e revisar os despachos processuais visan-
do suas correções;

VI - Guardar e arquivar os atendimentos e processos exe-
cutados;

VII – Distribuir toda correspondência interna e externa;

VIII – Atender e organizar o atendimento no âmbito da 
Secretaria;

IX – Providenciar a elaboração dos ofícios e 
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acompanhamentos dos processos de interesse da Secre-
taria, dentro de sua área de atuação;

X – Organizar e manter organizado o atendimento da Se-
cretaria durante o desenvolvimento dos trabalhos execu-
tados;

XI - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção II

DA SUBGERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS

Art. 113. A Subgerência de Equipamentos Motorizados, ór-
gão diretamente ligado a Gerência de Almoxarifado, tem 
como competência o desenvolvimento das seguintes atri-
buições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário, ao 
Superintendente e ao gerente na sua representação fun-
cional e social;

II – Providenciar e manter organizado a documentação e o 
licenciamento anual dos veículos motorizados, informando 
ao Secretário da pasta as providências cabíveis;

III – Providenciar e manter organizados a documentação 
dos motoristas do setor quanto à CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação), informando ao Secretário da pasta qual-
quer alteração;

IV – Providenciar a manutenção preventiva dos veículos, 
observando o período das revisões e mantendo em dia o 
cadastro individual de cada veículo;

V – Controlar e manter informado o Secretário da pasta 
sobre as apólices de seguro dos veículos, mantendo dentro 
dos mesmos todas as informações necessárias para qual-
quer sinistro;

VI – Zelar pela manutenção dos veículos quanto sua apre-
sentação e limpeza, informando ao secretário sobre os 
motoristas que, por ventura, não cuidem dos veículos sob 
sua guarda;

VII – Providenciar os consertos e manutenção dos serviços 
solicitados pelo Secretário da pasta ou funcionário autori-
zado por ele;

VIII – Requisitar a compra, receber, armazenar e distribuir 
materiais e equipamentos destinados ao setor;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS fica criado 
01 (um) cargo comissionado de SUBGERENTE DE EQUI-
PAMENTOS MOTORIZADOS, com as seguintes atividades: 
Referência: CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário, ao 
Superintendente ao gerente na sua representação funcio-
nal e social;

II – Providenciar e manter organizado a documentação e o 
licenciamento anual dos veículos motorizados, informando 
ao Secretário da pasta as providências cabíveis;

III – Providenciar e manter organizados a documentação 
dos motoristas do setor quanto à CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação), informando ao Secretário da pasta qual-
quer alteração;

IV – Providenciar a manutenção preventiva dos veículos, 
observando o período das revisões e mantendo em dia o 
cadastro individual de cada veículo;

V – Controlar e manter informado o Secretário da pasta 
sobre as apólices de seguro dos veículos, mantendo dentro 
dos mesmos todas as informações necessárias para qual-
quer sinistro;

VI – Zelar pela manutenção dos veículos quanto sua apre-
sentação e limpeza, informando ao secretário sobre os 
motoristas que, por ventura, não cuidem dos veículos sob 
sua guarda;

VII – Providenciar os consertos e manutenção dos serviços 
solicitados pelo Secretário da pasta ou funcionário autori-
zado por ele;

VIII – Requisitar a compra, receber, armazenar e distribuir 
materiais e equipamentos destinados ao setor;

IX - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura.

X – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

TÍTULO II

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 114. Compete à Secretaria Municipal de Saúde o pla-
nejamento, a execução, a política, os planos, programas e 
projetos municipais de saúde, em consonância com as di-
retrizes do Conselho Municipal de Saúde, das Conferências 
Municipais de Saúde e com as diretrizes e bases da saúde, 
vigentes em âmbito estadual e nacional.

Art. 115. A representação gráfica da Secretaria Municipal 
de Saúde, bem como os dados de identificação, são os 
constantes do Anexo VIII, parte integrante desta Lei.

Art. 116. A Secretaria Municipal de Saúde, tem como com-
petência as seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Gerir, executar e fortalecer a Política de Saúde do Mu-
nicípio em consonância com as Políticas Nacional e Esta-
dual de Saúde;
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III - Efetuar controle e avaliação da qualidade dos serviços 
de saúde prestados no âmbito do Município por entidades 
públicas, filantrópicas e privadas conveniadas com o Siste-
ma Único de Saúde;

IV - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

V - Instalar e gerir unidades de serviços básicos de saúde, 
inter-relacionadas com as unidades de maior complexida-
de, para onde poderá ser encaminhada para atendimento 
a clientela que necessitar de cuidados especializados;

VI - Estabelecer atividades de política sanitária, promo-
vendo ações de promoção e proteção da saúde individual 
e coletiva que estejam diretamente relacionadas com a 
saúde pública no meio urbano e rural;

VII - Administrar o Fundo Municipal de Saúde, em conso-
nância com a Lei Orçamentária e Conselho Municipal de 
Saúde, melhorando a relação custo/benefício e otimizando 
recursos do Sistema Municipal de Saúde;

VIII - Prover aos cidadãos assistência integral e de quali-
dade com acesso universal e gratuito a todos os níveis de 
atenção, de forma hierarquizada e regionalizada;

IX - Recrutar, contratar, remanejar, capacitar os recursos 
humanos para atender o modelo de atenção à saúde;

X – Acompanhar a elaboração e operacionalização do Pla-
no de Saúde, respaldado na Lei Orçamentária, na Lei Or-
gânica da Saúde e na Lei do Fundo Municipal de Saúde;

XI - Coordenar e monitorar os sistemas de informação da 
rede de serviços de saúde para definição de atividades 
prioritárias no processo de programação e planejamento 
das ações locais;

XII – Elaborar, juntamente com os setores competentes, 
normas técnicas, padrões de qualidade e parâmetros de 
custos que caracterizam a assistência, proteção e promo-
ção à saúde;

XIII - Participar de formulação de políticas e da execução 
das ações de saneamento básico, bem como colaborar na 
proteção e recuperação do meio ambiente;

XIV – Acompanhar a elaboração e atualização dos instru-
mentos de gestão (Plano de saúde, programação anual, 
relatório de gestão e pacto de indicadores de saúde);

XV - Formular e executar a política de formação e desen-
volvimento de recursos humanos para a saúde;

XVI – Incentivar a política do sistema de regulação para 
atender demandas do setor público, privado e/ou filantró-
pico prestador de serviços de saúde, mediante atuação do 
sistema de controle, avaliação, regulação e auditoria;

XVII - Requisitar bens e serviços, tanto de pessoas físi-
cas quanto de pessoas jurídicas, através de processo de 
contratação, mediante justa indenização, para atendimen-
to de necessidades individuais e coletivas, de relevância 
para saúde publica municipal em caráter permanente ou 
transitório;

XVIII - Promover articulação com os órgãos de fiscaliza-
ção do exercício profissional e outras entidades represen-
tativas da sociedade civil para a definição e controle dos 
padrões éticos;

XIX - Trabalhar as instâncias e mecanismos de controle e 
fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária;

XX - Fomentar, coordenar e executar programas e projetos 
estratégicos que visam a promoção, prevenção e trata-
mento;

XXI - Coordenar e executar serviços de vigilância em saú-
de (vigilância epidemiológica, controle de endemias, vigi-
lância sanitária, ambiental, alimentação e nutrição, saúde 
do trabalhador);

XXII - Colaborar na fiscalização das agressões ao meio 
ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana 
e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais 
competentes, para controlá-las;

XXIII – Promover a capacitação permanentemente dos 
profissionais que compõem o quadro funcional da SEMUS, 
com apoio e parceria da Secretaria Estadual de Saúde e da 
Secretaria de Gestão Administrativa e Recursos Humanos;

XXIV - Coordenar e executar a política da assistência far-
macêutica no âmbito de suas competências;

XXV - Coordenar e acompanhar as ações de vacinação in-
tegrantes do Programa Nacional de Imunizações, incluindo 
a vacinação de rotina com as vacinas obrigatórias, as es-
tratégias especiais como campanhas e vacinações de blo-
queio e a notificação e investigação de eventos adversos 
e óbitos temporalmente associados à vacinação, garantido 
assim o cumprimento das metas pactuadas;

XXVI - Coordenar e executar as atividades de Informação 
e Educação Permanente dos Programas de Vigilância em 
saúde;

XXVII - Propor e participar na elaboração e instituição de 
leis, programas e projetos voltados à área de saúde;

XXVIII – Manter, mediante convênio em caráter tempo-
rário ou permanente, programas de cooperação técnico-
cientifíco com outros órgãos e instituições governamentais 
e não governamentais;

XXIX - Elaborar e apresentar ao Prefeito relatório anual de 
atividades desenvolvidas pela secretaria de saúde e seus 
respectivos setores;

XXX - Elaborar sua proposta orçamentária parcial e reme-
tê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclusão 
no projeto de lei de orçamento do Município;

XXXI – Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os 
atos administrativos pertinentes às suas atividades;

XXXII – Providenciar e levantar informações com os de-
mais setores para a formulação do relatório de gestão, 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XXXIII – Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde as 
solicitações e implementações da política municipal de 
saúde, para as devidas análises e aprovação ou não dos 
projetos a serem desenvolvidos;

XXXIV – Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde as 
prestações de contas mensais, trimestrais e anuais, e o 
relatório de gestão para aprovação e prestação de contas;

XXXV - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
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nesta Lei ou aquelas que surgirem no decorrer do desen-
volvimento dos trabalhos da secretaria.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE fica criado 01 (um) cargo 
comissionado de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, com 
as seguintes atividades: Referência: CC1.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Gerir, executar e fortalecer a Política de Saúde do Mu-
nicípio em consonância com as Políticas Nacional e Esta-
dual de Saúde;

III - Efetuar controle e avaliação da qualidade dos serviços 
de saúde prestados no âmbito do Município por entidades 
públicas, filantrópicas e privadas conveniadas com o Siste-
ma Único de Saúde;

IV - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

V - Instalar e gerir unidades de serviços básicos de saúde, 
inter-relacionadas com as unidades de maior complexida-
de, para onde poderá ser encaminhada para atendimento 
a clientela que necessitar de cuidados especializados;

VI - Estabelecer atividades de política sanitária, promo-
vendo ações de promoção e proteção da saúde individual 
e coletiva que estejam diretamente relacionadas com a 
saúde pública no meio urbano e rural;

VII - Administrar o Fundo Municipal de Saúde, em conso-
nância com a Lei Orçamentária e Conselho Municipal de 
Saúde, melhorando a relação custo/benefício e otimizando 
recursos do Sistema Municipal de Saúde;

VIII - Prover aos cidadãos assistência integral e de quali-
dade com acesso universal e gratuito a todos os níveis de 
atenção, de forma hierarquizada e regionalizada;

IX - Recrutar, contratar, remanejar, capacitar os recursos 
humanos para atender o modelo de atenção à saúde;

X – Acompanhar a elaboração e operacionalização do Pla-
no de Saúde, respaldado na Lei Orçamentária, na Lei Or-
gânica da Saúde e na Lei do Fundo Municipal de Saúde;

XI - Coordenar e monitorar os sistemas de informação da 
rede de serviços de saúde para definição de atividades 
prioritárias no processo de programação e planejamento 
das ações locais;

XII – Elaborar, juntamente com os setores competentes, 
normas técnicas, padrões de qualidade e parâmetros de 
custos que caracterizam a assistência, proteção e promo-
ção à saúde;

XIII - Participar de formulação de políticas e da execução 
das ações de saneamento básico, bem como colaborar na 
proteção e recuperação do meio ambiente;

XIV – Acompanhar a elaboração e atualização dos instru-
mentos de gestão (Plano de saúde, programação anual, 
relatório de gestão e pacto de indicadores de saúde);

XV - Formular e executar a política de formação e desen-
volvimento de recursos humanos para a saúde;

XVI – Incentivar a política do sistema de regulação para 
atender demandas do setor público, privado e/ou filantró-
pico prestador de serviços de saúde, mediante atuação do 
sistema de controle, avaliação, regulação e auditoria;

XVII - Requisitar bens e serviços, tanto de pessoas físi-
cas quanto de pessoas jurídicas, através de processo de 
contratação, mediante justa indenização, para atendimen-
to de necessidades individuais e coletivas, de relevância 
para saúde publica municipal em caráter permanente ou 
transitório;

XVIII - Promover articulação com os órgãos de fiscaliza-
ção do exercício profissional e outras entidades represen-
tativas da sociedade civil para a definição e controle dos 
padrões éticos;

XIX - Trabalhar as instâncias e mecanismos de controle e 
fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária;

XX - Fomentar, coordenar e executar programas e projetos 
estratégicos que visam a promoção, prevenção e trata-
mento;

XXI - Coordenar e executar serviços de vigilância em saú-
de (vigilância epidemiológica, controle de endemias, vigi-
lância sanitária, ambiental, alimentação e nutrição, saúde 
do trabalhador);

XXII - Colaborar na fiscalização das agressões ao meio 
ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana 
e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais 
competentes, para controlá-las;

XXIII – Promover a capacitação permanentemente dos 
profissionais que compõem o quadro funcional da SEMUS, 
com apoio e parceria da Secretaria Estadual de Saúde e da 
Secretaria de Gestão Administrativa e Recursos Humanos;

XXIV - Coordenar e executar a política da assistência far-
macêutica no âmbito de suas competências;

XXV - Coordenar e acompanhar as ações de vacinação in-
tegrantes do Programa Nacional de Imunizações, incluindo 
a vacinação de rotina com as vacinas obrigatórias, as es-
tratégias especiais como campanhas e vacinações de blo-
queio e a notificação e investigação de eventos adversos 
e óbitos temporalmente associados à vacinação, garantido 
assim o cumprimento das metas pactuadas;

XXVI - Coordenar e executar as atividades de Informação 
e Educação Permanente dos Programas de Vigilância em 
saúde;

XXVII - Propor e participar na elaboração e instituição de 
leis, programas e projetos voltados à área de saúde;

XXVIII – Manter, mediante convênio em caráter tempo-
rário ou permanente, programas de cooperação técnico-
cientifíco com outros órgãos e instituições governamentais 
e não governamentais;

XXIX - Elaborar e apresentar ao Prefeito relatório anual de 
atividades desenvolvidas pela secretaria de saúde e seus 
respectivos setores;

XXX - Elaborar sua proposta orçamentária parcial e reme-
tê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclusão 
no projeto de lei de orçamento do Município;

XXXI – Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os 



29/06/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1043

www.diariomunicipales.org.br

Página 195

atos administrativos pertinentes às suas atividades;

XXXII – Providenciar e levantar informações com os de-
mais setores para a formulação do relatório de gestão, 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XXXIII – Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde as 
solicitações e implementações da política municipal de 
saúde, para as devidas análises e aprovação ou não dos 
projetos a serem desenvolvidos;

XXXIV – Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde as 
prestações de contas mensais, trimestrais e anuais, e o 
relatório de gestão para aprovação e prestação de contas;

XXXV – Participar dos eventos promovidos pela adminis-
tração municipal buscando, sempre que necessário, pro-
mover a ordem, com dedicação e postura;

XXXVI - Praticar os atos pertinentes às atribuições des-
critas nesta Lei ou aquelas que surgirem no decorrer do 
desenvolvimento dos trabalhos da secretaria.

Art. 117. A Secretaria Municipal de Saúde exercerá suas 
atividades através das seguintes Superintendências, Ge-
rências e Subgerências, sob a sua subordinação:

I – Superintendências:

a) Superintendência Administrativa;

b) Superintendência de Vigilância em Saúde;

c) Superintendência de Auditoria do SUS;

d) Superintendência de Regulação, Agendamento e Aten-
dimento ao Cidadão.

II - Gerências:

a) Gerência Administrativa;

b) Gerência de Atenção Primária em Saúde;

c) Gerência de Vigilância Epidemiológica;

d) Gerência de Vigilância Ambiental;

e) Gerência de Vigilância Sanitária;

f) Gerência de Monitoramento e Avaliação de Auditoria;

g) Gerência de Serviços de Transporte;

h) Gerência de Atendimento Especializado;

i) Gerência de Regulação;

j) Gerência de Farmácia Básica e Cidadã.

III – Subgerências:

a) Subgerência de Faturamento e Sistemas do SUS;

b) Subgerência de Programas e Projetos;

c) Subgerência de Vigilância Epidemiológica;

d) Subgerência de Vigilância Ambiental;

e) Subgerência de Vigilância Sanitária;

f) Subgerência de Atendimento ao Cidadão;

g) Subgerência de Agendamento de Consultas Especiali-
zadas;

h) Subgerência de Regulação.

CAPÍTULO I

DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

Art. 118. A Superintendência Administrativa, órgão direta-
mente ligado à Secretaria Municipal de Saúde, tem como 
competência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Coordenar as atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria;

III – Avaliar as ações desenvolvidas pelos setores, bem 
como, a apresentação de relatório das atividades desen-
volvidas em cada unidade de saúde, confeccionando o pa-
recer de avaliação;

IV - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

V – Verificar o funcionamento dos programas existentes no 
município, propondo sugestões para melhoria;

VI – Acompanhar a vida funcional dos servidores lotados 
na SEMUS, mantendo atualizado o quadro de pessoal do 
órgão;

VII – Participar do Programa de Educação Permanente no 
âmbito da SEMUS;

VIII – Administrar as necessidades de material de consu-
mo, escritório, limpeza e permanente, necessários ao bom 
funcionamento da sede e demais setores;

IX – Administrar a tramitação de processos e documentos 
no âmbito da SEMUS, inclusive o arquivo de documentos 
internos;

X – Acompanhar as licitações e contratos remetendo-os ao 
Secretário da pasta para as devidas conferências;

XI – Administrar os valores de adiantamento da Secretaria 
Municipal de Saúde;

XII – Auxiliar na implementação de políticas públicas de 
saúde, observando a legislação vigente;

XIII – Providenciar levantamento quadrimestral das ativi-
dades desenvolvidas, para a realização de audiência públi-
ca de prestação de contas;

XIV - Supervisionar as atividades relativas aos direitos e 
deveres dos servidores, aos registros funcionais e controle 
de frequência, programações de férias, encaminhamentos 
e controles de afastamentos através de licenças requeri-
das e aos demais assuntos relacionados aos servidores do 
setor;

XV – Elaborar pareceres, notas técnicas, minutas e rela-
tórios períodos relacionados aos sistemas de controle do 
SUS;

XVI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
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nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA ADMINISTRATIVA fica criado 01 (um) cargo 
comissionado de SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO, 
com as seguintes atividades. Referência: CC3.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Coordenar as atividades administrativas no âmbito da 
Secretaria;

III – Avaliar as ações desenvolvidas pelos setores, bem 
como, a apresentação de relatório das atividades desen-
volvidas em cada unidade de saúde, confeccionando o pa-
recer de avaliação;

IV - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

V – Verificar o funcionamento dos programas existentes no 
município, propondo sugestões para melhoria;

VI – Acompanhar a vida funcional dos servidores lotados 
na SEMUS, mantendo atualizado o quadro de pessoal do 
órgão;

VII – Participar do Programa de Educação Permanente no 
âmbito da SEMUS;

VIII – Administrar as necessidades de material de consu-
mo, escritório, limpeza e permanente, necessários ao bom 
funcionamento da sede e demais setores;

IX – Administrar a tramitação de processos e documentos 
no âmbito da SEMUS, inclusive o arquivo de documentos 
internos;

X – Acompanhar as licitações e contratos remetendo-os ao 
Secretário da pasta para as devidas conferências;

XI – Administrar os valores de adiantamento da Secretaria 
Municipal de Saúde;

XII – Auxiliar na implementação de políticas públicas de 
saúde, observando a legislação vigente;

XIII – Providenciar levantamento quadrimestral das ativi-
dades desenvolvidas, para a realização de audiência públi-
ca de prestação de contas;

XIV - Supervisionar as atividades relativas aos direitos e 
deveres dos servidores, aos registros funcionais e controle 
de frequência, programações de férias, encaminhamentos 
e controles de afastamentos através de licenças requeri-
das e aos demais assuntos relacionados aos servidores do 
setor;

XV – Elaborar pareceres, notas técnicas, minutas e rela-
tórios períodos relacionados aos sistemas de controle do 
SUS;

XVI - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XVII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Art. 119. A Superintendência Administrativa terá, sob sua 
subordinação, as seguintes Gerências e Subgerências:

I) Gerências:

a) Gerência Administrativa;

b) Gerência de Atenção Primária em Saúde;

II) Subgerências:

a) Subgerência de Faturamento e Sistemas do SUS;

b) Subgerência de Programas e Projetos;

Seção I

DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Art. 120. A Gerência Administrativa, órgão diretamente 
ligado a Superintendência Administrativa, tem como com-
petência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Manter organizado os trabalhos no âmbito da Secreta-
ria Municipal de Saúde;

III – Receber e repassar as correspondências aos demais 
membros da Secretaria;

IV – Providenciar a emissão dos ofícios e expedientes so-
licitados;

V – Arquivar e manter organizado os arquivos da Secre-
taria;

VI – Encaminhar os processos administrativos para a sede 
da prefeitura e acompanhá-los na tramitação;

VII – Organizar processos de trabalho e controle das ati-
vidades pertinentes a sua especialidade, supervisionando 
tecnicamente as atividades e projetos desenvolvidos na 
Secretaria de Saúde;

VIII – Coordenar as tarefas de registro e alimentação dos 
dados referentes aos serviços executados pelos diversos 
setores da saúde, responsabilizando-se por todos os siste-
mas disponibilizados pelo SUS;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas nes-
ta Lei ou outras correlatas previstas para o referido cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
ADMINISTRATIVA fica criado 01 (um) cargo comissionado 
de GERENTE ADMINISTRATIVO, com as seguintes ativida-
des: Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Manter organizado os trabalhos no âmbito da Secreta-
ria Municipal de Saúde;

III – Receber e repassar as correspondências aos demais 
membros da Secretaria;
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IV – Providenciar a emissão dos ofícios e expedientes so-
licitados;

V – Arquivar e manter organizado os arquivos da Secre-
taria;

VI – Encaminhar os processos administrativos para a sede 
da prefeitura e acompanhá-los na tramitação;

VII- Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

VIII – Organizar processos de trabalho e controle das ati-
vidades pertinentes a sua especialidade, supervisionando 
tecnicamente as atividades e projetos desenvolvidos na 
Secretaria de Saúde;

IX – Coordenar as tarefas de registro e alimentação dos 
dados referentes aos serviços executados pelos diversos 
setores da saúde, responsabilizando-se por todos os siste-
mas disponibilizados pelo SUS;

X – Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção I

SUBGERÊNCIA DE FATURAMENTO E SISTEMAS DO SUS

Art. 121. A Subgerência de Faturamento e Sistemas do 
SUS, órgão diretamente ligado à Gerência Administrativa, 
tem como competência o desenvolvimento das seguintes 
atribuições:

I- Prover assistência direta e imediata ao Secretário, ao 
Superintendente e ao gerente na sua representação fun-
cional e social;

II- Receber as ROAS de atendimento por unidade e con-
tabilizar o número de procedimentos realizados mensal-
mente;

III- Digitalizar todos os atendimento e procedimentos rea-
lizados no sistema do SUS;

IV- Abrir processo, preencher a capa e envio ao setor de 
contabilidade da prefeitura municipal para execução de 
pagamento;

V – Elaborar relatório quanto ao faturamento dos procedi-
mentos executados na Secretaria de Saúde;

VI – Prestar informações, sob orientação do Secretário de 
Saúde, a outros setores da Secretaria de Saúde relacio-
nados aos dados colhidos por este setor e organizar as 
informações de forma coerentes e que possam servir como 
base para planejamento dos serviços de saúde;

VII- Auxiliar nas tarefas de registro e alimentação dos 
dados referentes aos serviços executados pelos diversos 
setores da saúde, responsabilizando-se por todos os siste-
mas disponibilizados pelo SUS;

VIII – Manter atualizado o cadastro de estabelecimentos 
de saúde de forma articulada com a vigilância sanitária;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUB-
GERÊNCIA DE FATURAMENTO E SISTEMAS DO SUS fica 
criado 01 (um) cargo comissionado de SUBGERENTE DE 
FATURAMENTO E SISTEMAS DO SUS, com as seguintes 
atividades. Referência: CC5.

I- Prover assistência direta e imediata ao Secretário, ao 
Superintendente e ao gerente na sua representação fun-
cional e social;

II- Receber as ROAS de atendimento por unidade e con-
tabilizar o número de procedimentos realizados mensal-
mente;

III- Digitalizar todos os atendimento e procedimentos rea-
lizados no sistema do SUS;

IV- Abrir processo, preencher a capa e envio ao setor de 
contabilidade da prefeitura municipal para execução de 
pagamento;

V – Elaborar relatório quanto ao faturamento dos procedi-
mentos executados na Secretaria de Saúde;

VI – Prestar informações, sob orientação do Secretário de 
Saúde, a outros setores da Secretaria de Saúde relacio-
nados aos dados colhidos por este setor e organizar as 
informações de forma coerentes e que possam servir como 
base para planejamento dos serviços de saúde;

VII- Auxiliar nas tarefas de registro e alimentação dos 
dados referentes aos serviços executados pelos diversos 
setores da saúde, responsabilizando-se por todos os siste-
mas disponibilizados pelo SUS;

VIII – Manter atualizado o cadastro de estabelecimentos 
de saúde de forma articulada com a vigilância sanitária;

IX- Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

X – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Seção II

DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Art. 122. A Gerência de Atenção Primária em Saúde, ór-
gão diretamente ligado a Superintendência Administrativa, 
tem como competência o desenvolvimento das seguintes 
atribuições:

I- Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II- Planejamento, organização, reorientação da Atenção 
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Primária em Saúde e fortalecimento das ações praticado 
no Município, de acordo com as condições, características, 
regulações, orientações, normas e demais recomendações 
emanadas de órgãos federais ou estaduais, que promo-
vam a estruturação do modelo assistencial em saúde do 
Município;

III- Formulação de diretrizes para a implantação e im-
plementação de novas práticas de atenção primária em 
saúde, tendo a Estratégia de Saúde da Família como eixo 
estruturador;

IV- Planejamento, organização, coordenação, acompanha-
mento e controle de implantação dos programas de saúde 
rural e urbana: federais estaduais e Municipais executados 
no âmbito das unidades básicas de saúde, nas unidades 
de saúde da família e nas unidades especializadas da Se-
cretaria;

V- Definição e provimento dos recursos e insumos que se-
jam necessários ao funcionamento das equipes da Estra-
tégia de Saúde da Família – ESF e Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde – PACS;

VI- Proposição, em conjunto com as superintendências e 
coordenações, de diretrizes visando à educação perma-
nente, capacitação, aperfeiçoamento e pesquisa na aten-
ção primária em saúde e serviços de referência;

VII- Articulação junto aos órgãos executivos de saúde do 
Sistema Único de Saúde implementando o pacto de reor-
ganização da atenção primária em saúde, hierarquização 
e regionalização;

VIII- Cumprimentos das finalidades que sejam oportunos 
pertinentes e adequados à implantação e ao acompanha-
mento da Atenção Básica em Saúde no Município;

IX- Realização das finalidades que sejam necessárias ao 
cumprimento das suas atribuições e obrigações que este-
jam compreendidas no âmbito de atuação e da responsa-
bilidade pactuada pelo Município com os órgãos estaduais 
e federais da área de saúde;

X – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas nes-
ta Lei ou outras correlatas previstas para o referido cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊN-
CIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, fica criado 01 (um) 
cargo comissionado de GERENTE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 
A SAÚDE, com as seguintes atividades. Referência: CC4.

I- Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II- Planejamento, organização, reorientação da Atenção 
Primária em Saúde e fortalecimento das ações praticado 
no Município, de acordo com as condições, características, 
regulações, orientações, normas e demais recomendações 
emanadas de órgãos federais ou estaduais, que promo-
vam a estruturação do modelo assistencial em saúde do 
Município;

III- Formulação de diretrizes para a implantação e im-
plementação de novas práticas de atenção primária em 
saúde, tendo a Estratégia de Saúde da Família como eixo 
estruturador;

IV- Planejamento, organização, coordenação, acompanha-
mento e controle de implantação dos programas de saúde 
rural e urbana: federais estaduais e Municipais executados 
no âmbito das unidades básicas de saúde, nas unidades 
de saúde da família e nas unidades especializadas da Se-
cretaria;

V- Definição e provimento dos recursos e insumos que se-
jam necessários ao funcionamento das equipes da Estra-
tégia de Saúde da Família – ESF e Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde – PACS;

VI- Proposição, em conjunto com as superintendências e 
coordenações, de diretrizes visando à educação perma-
nente, capacitação, aperfeiçoamento e pesquisa na aten-
ção primária em saúde e serviços de referência;

VII- Articulação junto aos órgãos executivos de saúde do 
Sistema Único de Saúde implementando o pacto de reor-
ganização da atenção primária em saúde, hierarquização 
e regionalização;

VIII- Cumprimentos das finalidades que sejam oportunos 
pertinentes e adequados à implantação e ao acompanha-
mento da Atenção Básica em Saúde no Município;

IX- Realização das finalidades que sejam necessárias ao 
cumprimento das suas atribuições e obrigações que este-
jam compreendidas no âmbito de atuação e da responsa-
bilidade pactuada pelo Município com os órgãos estaduais 
e federais da área de saúde;

X- Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção II

SUBGERÊNCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS

Art. 123. A Subgerência de Programas e Projetos, órgão 
diretamente ligado à Gerência de Atenção Primária em 
Saúde, tem como competência o desenvolvimento das se-
guintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário ao 
Superintendente e gerente na sua representação funcional 
e social;

II – Formular juntamente com as demais secretarias o PPA 
(Plano Plurianual);

III – Monitorar as atividades desenvolvidas pelos setores 
da Secretaria de Saúde, visando garantir o cumprimento 
das metas pactuadas;

IV– Gerenciar o planejamento dos programas e projetos 
que serão implantados na Secretaria de Saúde, indepen-
dente do setor a que se destina o mesmo;

V – Elaboração de projetos em parceria com as demais 
secretarias municipais, buscando firmar convênios com ór-
gão estaduais e federais, visando o desenvolvimento das 
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políticas estabelecidas pela administração, além da melho-
ria na qualidade dos serviços prestados à população;

VI – Acompanhar as etapas dos convênios e projetos já 
iniciados, para garantir o cumprimento das metas estabe-
lecidas no plano de trabalho;

VII – Apresentar a prestação de contas ao órgão compe-
tente responsável pelo convênio firmado com o Município;

VIII – Analisar juntamente com os demais órgãos a via-
bilidade da implantação de novos programas na área da 
saúde para o Município;

IX – Articular com os órgãos ações que buscam alocar e 
utilizar os recursos disponíveis sem sobreposição e perda;

X – Cadastrar os estabelecimentos sob a competência mu-
nicipal de acordo com as normas nacionais e locais;

XII – Providenciar levantamento quadrimestral das ativi-
dades para a realização de audiência pública de prestação 
de contas;

XIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS fica criado 01 (um) 
cargo comissionado de SUBGERENTE DE PROGRAMAS E 
PROJETOS, com as seguintes atividades. Referência: CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário ao 
Superintendente e gerente na sua representação funcional 
e social;

II – Formular juntamente com as demais secretarias o PPA 
(Plano Plurianual);

III – Monitorar as atividades desenvolvidas pelos setores 
da Secretaria de Saúde, visando garantir o cumprimento 
das metas pactuadas;

IV– Gerenciar o planejamento dos programas e projetos 
que serão implantados na Secretaria de Saúde, indepen-
dente do setor a que se destina o mesmo;

V – Elaboração de projetos em parceria com as demais 
secretarias municipais, buscando firmar convênios com ór-
gão estaduais e federais, visando o desenvolvimento das 
políticas estabelecidas pela administração, além da melho-
ria na qualidade dos serviços prestados à população;

VI – Acompanhar as etapas dos convênios e projetos já 
iniciados, para garantir o cumprimento das metas estabe-
lecidas no plano de trabalho;

VII – Apresentar a prestação de contas ao órgão compe-
tente responsável pelo convênio firmado com o Município;

VIII – Analisar juntamente com os demais órgãos a via-
bilidade da implantação de novos programas na área da 
saúde para o Município;

IX – Articular com os órgãos ações que buscam alocar e 
utilizar os recursos disponíveis sem sobreposição e perda;

X – Cadastrar os estabelecimentos sob a competência mu-
nicipal de acordo com as normas nacionais e locais;

XII – Providenciar levantamento quadrimestral das ativi-
dades para a realização de audiência pública de prestação 
de contas;

XIII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XIV – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

CAPÍTULO II

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Art. 124. A Superintendência de Vigilância em Saúde, ór-
gão diretamente ligado a Secretaria Municipal de Saúde, 
tem como competência o desenvolvimento das seguintes 
atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário na 
sua representação funcional e social;

II – Acompanhar os programas no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde;

III – Acompanhar os programas, quanto às informações e 
prazos vigentes;

IV – Acompanhar e executar a fiscalização de programas 
das vigilâncias em saúde, no âmbito da Secretaria;

V – Acompanhar e fiscalizar os convênios e projetos de 
interesse dos programas implantados no Município;

VI – Auxiliar na elaboração dos planos de combate e con-
tingência da dengue e da Vigilância Sanitária, e outros que 
se fizerem necessários, cobrando quanto aos prazos esta-
belecidos pela legislação vigente;

VII – Participar da elaboração do RAG (Relatório Anual de 
Gestão) e do Plano Municipal de Saúde e encaminhar aos 
órgãos competentes;

VIII – Solicitar informações periódicas dos dados dos pro-
gramas do Ministério da Saúde, quais sejam, API (Imuni-
zação), Sinan (Doenças de Notificação compulsória), Sim 
(Sistema de Informação de Mortalidade), Sinasc (Sistema 
de Informação Nascidos Vivos), TB (Tuberculose) e SIAB 
(Sistema de Informação da Atenção Básica);

IX - Providenciar levantamento anual das atividades, para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

X - Supervisionar as atividades relativas aos direitos e de-
veres dos servidores, aos registros funcionais e controle 
de frequência, programações de férias, encaminhamentos 
e controles de afastamentos através de licenças requeri-
das e aos demais assuntos relacionados aos servidores do 
setor;

XI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas nes-
ta Lei ou outras correlatas previstas para o referido cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, fica criado 01 
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(um) cargo comissionado de SUPERINTENDENTE DE VI-
GILÂNCIA EM SAÚDE, com as seguintes atividades. Refe-
rência: CC3.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário na 
sua representação funcional e social;

II – Acompanhar os programas no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde;

III – Acompanhar os programas, quanto às informações e 
prazos vigentes;

IV – Acompanhar e executar a fiscalização de programas 
das vigilâncias em saúde, no âmbito da Secretaria;

V – Acompanhar e fiscalizar os convênios e projetos de 
interesse dos programas implantados no Município;

VI – Auxiliar na elaboração dos planos de combate e con-
tingência da dengue e da Vigilância Sanitária, e outros que 
se fizerem necessários, cobrando quanto aos prazos esta-
belecidos pela legislação vigente;

VII – Participar da elaboração do RAG (Relatório Anual de 
Gestão) e do Plano Municipal de Saúde e encaminhar aos 
órgãos competentes;

VIII – Solicitar informações periódicas dos dados dos pro-
gramas do Ministério da Saúde, quais sejam, API (Imuni-
zação), Sinan (Doenças de Notificação compulsória), Sim 
(Sistema de Informação de Mortalidade), Sinasc (Sistema 
de Informação Nascidos Vivos), TB (Tuberculose) e SIAB 
(Sistema de Informação da Atenção Básica);

IX - Providenciar levantamento anual das atividades, para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

X - Supervisionar as atividades relativas aos direitos e de-
veres dos servidores, aos registros funcionais e controle 
de frequência, programações de férias, encaminhamentos 
e controles de afastamentos através de licenças requeri-
das e aos demais assuntos relacionados aos servidores do 
setor;

XI - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Art. 125. A Superintendência de Vigilância em Saúde terá, 
sob sua subordinação, as seguintes Gerências e Subge-
rências.

I) Gerências:

a) Gerência de Vigilância Epidemiológica;

b) Gerência de Vigilância Ambiental;

c) Gerência de Vigilância Sanitária.

II) Subgerências:

a) Subgerência de Vigilância Epidemiológica;

b) Subgerência de Vigilância Ambiental;

c) Subgerência de Vigilância Sanitária.

Seção I

DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Art. 126. A Gerência de Vigilância Epidemiológica, órgão 
diretamente ligado à Superintendência de Vigilância em 
Saúde, tem como competência o desenvolvimento das se-
guintes atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
na sua representação funcional e social;

II – Acompanhar os sistemas de informações sociais em 
saúde da secretaria compilados pelo SUS, SIM (Sistema 
de Informações da Mortalidade), SINASC (Sistema de 
Informações de Nascidos Vivos), SINAN (Sistema de In-
formações de Agravos Notificáveis), SISVAN (Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional), SISÁGUA (Sistema de 
Informação da Qualidade da Água para Consumo Huma-
no), SISCOLO (Sistema de Informações do Câncer do Colo 
do Útero) e SISPRÉ-NATAL (Sistema de Informações do 
Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento), 
traçando assim o controle epidemiológico do município;

III – Elaborar o plano anual de contingência de controle e 
combate à Dengue, encaminhando-o aos órgãos compe-
tentes para aprovação, cumprindo as metas estabelecidas;

IV – Distribuir para todas as Unidades de Saúde e Hospi-
tais as fichas de notificação compulsória;

V – Receber as notificações das doenças e agravos de no-
tificação compulsória de todas as fontes notificadoras e 
quando isso não ocorrer realizar busca ativa;

VI – Elaborar o boletim semanal estatístico da ocorrência 
de Dengue;

VII – Realizar a construção dos indicadores de saúde para 
pactuação junto ao Estado e ao Ministério da Saúde das 
metas a serem alcançadas anualmente;

VIII – Intervir, mecânica ou individualmente, no combate 
de mosquitos, seja da dengue ou pernilongo, utilizando 
dentro do preconizado o veículo com termonebulizador, e/
ou o fornecido pelo Ministério da Saúde;

IX – Fomentar ações do Programa de Educação Permanen-
te, levando as informações aos bairros, escolas, igrejas e 
outros que visem mobilizar a população sobre agravos e 
doenças;

X – Combater e executar qualquer praga ou doença no 
âmbito da vigilância epidemiológica, entre elas, combate 
e redução na população de roedores, baratas, caramujo 
africano, escorpião, entre outras no decorrer das ativida-
des imputadas;

XI – Providenciar levantamento quadrimestral das ativi-
dades para a realização de audiência pública de prestação 
de contas;

XII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.
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Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA fica criado 01 (um) car-
go comissionado de GERENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIO-
LÓGICA, com as seguintes atividades: Referência: CC4.

I - Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
na sua representação funcional e social;

II – Acompanhar os sistemas de informações sociais em 
saúde da secretaria compilados pelo SUS, SIM (Sistema 
de Informações da Mortalidade), SINASC (Sistema de 
Informações de Nascidos Vivos), SINAN (Sistema de In-
formações de Agravos Notificáveis), SISVAN (Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional), SISÁGUA (Sistema de 
Informação da Qualidade da Água para Consumo Huma-
no), SISCOLO (Sistema de Informações do Câncer do Colo 
do Útero) e SISPRÉ-NATAL (Sistema de Informações do 
Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento), 
traçando assim o controle epidemiológico do município;

III – Elaborar o plano anual de contingência de controle e 
combate à Dengue, encaminhando-o aos órgãos compe-
tentes para aprovação, cumprindo as metas estabelecidas;

IV – Distribuir para todas as Unidades de Saúde e Hospi-
tais as fichas de notificação compulsória;

V – Receber as notificações das doenças e agravos de no-
tificação compulsória de todas as fontes notificadoras e 
quando isso não ocorrer realizar busca ativa;

VI – Elaborar o boletim semanal estatístico da ocorrência 
de Dengue;

VII – Realizar a construção dos indicadores de saúde para 
pactuação junto ao Estado e ao Ministério da Saúde das 
metas a serem alcançadas anualmente;

VIII – Intervir, mecânica ou individualmente, no combate 
de mosquitos, seja da dengue ou pernilongo, utilizando 
dentro do preconizado o veículo com termonebulizador, e/
ou o fornecido pelo Ministério da Saúde;

IX – Fomentar ações do Programa de Educação Permanen-
te, levando as informações aos bairros, escolas, igrejas e 
outros que visem mobilizar a população sobre agravos e 
doenças;

X – Combater e executar qualquer praga ou doença no 
âmbito da vigilância epidemiológica, entre elas, combate 
e redução na população de roedores, baratas, caramujo 
africano, escorpião, entre outras no decorrer das ativida-
des imputadas;

XI – Providenciar levantamento quadrimestral das ativi-
dades para a realização de audiência pública de prestação 
de contas;

XII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção I

SUBGERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Art. 127. A Subgerência de Vigilância Epidemiológica, ór-
gão diretamente ligado à Gerência de Vigilância Epidemio-
lógica, tem como competência o desenvolvimento das se-
guintes atribuições:

I- Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II– Digitar e encaminhar semanalmente os relatórios de 
dengue, meningite, doenças exantemáticas, PFA, tétano 
neonatal, tétano acidental e MDDA;

III- Executar serviços de controle de banco de dados e 
arquivo eletrônico de documentos;

IV - Administrar a tramitação de processos e documentos 
no âmbito da SEMUS, inclusive o arquivo de documentos 
internos;

V- Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja 
solicitado, no que concerne à prestação dos serviços reali-
zados pela sua equipe de trabalho;

VI - Executar outras atividades correlatas ou que lhe ve-
nham a ser atribuídas.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA fica criado 01 
(um) cargo comissionado de SUBGERENTE DE VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA, com as seguintes atividades: Referên-
cia: CC5.

I- Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II– Digitar e encaminhar semanalmente os relatórios de 
dengue, meningite, doenças exantemáticas, PFA, tétano 
neonatal, tétano acidental e MDDA;

III- Executar serviços de controle de banco de dados e 
arquivo eletrônico de documentos;

IV - Administrar a tramitação de processos e documentos 
no âmbito da SEMUS, inclusive o arquivo de documentos 
internos;

V- Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja 
solicitado, no que concerne à prestação dos serviços reali-
zados pela sua equipe de trabalho;

VI - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

VII - Executar outras atividades correlatas ou que lhe ve-
nham a ser atribuídas.

Seção II

DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Art. 128. A Gerência de Vigilância Ambiental, órgão direta-
mente ligado à Superintendência de Vigilância em Saúde, 
tem como competência o desenvolvimento das seguintes 
atribuições:
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I - Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
da sua representação funcional e social;

II – Coordenar e executar as ações de monitoramento dos 
fatores biológicos e não biológicos que ocasionem riscos à 
saúde humana;

III – Propor normas e mecanismos de controle a outras 
instituições, com atuação no meio ambiente, saneamento 
e saúde, em aspectos de interesse de saúde pública;

IV – Gerenciar os sistemas de informação relativos à vi-
gilância de vetores, hospedeiros e reservatórios de doen-
ças transmissíveis e animais peçonhentos e à vigilância de 
contaminantes ambientais na água, ar e solo, de impor-
tância e repercussão na saúde pública;

V – Analisar e divulgar informações epidemiológicas sobre 
fatores ambientais de risco à saúde;

VI – Encaminhar os relatórios do Programa VIGISOLO 
(Programa de Vigilância do Solo);

VII – Coletar e enviar as amostras de água para análise 
ao LACEN, através do Programa VIGIÁGUA (Programa de 
Vigilância da Água para Consumo Humano);

VIII – Providenciar levantamento quadrimestral das ativi-
dades para a realização de audiência pública de prestação 
de contas;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL fica criado 01 (um) cargo co-
missionado de GERENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, com 
as seguintes atividades: Referência: CC4.

I - Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
da sua representação funcional e social;

II – Coordenar e executar as ações de monitoramento dos 
fatores biológicos e não biológicos que ocasionem riscos à 
saúde humana;

III – Propor normas e mecanismos de controle a outras 
instituições, com atuação no meio ambiente, saneamento 
e saúde, em aspectos de interesse de saúde pública;

IV – Gerenciar os sistemas de informação relativos à vi-
gilância de vetores, hospedeiros e reservatórios de doen-
ças transmissíveis e animais peçonhentos e à vigilância de 
contaminantes ambientais na água, ar e solo, de impor-
tância e repercussão na saúde pública;

V – Analisar e divulgar informações epidemiológicas sobre 
fatores ambientais de risco à saúde;

VI – Encaminhar os relatórios do Programa VIGISOLO 
(Programa de Vigilância do Solo);

VII – Coletar e enviar as amostras de água para análise 
ao LACEN, através do Programa VIGIÁGUA (Programa de 
Vigilância da Água para Consumo Humano);

VIII – Providenciar levantamento quadrimestral das ativi-
dades para a realização de audiência pública de prestação 
de contas;

IX - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

X – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção II

SUBGERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Art. 129. A Subgerência de Vigilância Ambiental, órgão di-
retamente ligado à Gerência de Vigilância Ambiental, tem 
como competência o desenvolvimento das seguintes atri-
buições:

I- Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II- Executar serviços de controle de banco de dados e ar-
quivo eletrônico de documentos;

III- Administrar a tramitação de processos e documentos 
no âmbito da SEMUS, inclusive o arquivo de documentos 
internos;

IV - Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja 
solicitado, no que concerne à prestação dos serviços reali-
zados pela sua equipe de trabalho;

V- Executar outras atividades correlatas ou que lhe ve-
nham a ser atribuídas.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL fica criado 01 (um) 
cargo comissionado de SUBGERENTE DE VIGILÂNCIA AM-
BIENTAL, com as seguintes atividades: Referência: CC5.

I- Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II - Executar serviços de controle de banco de dados e 
arquivo eletrônico de documentos;

III - Administrar a tramitação de processos e documentos 
no âmbito da SEMUS, inclusive o arquivo de documentos 
internos;

IV - Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja 
solicitado, no que concerne à prestação dos serviços reali-
zados pela sua equipe de trabalho;

V - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

VI - Executar outras atividades correlatas ou que lhe ve-
nham a ser atribuídas.

Seção III

DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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Art. 130. A Gerência de Vigilância Sanitária, órgão direta-
mente ligado à Superintendência de Vigilância em Saúde, 
tem como competência o desenvolvimento das seguintes 
atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II – Coordenar e supervisionar as ações do Programa de 
Vigilância Sanitária em Estabelecimentos Prestadores de 
Serviços de Saúde do Município;

III – Elaboração de normas técnicas, dentro da área de 
jurisdição;

IV – Estabelecer e acompanhar indicadores sanitários e de 
qualidade do funcionamento dos estabelecimentos presta-
dores de serviços de saúde do município;

V – Análise de processos e projetos arquitetônicos em con-
junto com os demais órgãos da administração municipal;

VI – Assessorar as equipes de Vigilância Sanitária das Re-
gionais de saúde no controle de infecção, assuntos técni-
cos e sanitários, legislações e normas técnicas sanitárias e 
Processo Administrativo Sanitário;

VII – Realizar inspeções sanitárias complementares e/ou 
suplementar junto às Regionais e/ou Municípios;

VIII – Realizar palestras, elaborar materiais de orientação 
e esclarecimento a respeito de assuntos de abrangência 
da vigilância sanitária destinada aos profissionais de saú-
de, alunos da rede municipal de ensino, cursos técnicos, 
comércio e população em geral.

IX – Realizar treinamentos, cursos e palestras em assun-
tos técnicos para profissionais de saúde do Município;

X – Emitir o alvará de licenciamento sanitário, após a de-
vida inspeção relativa às normas técnicas;

XI – Manter o cadastro atualizado para formalização de 
políticas sanitárias no âmbito do Município;

XII – Providenciar o plano anual de vigilância sanitária e 
encaminhá-lo ao Conselho Municipal de Saúde para apro-
vação, enviando-o, posteriormente aos órgãos competen-
tes;

XIII – Providenciar as taxas de fiscalização sanitárias e a 
cobrança das mesmas;

XIV – Providenciar levantamento quadrimestral das ativi-
dades para a realização de audiência pública de prestação 
de contas;

XV – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA fica criado 01 (um) cargo co-
missionado de GERENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, com 
as seguintes atividades: Referência: CC4.

I - Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II – Coordenar e supervisionar as ações do Programa de 

Vigilância Sanitária em Estabelecimentos Prestadores de 
Serviços de Saúde do Município;

III – Elaboração de normas técnicas, dentro da área de 
jurisdição;

IV – Estabelecer e acompanhar indicadores sanitários e de 
qualidade do funcionamento dos estabelecimentos presta-
dores de serviços de saúde do município;

V – Análise de processos e projetos arquitetônicos em con-
junto com os demais órgãos da administração municipal;

VI – Assessorar as equipes de Vigilância Sanitária das Re-
gionais de saúde no controle de infecção, assuntos técni-
cos e sanitários, legislações e normas técnicas sanitárias e 
Processo Administrativo Sanitário;

VII – Realizar inspeções sanitárias complementares e/ou 
suplementar junto às Regionais e/ou Municípios;

VIII – Realizar palestras, elaborar materiais de orientação 
e esclarecimento a respeito de assuntos de abrangência 
da vigilância sanitária destinada aos profissionais de saú-
de, alunos da rede municipal de ensino, cursos técnicos, 
comércio e população em geral.

IX – Realizar treinamentos, cursos e palestras em assun-
tos técnicos para profissionais de saúde do Município;

X – Emitir o alvará de licenciamento sanitário, após a de-
vida inspeção relativa às normas técnicas;

XI – Manter o cadastro atualizado para formalização de 
políticas sanitárias no âmbito do Município;

XII – Providenciar o plano anual de vigilância sanitária e 
encaminhá-lo ao Conselho Municipal de Saúde para apro-
vação, enviando-o, posteriormente aos órgãos competen-
tes;

XIII – Providenciar as taxas de fiscalização sanitárias e a 
cobrança das mesmas;

XIV – Providenciar levantamento quadrimestral das ativi-
dades para a realização de audiência pública de prestação 
de contas;

XV - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XVI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção III

SUBGERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Art. 131. A Subgerência de Vigilância Sanitária, órgão di-
retamente ligado à Gerência de Vigilância Sanitária, tem 
como competência o desenvolvimento das seguintes atri-
buições:

I- Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II- Executar serviços de controle de banco de dados e 
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arquivo eletrônico de documentos;

III- Administrar a tramitação de processos e documentos 
no âmbito da SEMUS, inclusive o arquivo de documentos 
internos;

IV - Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja 
solicitado, no que concerne à prestação dos serviços reali-
zados pela sua equipe de trabalho;

V - Executar outras atividades correlatas ou que lhe ve-
nham a ser atribuídas.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA fica criado 01 (um) 
cargo comissionado de SUBGERENTE DE VIGILÂNCIA SA-
NITÁRIA, com as seguintes atividades: Referência: CC5.

I - Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II -Executar serviços de controle de banco de dados e ar-
quivo eletrônico de documentos;

III -Administrar a tramitação de processos e documentos 
no âmbito da SEMUS, inclusive o arquivo de documentos 
internos;

IV - Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja 
solicitado, no que concerne à prestação dos serviços reali-
zados pela sua equipe de trabalho;

V - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

VI - Executar outras atividades correlatas ou que lhe ve-
nham a ser atribuídas.

CAPÍTULO III

DA SUPERINTENDÊNCIA DE AUDITORIA DO SUS

Art. 132. A Superintendência de Auditoria do SUS, órgão 
diretamente ligado à Secretaria Municipal de Saúde, tem 
como competência o desenvolvimento das seguintes atri-
buições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Estabelecer diretrizes acerca das ações, normas e pro-
cedimentos de controle, avaliação e auditoria em saúde;

III – Avaliar a qualidade, a propriedade e a efetividade 
dos serviços de saúde prestados à população, visando a 
melhoria progressiva da assistência à saúde;

IV – Implantar rotinas de avaliação dos resultados;

V – Avaliar o cumprimento das diretrizes, objetivos e me-
tas previstos no Plano Plurianual;

VI – Verificar o cumprimento das metas estabelecidas na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;

VII - Executar trabalhos de auditoria decorrentes de fatos 
ou situações considerados relevantes, de do Poder nature-
za incomum ou extraordinária, para atender a determina-
ção específica do Chefe Executivo, do Controlador Geral do 

Município ou dos órgãos de fiscalização e controle externo;

VIII - Promover as ações de auditoria e fiscalização de 
convênios de entrada e saída e respectivos aditamentos, 
no que se refere as ações estratégicas e relevantes, inclu-
sive quanto a manutenção da regularidade fiscal, econô-
mica e jurídica dos órgãos e entidades municipais;

IX - Avaliar os registros de bloqueio e desbloqueio no sis-
tema contábil e de administração financeira do município 
dos beneficiários de recursos públicos, decorrente da não 
apresentação da prestação de contas final ou das presta-
ções de contas não aprovadas ou irregulares;

X - Avaliar a consistência dos registros na conta contábil 
"diversos responsáveis", decorrentes das tomadas de con-
tas especiais;

XI – Providenciar levantamento quadrimestral das ativi-
dades para a realização de audiência pública de prestação 
de contas;

XII - Acompanhar o julgamento das tomadas de contas;

XIII – Trabalhar em parceria com os coordenadores dos 
Programas de Saúde (municipais, estaduais e federais) 
que funcionam no Município, para avaliar as ações realiza-
das e os resultados produzidos;

XIV - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

XV – Garantir os princípios da equidade e da integralidade;

XVI – Incentivar de forma permanente a capacitação das 
equipes que atuarão nas unidades de saúde;

XVII – Subsidiar as ações de planejamento, controle, ava-
liação e auditoria em saúde;

XVIII – Subsidiar a (PPI) Programação Pactuada e Inte-
grada;

XIX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE AUDITORIA DO SUS fica criado 01 (um) 
cargo comissionado de SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA 
DO SUS, com as seguintes atividades: Referência: CC3.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Estabelecer diretrizes acerca das ações, normas e pro-
cedimentos de controle, avaliação e auditoria em saúde;

III – Avaliar a qualidade, a propriedade e a efetividade 
dos serviços de saúde prestados à população, visando a 
melhoria progressiva da assistência à saúde;

IV – Implantar rotinas de avaliação dos resultados;

V – Avaliar o cumprimento das diretrizes, objetivos e me-
tas previstos no Plano Plurianual;

VI – Verificar o cumprimento das metas estabelecidas na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;

VII - Executar trabalhos de auditoria decorrentes de fa-
tos ou situações considerados relevantes, de do Poder 
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natureza incomum ou extraordinária, para atender a de-
terminação específica do Chefe Executivo, do Controlador 
Geral do Município ou dos órgãos de fiscalização e controle 
externo;

VIII - Promover as ações de auditoria e fiscalização de 
convênios de entrada e saída e respectivos aditamentos, 
no que se refere as ações estratégicas e relevantes, inclu-
sive quanto a manutenção da regularidade fiscal, econô-
mica e jurídica dos órgãos e entidades municipais;

IX - Avaliar os registros de bloqueio e desbloqueio no sis-
tema contábil e de administração financeira do município 
dos beneficiários de recursos públicos, decorrente da não 
apresentação da prestação de contas final ou das presta-
ções de contas não aprovadas ou irregulares;

X - Avaliar a consistência dos registros na conta contábil 
"diversos responsáveis", decorrentes das tomadas de con-
tas especiais;

XI – Providenciar levantamento quadrimestral das ativi-
dades para a realização de audiência pública de prestação 
de contas;

XII - Acompanhar o julgamento das tomadas de contas;

XIII – Trabalhar em parceria com os coordenadores dos 
Programas de Saúde (municipais, estaduais e federais) 
que funcionam no Município, para avaliar as ações realiza-
das e os resultados produzidos;

XIV - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

XV – Garantir os princípios da equidade e da integralidade;

XVI – Incentivar de forma permanente a capacitação das 
equipes que atuarão nas unidades de saúde;

XVII – Subsidiar as ações de planejamento, controle, ava-
liação e auditoria em saúde;

XVIII – Subsidiar a (PPI) Programação Pactuada e Inte-
grada;

XIX - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Art. 133. A Superintendência de Auditoria do SUS terá, sob 
sua subordinação, a seguinte Gerência:

I) Gerência:

a) Gerência de Monitoramento e Avaliação de Auditoria;

Seção I

DA GERÊNCIA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE AU-
DITORIA

Art. 134. A Gerência de Monitoramento e Avaliação de Au-
ditoria, órgão diretamente ligado à Superintendência de 

Auditoria do SUS, tem como competência o desenvolvi-
mento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Auxiliar na apuração dos atos ou fatos divulgados ou 
denunciados como ilegais ou irregulares na utilização, ar-
recadação, guarda e gerenciamento de recursos, bens e 
valores públicos, recomendando, se for o caso, a adequa-
ção dos mecanismos de controle interno e a responsabili-
zação dos agentes envolvidos;

III – Auxiliar na coordenação os trabalhos de apuração de 
atos ou fatos divulgados ou denunciados como ilegais ou 
irregulares na utilização, arrecadação, guarda e gerencia-
mento de recursos, bens e valores públicos, repassados 
pelo órgão central às unidades de controle interno inte-
grantes do Sistema de Controle Interno do Poder Execu-
tivo;

IV - Auxiliar na coordenação e execução, inclusive por 
meio das unidades do Sistema de Controle Interno do Po-
der Executivo, os trabalhos de auditoria em áreas estra-
tégicas;

V- Auxiliar o superintendente na realização dos trabalhos 
de auditoria e monitoração da adoção de medidas para 
regularizar as prestações de contas dos recursos recebidos 
dos organismos de financiamento, interno e externo, e de 
outros entes da federação;

VI - Supervisionar as atividades de orientação e controle 
quanto à instauração e à tramitação das tomadas de con-
tas especiais nos órgãos e entidades do Poder Executivo;

VII – Gerar relatório e pareceres periódicos para identifica-
ção dos problemas e soluções encontradas;

VIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da Gerência 
DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE AUDITORIA, fica 
criado 01 (um) cargo comissionado de GERENTE DE MO-
NITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE AUDITORIA, com as se-
guintes atividades: Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Auxiliar na apuração dos atos ou fatos divulgados ou 
denunciados como ilegais ou irregulares na utilização, ar-
recadação, guarda e gerenciamento de recursos, bens e 
valores públicos, recomendando, se for o caso, a adequa-
ção dos mecanismos de controle interno e a responsabili-
zação dos agentes envolvidos;

III – Auxiliar na coordenação os trabalhos de apuração de 
atos ou fatos divulgados ou denunciados como ilegais ou 
irregulares na utilização, arrecadação, guarda e gerencia-
mento de recursos, bens e valores públicos, repassados 
pelo órgão central às unidades de controle interno inte-
grantes do Sistema de Controle Interno do Poder Execu-
tivo;
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IV - Auxiliar na coordenação e execução, inclusive por 
meio das unidades do Sistema de Controle Interno do Po-
der Executivo, os trabalhos de auditoria em áreas estra-
tégicas;

V- Auxiliar o superintendente na realização dos trabalhos 
de auditoria e monitoração da adoção de medidas para 
regularizar as prestações de contas dos recursos recebidos 
dos organismos de financiamento, interno e externo, e de 
outros entes da federação;

VI - Supervisionar as atividades de orientação e controle 
quanto à instauração e à tramitação das tomadas de con-
tas especiais nos órgãos e entidades do Poder Executivo;

VII – Gerar relatório e pareceres periódicos para identifica-
ção dos problemas e soluções encontradas;

VIII- Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

CAPÍTULO IV

DA SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO, AGENDAMENTO 
E ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Art. 135. A Superintendência de Regulação, Agendamen-
to e Atendimento ao Cidadão, órgão diretamente ligado à 
Secretaria Municipal de Saúde, tem como competência o 
desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Exercer a administração geral das unidades comple-
mentares vinculadas à Superintendência, zelando pelo 
cumprimento de suas disposições regulamentares, bem 
como praticando os atos de gestão administrativa e Técni-
ca no âmbito de sua atuação;

III - Participar da elaboração do Plano Plurianual (PPA), 
dos Instrumentos de Planejamento do SUS, da Programa-
ção Anual Orçamentária, em consonância com a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias, bem como dos relatórios de exe-
cução, coordenando a implantação e implementação das 
ações referentes aos citados documentos, afetos à Supe-
rintendência;

IV- Estabelecer articulação com outras superintendências, 
organizações governamentais e não governamentais, en-
tidades da sociedade civil e instituições de ensino para o 
alcance dos objetivos propostos;

V - Assistir o Secretário em questões que envolvam toma-
das de decisões sobre assuntos pertinentes a sua área de 
atuação;

VI - Coordenar e monitorar as atividades ligadas a Agência 
Municipal de Agendamento, Centro Integrado à Saúde Drº 
Paulo César Antunes – Policlínica, Central de Regulação 
(SISREG)

VII – Cuidar da manutenção dos veículos utilizados no des-
locamento de paciente sob sua responsabilidade e contro-
lar o gasto de combustível dos mesmos;

VIII – Planejar, organizar e controlar os serviços relaciona-
dos à Assistência Farmacêutica;

IX - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

X – Encaminhar os usuários do sistema único de saúde 
que se encaixam no programa para o Tratamento Fora do 
Domicilio (TFD), orientando e controlando de acordo com 
a legislação vigente;

XI – Coordenar as ações do laboratório de patologia clínica 
municipal;

XII – Apresentar relatório quadrimestral das atividades re-
alizadas para divulgação nas audiências públicas;

XIII – Apresentar o calendário anual com as atividades 
que serão realizadas e campanhas a serem promovidas;

XIV – Diagnosticar a qualidade e a resolutividade dos ser-
viços prestados à população;

XV – Monitorar a Programação Pactuada e Integrada (PPI) 
da Assistência ambulatorial e hospitalar.

XVI – Realizar as atividades necessárias no âmbito de atu-
ação e da responsabilidade pactuadas pelo Município com 
os órgãos estaduais e federais;

XVII– Gerenciar a marcação de consultas, exames e ci-
rurgias disponibilizadas pelo sistema on-line de marcação;

XVIII – Coordenar o agendamento de exames dentro e 
fora do Município, de acordo com as cotas estabelecidas 
pela união/estado/município, organizando e padronizando 
o processo de trabalho;

XIX – Assegurar a implementação de políticas públicas de 
saúde, visando o acesso dos usuários ao sistema único de 
saúde;

XX- Responder a ação regulatória e dar providências às 
solicitações/processos das demandas geradas nas autar-
quias solicitantes (Promotoria de Justiça, Defensoria Públi-
ca, Ministério Público, Conselho Tutelar e outros).

XXI - Supervisionar as atividades relativas aos direitos e 
deveres dos servidores, aos registros funcionais e controle 
de frequência, programações de férias, encaminhamentos 
e controles de afastamentos através de licenças requeri-
das e aos demais assuntos relacionados aos servidores do 
setor;

XXII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SU-
PERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO, AGENDAMENTO E 
ATENDIMENTO AO CIDADÃO fica criado 01 (um) cargo 
comissionado de SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, 
AGENDAMENTO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO, com as 
seguintes atividades: Referência: CC3.
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I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Exercer a administração geral das unidades comple-
mentares vinculadas à Superintendência, zelando pelo 
cumprimento de suas disposições regulamentares, bem 
como praticando os atos de gestão administrativa e Técni-
ca no âmbito de sua atuação;

III - Participar da elaboração do Plano Plurianual (PPA), 
dos Instrumentos de Planejamento do SUS, da Programa-
ção Anual Orçamentária, em consonância com a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias, bem como dos relatórios de exe-
cução, coordenando a implantação e implementação das 
ações referentes aos citados documentos, afetos à Supe-
rintendência;

IV- Estabelecer articulação com outras superintendências, 
organizações governamentais e não governamentais, en-
tidades da sociedade civil e instituições de ensino para o 
alcance dos objetivos propostos;

V - Assistir o Secretário em questões que envolvam toma-
das de decisões sobre assuntos pertinentes a sua área de 
atuação;

VI - Coordenar e monitorar as atividades ligadas a Agência 
Municipal de Agendamento, Centro Integrado à Saúde Drº 
Paulo César Antunes – Policlínica, Central de Regulação 
(SISREG)

VII – Cuidar da manutenção dos veículos utilizados no des-
locamento de paciente sob sua responsabilidade e contro-
lar o gasto de combustível dos mesmos;

VIII – Planejar, organizar e controlar os serviços relaciona-
dos à Assistência Farmacêutica;

IX - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

X – Encaminhar os usuários do sistema único de saúde 
que se encaixam no programa para o Tratamento Fora do 
Domicilio (TFD), orientando e controlando de acordo com 
a legislação vigente;

XI – Coordenar as ações do laboratório de patologia clínica 
municipal;

XII – Apresentar relatório quadrimestral das atividades re-
alizadas para divulgação nas audiências públicas;

XIII – Apresentar o calendário anual com as atividades 
que serão realizadas e campanhas a serem promovidas;

XIV – Diagnosticar a qualidade e a resolutividade dos ser-
viços prestados à população;

XV – Monitorar a Programação Pactuada e Integrada (PPI) 
da Assistência ambulatorial e hospitalar.

XVI – Realizar as atividades necessárias no âmbito de atu-
ação e da responsabilidade pactuadas pelo Município com 
os órgãos estaduais e federais;

XVII– Gerenciar a marcação de consultas, exames e ci-
rurgias disponibilizadas pelo sistema on-line de marcação;

XVIII – Coordenar o agendamento de exames dentro e 
fora do Município, de acordo com as cotas estabelecidas 
pela união/estado/município, organizando e padronizando 
o processo de trabalho;

XIX – Assegurar a implementação de políticas públicas de 
saúde, visando o acesso dos usuários ao sistema único de 
saúde;

XX- Responder a ação regulatória e dar providências às 
solicitações/processos das demandas geradas nas autar-
quias solicitantes (Promotoria de Justiça, Defensoria Públi-
ca, Ministério Público, Conselho Tutelar e outros).

XXI - Supervisionar as atividades relativas aos direitos e 
deveres dos servidores, aos registros funcionais e controle 
de frequência, programações de férias, encaminhamentos 
e controles de afastamentos através de licenças requeri-
das e aos demais assuntos relacionados aos servidores do 
setor;

XXII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XXIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Art. 136. A Superintendência de Regulação, Agendamento 
e Atendimento ao Cidadão terá, sob sua subordinação, as 
seguintes Gerências e Subgerências:

I) Gerências:

a) Gerência de Serviços de Transporte;

b) Gerência de Atendimento Especializado;

c) Gerência de Regulação;

d) Gerência de Farmácia Básica e Cidadã.

II) Subgerências:

a) Subgerência de Atendimento ao Cidadão;

b) Subgerência de Agendamento de Consultas Especiali-
zadas;

c) Subgerência de Regulação.

Seção I

GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Art. 137. A Gerência de Serviços de Transportes, órgão di-
retamente ligado à Superintendência de Regulação, Agen-
damento e Atendimento ao Cidadão, tem como competên-
cia o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Providenciar e manter organizado a documentação e o 
licenciamento anual dos veículos motorizados, informando 
ao Secretário da pasta as providências cabíveis;

III – Providenciar e manter organizados a documentação 
dos motoristas do setor quanto à CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação), informando ao Secretário da pasta qual-
quer alteração;
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IV – Providenciar a manutenção preventiva dos veículos, 
observando o período das revisões e mantendo em dia o 
cadastro individual de cada veículo;

V – Controlar e manter informado o Secretário da pasta 
sobre as apólices de seguro dos veículos, mantendo dentro 
dos mesmos todas as informações necessárias para qual-
quer sinistro;

VI – Zelar pela manutenção dos veículos quanto sua apre-
sentação e limpeza, informando ao secretário sobre os 
motoristas que, por ventura, não cuidem dos veículos sob 
sua guarda;

VII – Providenciar os consertos e manutenção dos serviços 
solicitados pelo Secretário da pasta ou funcionário autori-
zado por ele;

VIII – Requisitar a compra, receber, armazenar e distribuir 
materiais e equipamentos destinados ao setor;

IX - Manter registro de viagens e os motoristas respon-
sáveis, encaminhando ao Secretário para conhecimento;

X – Controlar e indicar ao Secretário os veículos que estão 
com alto custo de manutenção, visando a alienação dos 
mesmos;

XI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, fica criado 01 (um) car-
go comissionado de GERENTE DE SERVIÇOS DE TRANS-
PORTE, com as seguintes atividades. Referência: CC4.

I - Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Providenciar e manter organizado a documentação e o 
licenciamento anual dos veículos motorizados, informando 
ao Secretário da pasta as providências cabíveis;

III – Providenciar e manter organizados a documentação 
dos motoristas do setor quanto à CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação), informando ao Secretário da pasta qual-
quer alteração;

IV – Providenciar a manutenção preventiva dos veículos, 
observando o período das revisões e mantendo em dia o 
cadastro individual de cada veículo;

V – Controlar e manter informado o Secretário da pasta 
sobre as apólices de seguro dos veículos, mantendo dentro 
dos mesmos todas as informações necessárias para qual-
quer sinistro;

VI – Zelar pela manutenção dos veículos quanto sua apre-
sentação e limpeza, informando ao secretário sobre os 
motoristas que, por ventura, não cuidem dos veículos sob 
sua guarda;

VII – Providenciar os consertos e manutenção dos serviços 
solicitados pelo Secretário da pasta ou funcionário autori-
zado por ele;

VIII – Requisitar a compra, receber, armazenar e distribuir 
materiais e equipamentos destinados ao setor;

IX - Manter registro de viagens e os motoristas respon-
sáveis, encaminhando ao Secretário para conhecimento;

X – Controlar e indicar ao Secretário os veículos que estão 
com alto custo de manutenção, visando a alienação dos 
mesmos;

XI- Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura.

XII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção I

SUBGERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Art. 138. A Subgerência de Atendimento ao Cidadão, órgão 
diretamente ligado à Gerência de Serviços de Transporte, 
tem como competência o desenvolvimento das seguintes 
atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário, ao 
Superintendente e ao Gerente na sua representação fun-
cional e social;

II – Prestar o primeiro atendimento aos usuários, visando 
o agendamento de veículos;

III – Organizar as agendas e escalas dos motoristas, ates-
tando em conjunto com o gerente e superintendente os 
boletins de viagens dos mesmos;

IV – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

V– Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO fica criado 01 
(um) cargo comissionado de SUBGERENTE DE ATENDI-
MENTO AO CIDADÃO, com as seguintes atividades: Refe-
rência: CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Prestar o primeiro atendimento aos usuários, visando 
o agendamento de veículos;

III – Organizar as agendas e escalas dos motoristas, ates-
tando em conjunto com o gerente e superintendente os 
boletins de viagens dos mesmos;

IV – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

V - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

VI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas nes-
ta Lei ou outras correlatas previstas para o referido cargo.
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Seção II

GERÊNCIA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Art. 139. A Gerência de Atendimento Especializado, ór-
gão diretamente ligado à Superintendência de Regulação, 
Agendamento e Atendimento ao Cidadão, tem como com-
petência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Efetuar e coordenar a implementação das políticas de 
valorização e aperfeiçoamento profissional, saúde, higiene 
e segurança;

III - Acompanhar a aquisição, instalação e o controle do 
material e dos equipamentos necessários ao setor.

IV - Apresentar relatório quadrimestral das atividades rea-
lizadas para divulgação nas audiências públicas;

V – Apresentar o calendário anual com as atividades que 
serão realizadas e campanhas a serem promovidas;

VI – Diagnosticar a qualidade e a resolutividade dos servi-
ços prestados à população;

VIII – Gerenciar o agendamento de consultas e exames 
dentro e fora do Município, de acordo com as cotas esta-
belecidas pela Programação Pactuada e Integrada (PPI), 
organizando e padronizando o processo de trabalho;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO fica criado 01 (um) 
cargo comissionado de GERENTE DE ATENDIMENTO ES-
PECIALIZADO, com as seguintes atividades. Referência: 
CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Efetuar e coordenar a implementação das políticas de 
valorização e aperfeiçoamento profissional, saúde, higiene 
e segurança;

III - Acompanhar a aquisição, instalação e o controle do 
material e dos equipamentos necessários ao setor.

IV - Apresentar relatório quadrimestral das atividades rea-
lizadas para divulgação nas audiências públicas;

V – Apresentar o calendário anual com as atividades que 
serão realizadas e campanhas a serem promovidas;

VI – Diagnosticar a qualidade e a resolutividade dos servi-
ços prestados à população;

VII – Gerenciar o agendamento de consultas e exames 
dentro e fora do Município, de acordo com as cotas esta-
belecidas pela Programação Pactuada e Integrada (PPI), 
organizando e padronizando o processo de trabalho;

VIII - Participar dos eventos promovidos pela administração 

municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção II

SUBGERÊNCIA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS ESPE-
CIALIZADAS

Art. 140. A Subgerência de Agendamento de Consultas 
Especializadas, órgão diretamente ligado à Gerência de 
Atendimento Especializado, tem como competência o de-
senvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário, ao 
Superintendente e ao Gerente na sua representação fun-
cional e social;

II – Prestar o primeiro atendimento aos munícipes e de-
mais usuários de acordo com a PPI (Programação Pactua-
da e Integrada), visando o agendamento de consultas para 
as especialidades;

III – Organizar as agendas de consultas médicas e demais 
especialidades disponíveis para o atendimento;

IV – Manter atualizado o cadastro de usuários do SUS e as 
localidades de tratamento para melhor controle das ações;

VI – Organizar o arquivo de registro dos prontuários.

VI – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

VII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGERÊN-
CIA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS 
fica criado 01 (um) cargo comissionado de SUBGEREN-
TE DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, 
com as seguintes atividades. Referência: CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário, ao 
Superintendente e ao Gerente na sua representação fun-
cional e social;

II – Prestar o primeiro atendimento aos munícipes e de-
mais usuários de acordo com a PPI (Programação Pactua-
da e Integrada), visando o agendamento de consultas para 
as especialidades;

III – Organizar as agendas de consultas médicas e demais 
especialidades disponíveis para o atendimento;

IV – Manter atualizado o cadastro de usuários do SUS e as 
localidades de tratamento para melhor controle das ações;

VI – Organizar o arquivo de registro dos prontuários.

VI – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;
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VII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

VIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Seção III

GERÊNCIA DE REGULAÇÃO

Art. 141. A Gerência de Regulação, órgão diretamente li-
gado à Superintendência de Regulação, Agendamento e 
Atendimento ao Cidadão, tem como competência o desen-
volvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Organizar os encaminhamentos em lista de espera lo-
cal com priorização para inserção no Sistema Informati-
zado;

III - Priorizar agendamento de retorno de consultas e exa-
mes, por aqueles necessários para definição de diagnós-
tico, continuidade de tratamento, exames para realização 
de cirurgias;

IV - Acompanhar a Programação Pactuada e Integrada da 
Assistência Ambulatorial e Hospitalar;

V - Solicitar através do SISREG para as Centrais de Regu-
lação de Consultas e Exames Regionais. Todos os casos;

VI- Responsabilizar-se pelo registro nos casos em que os 
usuários não quiserem mais os procedimentos agendados;

VII - Participar de todos os treinamentos e atualizações 
que se fizerem necessários para o bom desempenho do 
serviço;

VIII - Participar do desenho da rede municipal de assis-
tência a saúde e suas referências, de forma a facilitar o 
acesso e a equidade;

IX- Cancelar agendamentos já autorizados dentro do prazo 
previsto, ou seja, 05 (cinco) dias antes da data autorizada;

X– Gerenciar a marcação de consultas, exames, cirurgias 
e procedimentos afins disponibilizadas;

XI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atividades da GERÊNCIA 
DE REGULAÇÃO, fica criado 01 (um) cargo comissionado 
de GERENTE DE REGULAÇÃO, com as seguintes ativida-
des. Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Organizar os encaminhamentos em lista de espera lo-
cal com priorização para inserção no Sistema Informati-
zado;

III - Priorizar agendamento de retorno de consultas e exa-
mes, por aqueles necessários para definição de diagnós-
tico, continuidade de tratamento, exames para realização 
de cirurgias;

IV - Acompanhar a Programação Pactuada e Integrada da 
Assistência Ambulatorial e Hospitalar;

V - Solicitar através do SISREG para as Centrais de Regu-
lação de Consultas e Exames Regionais. Todos os casos;

VI- Responsabilizar-se pelo registro nos casos em que os 
usuários não quiserem mais os procedimentos agendados;

VII - Participar de todos os treinamentos e atualizações 
que se fizerem necessários para o bom desempenho do 
serviço;

VIII - Participar do desenho da rede municipal de assis-
tência a saúde e suas referências, de forma a facilitar o 
acesso e a equidade;

IX- Cancelar agendamentos já autorizados dentro do prazo 
previsto, ou seja, 05 (cinco) dias antes da data autorizada;

X– Gerenciar a marcação de consultas, exames, cirurgias 
e procedimentos afins disponibilizadas;

XI - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção III

DA SUBGERÊNCIA DE REGULAÇÃO

Art. 142. A Subgerência de Regulação, órgão diretamente 
ligado à Gerência de Regulação, tem competência o desen-
volvimento das seguintes atribuições:

I- Prover assistência direta e imediata ao Secretário ao 
Superintendente e ao Gerente na sua representação fun-
cional e social;

II- Acompanhar diariamente no sistema as solicitações en-
viadas para a regulação e os casos agendados, devolvidos, 
negados ou reenviados pela regulação;

III - Garantir a entrega para os pacientes dos comprovan-
tes de agendamento, juntamente com os encaminhamen-
tos originais em tempo hábil para que não haja absente-
ísmo;

IV- Realizar busca ativa dos pacientes faltosos;

V- Providenciar para que todos os usuários agendados se-
jam avisados em tempo hábil para comparecimento, bem 
como informar devidamente os usuários sobre os preparos 
prévios necessários para exames;

VI - Verificar se os telefones conferem e/ou o usuário ain-
da é morador da área de abrangência em seu território, 
inclusive atualização de dados do Cartão SUS e Municipal;

VII- Verificar se a documentação do processo de solicitação 
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de procedimento está adequada.

VIII– Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE REGULAÇÃO, fica criado 01 (um) cargo comis-
sionado de SUBGERENTE DE REGULAÇÃO, com as seguin-
tes atividades. Referência: CC5.

I- Prover assistência direta e imediata ao Secretário ao 
Superintendente e ao Gerente na sua representação fun-
cional e social;

II- Acompanhar diariamente no sistema as solicitações en-
viadas para a regulação e os casos agendados, devolvidos, 
negados ou reenviados pela regulação;

III - Garantir a entrega para os pacientes dos comprovan-
tes de agendamento, juntamente com os encaminhamen-
tos originais em tempo hábil para que não haja absente-
ísmo;

IV - Realizar busca ativa dos pacientes faltosos;

V- Providenciar para que todos os usuários agendados se-
jam avisados em tempo hábil para comparecimento, bem 
como informar devidamente os usuários sobre os preparos 
prévios necessários para exames;

VI - Verificar se os telefones conferem e/ou o usuário ain-
da é morador da área de abrangência em seu território, 
inclusive atualização de dados do Cartão SUS e Municipal;

VII - Verificar se a documentação do processo de solicita-
ção de procedimento está adequada.

VIII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

IX– Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas nes-
ta Lei ou outras correlatas previstas para o referido cargo.

Seção IV

GERÊNCIA DE FARMÁCIA BÁSICA E CIDADÃ

Art. 143. A Gerência de Farmácia Básica e Cidadã, ór-
gão diretamente ligado à Superintendência de Regulação, 
Agendamento e Atendimento ao Cidadão, tem como com-
petência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I- Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Planejar implantar, coordenar e supervisionar procedi-
mentos de atendimento ao cliente;

III- Otimizar procedimentos e recursos que visem melho-
rias;

IV- Organizar o estoque, recebimento de pedidos, levan-
tamento estatístico de consumo gerenciando o armazena-
mento, distribuição e transporte desses produtos;

V - Realizar ações de controle de qualidade de produtos e 
serviços farmacêuticos;

VI- Acompanhar o resultado das equipes e gerenciar o flu-
xo de atendimento;

VII- Garantir a efetivação quanto ao protocolo operacional 
padrão referente ao setor;

VIII- Organizar o processo de trabalho para o controle do 
estoque, o arquivo de receituários;

IX- Participar de reuniões técnicas administrativas;

X- Participar de comissões institucionais quando solicitado;

XI- Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE FARMÁCIA BÁSICA CIDADÃ, fica criado 01 (um) cargo 
comissionado de GERENTE DE FARMÁCIA BÁSICA CIDADÃ, 
com as seguintes atividades. Referência: CC4.

I- Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Planejar implantar, coordenar e supervisionar procedi-
mentos de atendimento ao cliente;

III- Otimizar procedimentos e recursos que visem melho-
rias;

IV- Organizar o estoque, recebimento de pedidos, levan-
tamento estatístico de consumo gerenciando o armazena-
mento, distribuição e transporte desses produtos;

V - Realizar ações de controle de qualidade de produtos e 
serviços farmacêuticos;

VI- Acompanhar o resultado das equipes e gerenciar o flu-
xo de atendimento;

VII- Garantir a efetivação quanto ao protocolo operacional 
padrão referente ao setor;

VIII- Organizar o processo de trabalho para o controle do 
estoque, o arquivo de receituários;

IX- Participar de reuniões técnicas administrativas;

X- Participar de comissões institucionais quando solicitado;

XI- Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XII- Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas nes-
ta Lei ou outras correlatas previstas para o referido cargo.

TÍTULO III

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
DIREITOS HUMANOS

Art. 144. Compete à Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos planejar e executar a política, 
os planos, programas e projetos municipais de promoção 
social e humana.
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Art. 145. A representação gráfica da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Direitos Humanos, bem como os 
dados de identificação, são os constantes do Anexo IX, 
parte integrante desta Lei.

Art. 146. A Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Direitos Humanos tem como competência as seguintes 
atribuições.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Elaborar o projeto de Plano de Ação Municipal das 
políticas de assistência social, de trabalho, de vigilância 
alimentar e antidrogas, com a participação de órgãos go-
vernamentais e não-governamentais, submetendo-os à 
aprovação dos seus respectivos Conselhos;

III - Coordenar a elaboração da Política Municipal de Assis-
tência Social, em consonância com as diretrizes do SUAS 
(Sistema Único de Assistência Social) e da PNAS (Política 
Nacional de Assistência Social), supervisionando sua exe-
cução por parte do Superintendente de Assistência Social 
e Direitos Humanos;

IV - Coordenar a elaboração da Política Municipal da Mu-
lher, com vistas à sua promoção social, à eliminação de 
barreiras no mercado de trabalho e todas as formas de 
discriminação e de violência contra a sua dignidade de 
pessoa, supervisionando sua execução por parte do Su-
perintendente de Assistência Social e Direitos Humanos;

V - Coordenar a elaboração da Política Municipal do Traba-
lho, Emprego e Renda, articulada com as empresas locais, 
supervisionando sua execução por parte do Superinten-
dente de Assistência Social e Direitos Humanos;

VI - Coordenar a elaboração da Política Municipal sobre 
Drogas, em consonância com as diretrizes do SISNAD (Sis-
tema Nacional de Políticas sobre Drogas), supervisionando 
sua execução por parte do Superintendente de Assistência 
Social e Direitos Humanos;

VII - Atuar na execução, no acompanhamento e na avalia-
ção da Política Municipal de Vigilância Alimentar e Nutricio-
nal, na esfera de sua competência, articulada às Políticas 
de Transferência de Renda e de Assistência Social;

VIII - Articular com os Conselhos vinculados à Secretaria e 
com os demais Conselhos Municipais, consolidando a ges-
tão participativa na definição e controle social das políticas 
públicas;

IX - Celebrar convênios e contratos de parceria e coope-
ração técnica e financeira com órgãos públicos, entidades 
privadas e organizações não-governamentais, visando à 
execução, em rede, dos serviços sócio-assistenciais;

X - Avaliar as ações das entidades sociais do Município, 
aprovando projetos e liberando recursos financeiros e hu-
manos necessários à realização de suas atividades;

XI - Propor a criação, reunião e extinção de instituições 
assistenciais municipais, de modo a racionalizar a oferta 
de oportunidade à comunidade;

XII - Gerir os recursos do Fundo Municipal de Assistên-
cia Social, bem como os demais recursos orçamentários 

destinados à Assistência Social, assegurando a sua eficaz 
e eficiente utilização;

XIII - Organizar a rede de atendimento social no Municí-
pio;

XIV - Executar os programas e projetos de atendimento 
social desenvolvidos no Município, cuidando especialmente 
de efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e fune-
ral; executar os projetos de enfrentamento da pobreza, 
incluindo a parceria com organizações da sociedade civil; 
tender às ações assistenciais de caráter de emergência; 
e prestar os serviços assistenciais de amparo às crianças 
e adolescentes em situação de risco pessoal e social e às 
pessoas que vivem em situação de rua;

XV - Conceber e operar sistema de supervisão, acompa-
nhamento e avaliação das ações e da prestação de contas 
da rede pública e privada da assistência social no Municí-
pio;

XVI - Promover a assistência comunitária com o envolvi-
mento de jovens, dos clubes de mães, associações comu-
nitárias e outras entidades da sociedade, cujo fim seja o 
desenvolvimento de ações sociais e comunitárias;

XVII - Suprir as necessidades relacionadas à melhoria de 
habitabilidade, intervindo na adequação, urbanização, re-
gularização fundiária e assistência social;

XVIII - Propor e promover atividades de capacitação siste-
mática de gestores, conselheiros e técnicos, no que tange 
à gestão das políticas públicas no âmbito das competên-
cias da Secretaria;

XIX - Convocar, juntamente com o Conselho Municipal de 
Assistência Social, e realizar a Conferência Municipal de 
Assistência Social;

XX - Proceder a gestão e o controle financeiro dos recur-
sos orçamentários, bem como a gestão de pessoas e de 
recursos materiais, em consonância com as diretrizes e 
disposições legais vigentes;

XXI - Integrar suas ações, sempre que necessário e pos-
sível, com as ações desenvolvidas por outros órgãos da 
Administração Municipal;

XXII - Superintender as atividades e atribuições dos ór-
gãos colegiados municipais vinculados à Secretaria;

XXIII - Elaborar e apresentar ao Prefeito relatório anual de 
atividades;

XXIV - Elaborar sua proposta orçamentária parcial e reme-
tê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclusão 
no projeto de lei de orçamento do Município;

XXV - Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os atos 
administrativos pertinentes às suas atividades;

XXVI - Expedir instruções para garantir a boa execução 
das leis, decretos e regulamentos relacionados às suas ati-
vidades;

XXVII - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua 
área de atividade;

XXVIII - Praticar os atos pertinentes às atribuições des-
critas nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas 
para o referido cargo.
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Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HU-
MANOS fica criado 01 (um) cargo comissionado de SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 
HUMANOS, com as seguintes atividades: Referência: CC1.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Elaborar o projeto de Plano de Ação Municipal das 
políticas de assistência social, de trabalho, de vigilância 
alimentar e antidrogas, com a participação de órgãos go-
vernamentais e não-governamentais, submetendo-os à 
aprovação dos seus respectivos Conselhos;

III - Coordenar a elaboração da Política Municipal de Assis-
tência Social, em consonância com as diretrizes do SUAS 
(Sistema Único de Assistência Social) e da PNAS (Política 
Nacional de Assistência Social), supervisionando sua exe-
cução por parte do Superintendente de Assistência Social 
e Direitos Humanos;

IV - Coordenar a elaboração da Política Municipal da Mu-
lher, com vistas à sua promoção social, à eliminação de 
barreiras no mercado de trabalho e todas as formas de 
discriminação e de violência contra a sua dignidade de 
pessoa, supervisionando sua execução por parte do Su-
perintendente de Assistência Social e Direitos Humanos;

V - Coordenar a elaboração da Política Municipal do Traba-
lho, Emprego e Renda, articulada com as empresas locais, 
supervisionando sua execução por parte do Superinten-
dente de Assistência Social e Direitos Humanos;

VI - Coordenar a elaboração da Política Municipal sobre 
Drogas, em consonância com as diretrizes do SISNAD (Sis-
tema Nacional de Políticas sobre Drogas), supervisionando 
sua execução por parte do Superintendente de Assistência 
Social e Direitos Humanos;

VII - Atuar na execução, no acompanhamento e na avalia-
ção da Política Municipal de Vigilância Alimentar e Nutricio-
nal, na esfera de sua competência, articulada às Políticas 
de Transferência de Renda e de Assistência Social;

VIII - Articular com os Conselhos vinculados à Secretaria e 
com os demais Conselhos Municipais, consolidando a ges-
tão participativa na definição e controle social das políticas 
públicas;

IX - Celebrar convênios e contratos de parceria e coope-
ração técnica e financeira com órgãos públicos, entidades 
privadas e organizações não-governamentais, visando à 
execução, em rede, dos serviços sócio-assistenciais;

X - Avaliar as ações das entidades sociais do Município, 
aprovando projetos e liberando recursos financeiros e hu-
manos necessários à realização de suas atividades;

XI - Propor a criação, reunião e extinção de instituições 
assistenciais municipais, de modo a racionalizar a oferta 
de oportunidade à comunidade;

XII - Gerir os recursos do Fundo Municipal de Assistência 
Social, bem como os demais recursos orçamentários des-
tinados à Assistência Social, assegurando a sua eficaz e 
eficiente utilização;

XIII - Organizar a rede de atendimento social no Município;

XIV - Executar os programas e projetos de atendimento 
social desenvolvidos no Município, cuidando especialmente 
de efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e fune-
ral; executar os projetos de enfrentamento da pobreza, 
incluindo a parceria com organizações da sociedade civil; 
tender às ações assistenciais de caráter de emergência; 
e prestar os serviços assistenciais de amparo às crianças 
e adolescentes em situação de risco pessoal e social e às 
pessoas que vivem em situação de rua;

XV - Conceber e operar sistema de supervisão, acompa-
nhamento e avaliação das ações e da prestação de contas 
da rede pública e privada da assistência social no Municí-
pio;

XVI - Promover a assistência comunitária com o envolvi-
mento de jovens, dos clubes de mães, associações comu-
nitárias e outras entidades da sociedade, cujo fim seja o 
desenvolvimento de ações sociais e comunitárias;

XVII - Suprir as necessidades relacionadas à melhoria de 
habitabilidade, intervindo na adequação, urbanização, re-
gularização fundiária e assistência social;

XVIII - Propor e promover atividades de capacitação siste-
mática de gestores, conselheiros e técnicos, no que tange 
à gestão das políticas públicas no âmbito das competên-
cias da Secretaria;

XIX - Convocar, juntamente com o Conselho Municipal de 
Assistência Social, e realizar a Conferência Municipal de 
Assistência Social;

XX - Proceder a gestão e o controle financeiro dos recur-
sos orçamentários, bem como a gestão de pessoas e de 
recursos materiais, em consonância com as diretrizes e 
disposições legais vigentes;

XXI - Integrar suas ações, sempre que necessário e pos-
sível, com as ações desenvolvidas por outros órgãos da 
Administração Municipal;

XXII - Superintender as atividades e atribuições dos ór-
gãos colegiados municipais vinculados à Secretaria;

XXIII - Elaborar e apresentar ao Prefeito relatório anual de 
atividades;

XXIV - Elaborar sua proposta orçamentária parcial e reme-
tê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclusão 
no projeto de lei de orçamento do Município;

XXV - Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os atos 
administrativos pertinentes às suas atividades;

XXVI - Expedir instruções para garantir a boa execução 
das leis, decretos e regulamentos relacionados às suas ati-
vidades;

XXVII - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua 
área de atividade;

XXVIII – Participar dos eventos promovidos pela adminis-
tração municipal buscando, sempre que necessário, pro-
mover a ordem, com dedicação e postura;

XXIX - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.
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Art. 147. A Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Direitos Humanos exercerá suas atividades através das se-
guintes Superintendências, Gerências e Subgerências, sob 
a sua subordinação:

I – Superintendências:

a) Superintendência de Assistência Social e Direitos Hu-
manos;

b) Superintendência de Programas Sociais;

c) Superintendência da 3ª Idade.

II - Gerências:

a) Gerência de Atendimento Social;

b) Gerente de Programas Sociais;

c) Gerente de Proteção Social Básica e Especial.

III – Subgerências:

a) Subgerência de Atendimento Social;

b) Subgerência de Programas Sociais;

c) Subgerência de Proteção Social Básica e Especial.

CAPÍTULO I

DA SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DI-
REITOS HUMANOS

Art. 148. A Superintendência de Assistência Social e Direi-
tos Humanos, órgão diretamente ligado à Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social e Direitos Humanos, tem como 
competência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Desenvolver e executar o projeto do Plano de Ação 
Municipal das políticas de assistência social, de trabalho, 
de vigilância alimentar e antidrogas, com a participação 
de órgãos governamentais e não-governamentais, enca-
minhando ao secretário para submeter à aprovação dos 
seus respectivos Conselhos;

III - Executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal 
de Assistência Social, em consonância com as diretrizes 
do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e da PNAS 
(Política Nacional de Assistência Social);

IV - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

V - Executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal da 
Mulher, com vistas à sua promoção social, à eliminação 
de barreiras no mercado de trabalho e todas as formas 
de discriminação e de violência contra a sua dignidade de 
pessoa;

VI - Executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal do 
Trabalho, Emprego e Renda, articulada com as empresas 
locais;

VII - Executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal 
sobre Drogas, em consonância com as diretrizes do SIS-
NAD – Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas;

VIII – Acompanhar e avaliar a Política Municipal de Vigilân-
cia Alimentar e Nutricional, na esfera de sua competência, 
articulada às Políticas de Transferência de Renda e de As-
sistência Social;

IX – Encaminhar e participar das reuniões dos Conselhos 
vinculados à Secretaria e com os demais Conselhos Muni-
cipais, consolidando a gestão participativa na definição e 
controle social das políticas públicas;

X - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atividades da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HU-
MANOS fica criado 01 (um) cargo comissionado de SU-
PERINTENDENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 
HUMANOS, com as seguintes atividades: Referência: CC3.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Desenvolver e executar o projeto do Plano de Ação 
Municipal das políticas de assistência social, de trabalho, 
de vigilância alimentar e antidrogas, com a participação 
de órgãos governamentais e não-governamentais, enca-
minhando ao secretário para submeter à aprovação dos 
seus respectivos Conselhos;

III - Executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal 
de Assistência Social, em consonância com as diretrizes 
do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e da PNAS 
(Política Nacional de Assistência Social);

IV - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

V - Executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal da 
Mulher, com vistas à sua promoção social, à eliminação 
de barreiras no mercado de trabalho e todas as formas 
de discriminação e de violência contra a sua dignidade de 
pessoa;

VI - Executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal do 
Trabalho, Emprego e Renda, articulada com as empresas 
locais;

VII - Executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal 
sobre Drogas, em consonância com as diretrizes do SIS-
NAD – Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas;

VIII – Acompanhar e avaliar a Política Municipal de Vigilân-
cia Alimentar e Nutricional, na esfera de sua competência, 
articulada às Políticas de Transferência de Renda e de As-
sistência Social;

IX – Encaminhar e participar das reuniões dos Conselhos 
vinculados à Secretaria e com os demais Conselhos Muni-
cipais, consolidando a gestão participativa na definição e 
controle social das políticas públicas;
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X - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XI - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura.

XII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Art. 149. A Superintendência de Assistência Social e Direi-
tos Humanos terá, sob sua subordinação, a seguinte Ge-
rência e Subgerência:

I) Gerência:

a) Gerência de Atendimento Social

II) Subgerência:

a) Subgerência de Atendimento Social.

Seção I

DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL

Art. 150. A Gerência de Atendimento Social, órgão dire-
tamente ligado à Superintendência de Assistência Social 
e Direitos Humanos tem como competência o desenvolvi-
mento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Organizar os trabalhos no âmbito da Secretaria, bem 
como, suas atividades desenvolvidas;

III – Encaminhar as demandas ao Secretário e aos demais 
membros da equipe, dando o primeiro atendimento ao ci-
dadão;

IV – Supervisionar os demais membros da equipe em rela-
ção ao atendimento do cidadão;

V – Manter atualizado o cadastro funcional do pessoal da 
Secretaria;

VI – Manter atualizado o cadastro e as fichas dos usuários 
do sistema, encaminhando-os, quando necessário e no 
momento do atendimento, ao Secretário da pasta;

VII – Realizar visitas domiciliares com os demais membros 
da equipe;

VIII – Manter atualizado os arquivos da Secretaria quanto 
aos ofícios recebidos e encaminhados;

IX - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

X – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊN-
CIA DE ATENDIMENTO SOCIAL fica criado 01 (um) cargo 

comissionado de GERENTE DE ATENDIMENTO SOCIAL, 
com as seguintes atividades: Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Organizar os trabalhos no âmbito da Secretaria, bem 
como, suas atividades desenvolvidas;

III – Encaminhar as demandas ao Secretário e aos demais 
membros da equipe, dando o primeiro atendimento ao ci-
dadão;

IV – Supervisionar os demais membros da equipe em rela-
ção ao atendimento do cidadão;

V – Manter atualizado o cadastro funcional do pessoal da 
Secretaria;

VI – Manter atualizado o cadastro e as fichas dos usuários 
do sistema, encaminhando-os, quando necessário e no 
momento do atendimento, ao Secretário da pasta;

VII – Realizar visitas domiciliares com os demais membros 
da equipe;

VIII – Manter atualizado os arquivos da Secretaria quanto 
aos ofícios recebidos e encaminhados;

IX - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

X - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção I

DA SUBGERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL

Art. 151. A Subgerência de Atendimento Social, órgão di-
retamente ligado a Gerência de Atendimento Social tem 
como competência o desenvolvimento das seguintes atri-
buições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II – Prestar o primeiro atendimento aos usuários do siste-
ma e encaminhar aos demais membros da equipe;

III – Proceder a confecção de ofícios por determinação do 
Secretário e demais membros da equipe;

IV – Encaminhar e acompanhar os processos administra-
tivos encaminhados aos demais setores da administração;

V – Prestar as informações necessárias à população quan-
to às mudanças decorrentes da legislação;

VI – Auxiliar na organização das ações no âmbito da Se-
cretaria;

VII – Atender os telefones e gerir o e-mail institucional da 
instituição e repassar os recados aos demais membros da 
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equipe;

VIII – Melhorar o acesso do usuário ao Secretário no âm-
bito de suas funções;

IX - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

X– Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL fica criado 01 (um) 
cargo comissionado de SUBGERENTE DE ATENDIMENTO 
SOCIAL, com as seguintes atividades: Referência: CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II – Prestar o primeiro atendimento aos usuários do siste-
ma e encaminhar aos demais membros da equipe;

III – Proceder a confecção de ofícios por determinação do 
Secretário e demais membros da equipe;

IV – Encaminhar e acompanhar os processos administra-
tivos encaminhados aos demais setores da administração;

V – Prestar as informações necessárias à população quan-
to às mudanças decorrentes da legislação;

VI – Auxiliar na organização das ações no âmbito da Se-
cretaria;

VII – Atender os telefones e gerir o e-mail institucional da 
instituição e repassar os recados aos demais membros da 
equipe;

VIII – Melhorar o acesso do usuário ao Secretário no âm-
bito de suas funções;

IX - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

X - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

CAPÍTULO II

DA SUPERINTENDÊNCIA DE PROGRAMAS SOCIAIS

Art. 152. A Superintendência de Programas Sociais, órgão 
diretamente ligado à Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos, tem como competência o de-
senvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Buscar meios para celebração de convênios e con-
tratos de parceria e cooperação técnica e financeira com 

órgãos públicos, entidades privadas e organizações não-
governamentais, visando à execução, em rede, dos servi-
ços sócio-assistenciais;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV - Avaliar as ações das entidades sociais do Município, 
criando projetos e sugerindo a liberação de recursos finan-
ceiros e humanos necessários à realização de suas ativi-
dades;

V – Avaliar e executar a organização da rede de atendi-
mento social no Município;

VI – Avaliar e auxiliar na execução dos programas e pro-
jetos de atendimento social desenvolvidos no Município, 
cuidando especialmente do pagamento dos auxílios nata-
lidade e funeral; dos projetos de enfrentamento da pobre-
za, incluindo a parceria com organizações da sociedade 
civil; das ações assistenciais de caráter de emergência; e 
em prestar os serviços assistenciais de amparo às crianças 
e adolescentes em situação de risco pessoal e social e às 
pessoas que vivem em situação de rua;

VII - Conceber e operar sistema de supervisão, acompa-
nhamento e avaliação das ações e da prestação de contas 
da rede pública e privada da assistência social no Municí-
pio;

VIII – Promover e executar a assistência comunitária, com 
o envolvimento de jovens, dos clubes de mães, associa-
ções comunitárias e outras entidades da sociedade cujo 
fim seja o desenvolvimento de ações sociais e comunitá-
rias;

IX - Propor e promover atividades de capacitação sistemá-
tica de gestores, conselheiros e técnicos, no que tange à 
gestão das políticas públicas no âmbito das competências 
da Secretaria;

X – Organizar, juntamente com o Conselho Municipal de 
Assistência Social, na realização da Conferência Municipal 
de Assistência Social;

XI - Integrar suas ações, sempre que necessário e pos-
sível, com as ações desenvolvidas por outros órgãos da 
Administração Municipal;

XII – Acompanhar e executar os programas existentes no 
Município ou aqueles que possam ser criados no âmbito 
das funções da secretaria;

XIII – Buscar e desenvolver projetos e programas de inte-
resse da municipalidade, acompanhando seu desenvolvi-
mento e implementação;

XIV - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XV – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE PROGRAMAS SOCIAIS fica criado 01 (um) 
cargo comissionado de SUPERINTENDENTE DE PROGRA-
MAS SOCIAIS, com as seguintes atividades: Referência: 
CC3.
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I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Buscar meios para celebração de convênios e contra-
tos de parceria e cooperação técnica e financeira com ór-
gãos públicos, entidades privadas e organizações não-go-
vernamentais, visando à execução, em rede, dos serviços 
sócio-assistenciais;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV - Avaliar as ações das entidades sociais do Município, 
criando projetos e sugerindo a liberação de recursos finan-
ceiros e humanos necessários à realização de suas ativi-
dades;

V – Avaliar e executar a organização da rede de atendi-
mento social no Município;

VI – Avaliar e auxiliar na execução dos programas e pro-
jetos de atendimento social desenvolvidos no Município, 
cuidando especialmente do pagamento dos auxílios nata-
lidade e funeral; dos projetos de enfrentamento da pobre-
za, incluindo a parceria com organizações da sociedade 
civil; das ações assistenciais de caráter de emergência; e 
em prestar os serviços assistenciais de amparo às crianças 
e adolescentes em situação de risco pessoal e social e às 
pessoas que vivem em situação de rua;

VII - Conceber e operar sistema de supervisão, acompa-
nhamento e avaliação das ações e da prestação de contas 
da rede pública e privada da assistência social no Municí-
pio;

VIII – Promover e executar a assistência comunitária, com 
o envolvimento de jovens, dos clubes de mães, associa-
ções comunitárias e outras entidades da sociedade cujo fim 
seja o desenvolvimento de ações sociais e comunitárias;

IX - Propor e promover atividades de capacitação sistemá-
tica de gestores, conselheiros e técnicos, no que tange à 
gestão das políticas públicas no âmbito das competências 
da Secretaria;

X – Organizar, juntamente com o Conselho Municipal de 
Assistência Social, na realização da Conferência Municipal 
de Assistência Social;

XI - Integrar suas ações, sempre que necessário e pos-
sível, com as ações desenvolvidas por outros órgãos da 
Administração Municipal;

XII – Acompanhar e executar os programas existentes no 
Município ou aqueles que possam ser criados no âmbito 
das funções da secretaria;

XIII – Buscar e desenvolver projetos e programas de inte-
resse da municipalidade, acompanhando seu desenvolvi-
mento e implementação;

XIV - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XV - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XVI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido cargo.

Art. 153. A Superintendência de Programas Sociais terá, 
sob sua subordinação, a seguinte Gerência e Subgerência:

I- Gerência:

a. Gerência de Programas Sociais;

II. Subgerência:

a) Subgerência de Programas Sociais.

Seção I

DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS SOCIAIS

Art. 154. A Gerência de Programas Sociais, órgão direta-
mente ligado à Superintendência de Programas Sociais, 
tem como competência o desenvolvimento das seguintes 
atribuições:

I) Gerenciar as ações de articulação entre as equipes dos 
Programas e Projetos Sociais implantados no município.

II) Sugerir à SMASDH- Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos a adoção de medidas para aten-
dimento as metas do MDS – Ministério de Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome em relação ao SUAS Sistema 
Único de Assistência Social.

III) Apresentar ao Secretário Municipal de Assistência So-
cial e Direitos Humanos e a Superintendência de Progra-
mas Sociais em reuniões, os assuntos relacionados aos 
Programas e Projetos Sociais em funcionamento;

IV) Programar e/ou organizar junto a SMASDH, ao Conse-
lho de Assistência e a administração municipal conferên-
cias, fóruns, palestras, seminários e/ou cursos de capa-
citação, qualificação e treinamento para os conselheiros, 
profissionais e trabalhadores do SUAS vinculados aos Pro-
gramas e Projetos Sociais existentes ou que venham a ser 
implantados.

V) Programar as atividades e reestruturar o processo de 
trabalho, sempre que necessário.

VI) Mapear e referenciar as famílias em situação de vulne-
rabilidade social dentro do Serviço de Proteção Social Bá-
sica e do Serviço de Proteção Social Especial, para apontar 
sugestões de oferta de serviços qualificados.

VII) Discutir de forma permanente junto à comunidade, 
a metodologia exigida em cada projeto referenciado nos 
programas sociais com o objetivo de melhor adequá-los 
aos usuários.

VIII) Promover ações inter-setoriais com organizações 
governamentais e não governamentais existentes na co-
munidade para o enfrentamento das demandas surgidas 
frente às questões sociais que envolvem risco e vulnera-
bilidade social da população perfil dos serviços socioassis-
tenciais.

IX) Gerenciar e/ou participar de atividades de educação 
continuada, visando à melhoria de vida da população as-
sistida.
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X) Integrar suas ações, sempre que necessário e possível, 
com as ações desenvolvidas por outros órgãos da Admi-
nistração Municipal;

XI) Acompanhar e executar os programas existentes no 
Município ou aqueles que possam ser criados no âmbito 
das funções da secretaria;

XII) Buscar e desenvolver projetos e programas de inte-
resse da municipalidade, acompanhando seu desenvolvi-
mento e implementação;

XIII) Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XIV) Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade.

XV) Promover a organização e articulação da rede socioa-
ssistencial, bem como dos Conselhos de Direitos e de Po-
líticas Públicas.

XVI) Promover a organização do espaço físico que atua 
a Casa dos Conselhos, facilitando e apoiando o Conselho 
Municipal de Assistência Social, bem como os conselhos 
municipais de direitos vinculados a assistência social vi-
sando o desenvolvimento de suas atividades: Elaborando 
documentos diversos; Zelando pela guarda e manutenção 
da documentação pertencente aos conselhos; Convocando 
reuniões dentre outras atividades necessárias e pertinen-
tes ao funcionamento dos conselhos.

XVII) - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE PROGRAMAS SOCIAIS fica criado 01 (um) cargo comis-
sionado de GERENTE DE PROGRAMAS SOCIAIS, com as 
seguintes atividades: Referência: CC4.

I) Gerenciar as ações de articulação entre as equipes dos 
Programas e Projetos Sociais implantados no município.

II) Sugerir à SMASDH- Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos a adoção de medidas para aten-
dimento as metas do MDS – Ministério de Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome em relação ao SUAS Sistema 
Único de Assistência Social.

III) Apresentar ao Secretário Municipal de Assistência So-
cial e Direitos Humanos e a Superintendência de Progra-
mas Sociais em reuniões, os assuntos relacionados aos 
Programas e Projetos Sociais em funcionamento;

IV) Programar e/ou organizar junto a SMASDH, ao Conse-
lho de Assistência e a administração municipal conferên-
cias, fóruns, palestras, seminários e/ou cursos de capa-
citação, qualificação e treinamento para os conselheiros, 
profissionais e trabalhadores do SUAS vinculados aos Pro-
gramas e Projetos Sociais existentes ou que venham a ser 
implantados.

V) Programar as atividades e reestruturar o processo de 
trabalho, sempre que necessário.

VI) Mapear e referenciar as famílias em situação de vul-
nerabilidade social dentro do Serviço de Proteção Social 

Básica e do Serviço de Proteção Social Especial, para 
apontar sugestões de oferta de serviços qualificados.

VII) Discutir de forma permanente junto à comunidade, 
a metodologia exigida em cada projeto referenciado nos 
programas sociais com o objetivo de melhor adequá-los 
aos usuários.

VIII) Promover ações inter-setoriais com organizações 
governamentais e não governamentais existentes na co-
munidade para o enfrentamento das demandas surgidas 
frente às questões sociais que envolvem risco e vulnera-
bilidade social da população perfil dos serviços socioassis-
tenciais.

IX) Gerenciar e/ou participar de atividades de educação 
continuada, visando à melhoria de vida da população as-
sistida.

X) Integrar suas ações, sempre que necessário e possível, 
com as ações desenvolvidas por outros órgãos da Admi-
nistração Municipal;

XI) Acompanhar e executar os programas existentes no 
Município ou aqueles que possam ser criados no âmbito 
das funções da secretaria;

XII) Buscar e desenvolver projetos e programas de inte-
resse da municipalidade, acompanhando seu desenvolvi-
mento e implementação;

XIII) Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XIV)Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XV) Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade.

XVI) Promover a organização e articulação da rede socio-
assistencial, bem como dos Conselhos de Direitos e de Po-
líticas Públicas.

XVII) Promover a organização do espaço físico que atua 
a Casa dos Conselhos, facilitando e apoiando o Conselho 
Municipal de Assistência Social, bem como os conselhos 
municipais de direitos vinculados a assistência social vi-
sando o desenvolvimento de suas atividades: Elaborando 
documentos diversos; Zelando pela guarda e manutenção 
da documentação pertencente aos conselhos; Convocando 
reuniões dentre outras atividades necessárias e pertinen-
tes ao funcionamento dos conselhos.

XVIII) - Praticar os atos pertinentes às atribuições des-
critas nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas 
para o referido cargo.

XVIII) – Participar dos eventos promovidos pela adminis-
tração municipal buscando, sempre que necessário, pro-
mover a ordem, com dedicação e postura;

Subseção I

DA SUBGERÊNCIA DE PROGRAMAS SOCIAIS

Art. 155. A Subgerência de Programas Sociais, órgão di-
retamente ligado à Gerência de Programas Sociais, tem 
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como competência o desenvolvimento das seguintes atri-
buições:

I - Promover ações de articulação entre as equipes dos 
Programas e Projetos Sociais implantados no município.

II - Apresentar ao Secretário Municipal de Assistência So-
cial e Direitos Humanos e a Superintendência de Progra-
mas Sociais em reuniões, os assuntos relacionados aos 
Programas e Projetos Sociais em funcionamento;

III - Programar e/ou organizar junto a SMASDH, ao Con-
selho de Assistência e a administração municipal conferên-
cias, fóruns, palestras, seminários e/ou cursos de capa-
citação, qualificação e treinamento para os conselheiros, 
profissionais e trabalhadores do SUAS vinculados aos Pro-
gramas e Projetos Sociais existentes ou que venham a ser 
implantados.

IV - Programar as atividades e reestruturar o processo de 
trabalho, sempre que necessário.

V - Participar das discussões de forma permanente junto à 
comunidade, a metodologia exigida em cada projeto refe-
renciado nos programas sociais com o objetivo de melhor 
adequá-los aos usuários.

VI - Auxiliar na organização das ações inter-setoriais com 
organizações governamentais e não governamentais exis-
tentes na comunidade para o enfrentamento das deman-
das surgidas frente às questões sociais que envolvem risco 
e vulnerabilidade social da população perfil dos serviços 
socioassistenciais.

VII - Organizar e/ou participar de atividades de educação 
continuada, visando à melhoria de vida da população as-
sistida.

VIII - Integrar suas ações, sempre que necessário e pos-
sível, com as ações desenvolvidas por outros órgãos da 
Administração Municipal;

IX - Acompanhar e executar os programas existentes no 
Município ou aqueles que possam ser criados no âmbito 
das funções da secretaria;

X - Buscar e desenvolver projetos e programas de interes-
se da municipalidade, acompanhando seu desenvolvimen-
to e implementação;

XI - Auxiliar no levantamento anual das atividades para a 
realização de audiência pública de prestação de contas;

XII - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade.

XIII - Promover a organização e articulação da rede so-
cioassistencial, bem como dos Conselhos de Direitos e de 
Políticas Públicas.

XIV Promover a organização do espaço físico que atua a 
Casa dos Conselhos, facilitando e apoiando o Conselho 
Municipal de Assistência Social, bem como os conselhos 
municipais de direitos vinculados a assistência social vi-
sando o desenvolvimento de suas atividades: Elaborando 
documentos diversos; Zelando pela guarda e manutenção 
da documentação pertencente aos conselhos; Convocando 
reuniões dentre outras atividades necessárias e pertinen-
tes ao funcionamento dos conselhos.

XV - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE PROGRAMAS SOCIAIS fica criado 01 (um) 
cargo comissionado de SUBGERENTE DE PROGRAMAS SO-
CIAIS, com as seguintes atividades: Referência: CC5.

I - Promover ações de articulação entre as equipes dos 
Programas e Projetos Sociais implantados no município.

II - Apresentar ao Secretário Municipal de Assistência So-
cial e Direitos Humanos e a Superintendência de Progra-
mas Sociais em reuniões, os assuntos relacionados aos 
Programas e Projetos Sociais em funcionamento;

III - Programar e/ou organizar junto a SMASDH, ao Con-
selho de Assistência e a administração municipal conferên-
cias, fóruns, palestras, seminários e/ou cursos de capa-
citação, qualificação e treinamento para os conselheiros, 
profissionais e trabalhadores do SUAS vinculados aos Pro-
gramas e Projetos Sociais existentes ou que venham a ser 
implantados.

IV - Programar as atividades e reestruturar o processo de 
trabalho, sempre que necessário.

V - Participar das discussões de forma permanente junto à 
comunidade, a metodologia exigida em cada projeto refe-
renciado nos programas sociais com o objetivo de melhor 
adequá-los aos usuários.

VI - Auxiliar na organização das ações inter-setoriais com 
organizações governamentais e não governamentais exis-
tentes na comunidade para o enfrentamento das deman-
das surgidas frente às questões sociais que envolvem risco 
e vulnerabilidade social da população perfil dos serviços 
socioassistenciais.

VII - Organizar e/ou participar de atividades de educação 
continuada, visando à melhoria de vida da população as-
sistida.

VIII - Integrar suas ações, sempre que necessário e pos-
sível, com as ações desenvolvidas por outros órgãos da 
Administração Municipal;

IX - Acompanhar e executar os programas existentes no 
Município ou aqueles que possam ser criados no âmbito 
das funções da secretaria;

X - Buscar e desenvolver projetos e programas de interes-
se da municipalidade, acompanhando seu desenvolvimen-
to e implementação;

XI - Auxiliar no levantamento anual das atividades para a 
realização de audiência pública de prestação de contas;

XII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XIII - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade.

XIV - Promover a organização e articulação da rede so-
cioassistencial, bem como dos Conselhos de Direitos e de 
Políticas Públicas.
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XV Promover a organização do espaço físico que atua a 
Casa dos Conselhos, facilitando e apoiando o Conselho 
Municipal de Assistência Social, bem como os conselhos 
municipais de direitos vinculados a assistência social vi-
sando o desenvolvimento de suas atividades: Elaborando 
documentos diversos; Zelando pela guarda e manutenção 
da documentação pertencente aos conselhos; Convocando 
reuniões dentre outras atividades necessárias e pertinen-
tes ao funcionamento dos conselhos.

XVI - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

XVII – Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

CAPÍTULO III

DA SUPERINTENDÊNCIA DA 3ª IDADE

Art. 156. A Superintendência da 3ª Idade, órgão direta-
mente ligado à Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Direitos Humanos, tem como competência o desenvolvi-
mento das seguintes atribuições:

I) Desenvolver ações e atividades diretamente com Idosos 
(as) com idade igual ou superior a 60 anos, em situação de 
vulnerabilidade social, em especial:

a) Idosos beneficiários do Benefício de Prestação Conti-
nuada;

b) Idosos de famílias beneficiárias de programas de trans-
ferência de renda;

c) Idosos com vivências de isolamento por ausência de 
acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar e 
comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibili-
dade indiquem a inclusão no serviço.

II) Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, 
saudável e autônomo;

III) Assegurar espaço de encontro para os (as) idosos (as) 
e encontros intergeracionais de modo a promover a sua 
convivência familiar e comunitária;

IV) Detectar necessidades e motivações e desenvolver po-
tencialidades e capacidades para novos projetos de vida;

V) Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e 
sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento 
do protagonismo dos idosos (as);

VI) Possibilitar acessos a experiências e manifestações ar-
tísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao de-
senvolvimento de novas sociabilidades;

VII) Favorecer o desenvolvimento de atividades interge-
racionais, propiciando trocas de experiências e vivências, 
fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos fami-
liares e comunitários.

VIII) Complementar o trabalho social com família, preve-
nindo a ocorrência de situações de risco social e fortale-
cendo a convivência familiar e comunitária;

IX) Prevenir a institucionalização e a segregação de idosos 
(as) assegurando o direito à convivência familiar e comu-
nitária;

X) Promover o acesso à sala(s) de atendimento individua-
lizado, sala(s) de atividades coletivas e comunitárias e ins-
talações sanitárias, com adequada iluminação, ventilação, 
conservação, privacidade, salubridade, limpeza e acessibi-
lidade em todos seus ambientes de acordo com as normas 
da ABNT. O ambiente físico ainda poderá possuir outras 
características de acordo com a regulação específica do 
serviço.

XI) - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DA 3ª IDADE, fica criado 01 (um) cargo co-
missionado de SUPERINTENDENTE DA 3ª IDADE, com as 
seguintes atividades: Referência: CC3.

I) Desenvolver ações e atividades diretamente com Idosos 
(as) com idade igual ou superior a 60 anos, em situação de 
vulnerabilidade social, em especial:

a) Idosos beneficiários do Benefício de Prestação Conti-
nuada;

b) Idosos de famílias beneficiárias de programas de trans-
ferência de renda;

c) Idosos com vivências de isolamento por ausência de 
acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar e 
comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibili-
dade indiquem a inclusão no serviço.

II) Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, 
saudável e autônomo;

III) Assegurar espaço de encontro para os (as) idosos (as) 
e encontros intergeracionais de modo a promover a sua 
convivência familiar e comunitária;

IV) Detectar necessidades e motivações e desenvolver po-
tencialidades e capacidades para novos projetos de vida;

V) Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e 
sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento 
do protagonismo dos idosos (as);

VI) Possibilitar acessos a experiências e manifestações ar-
tísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao de-
senvolvimento de novas sociabilidades;

VII) Favorecer o desenvolvimento de atividades interge-
racionais, propiciando trocas de experiências e vivências, 
fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos fami-
liares e comunitários.

VIII) Complementar o trabalho social com família, preve-
nindo a ocorrência de situações de risco social e fortale-
cendo a convivência familiar e comunitária;

IX) Prevenir a institucionalização e a segregação de idosos 
(as) assegurando o direito à convivência familiar e comu-
nitária;

X) Promover o acesso à sala(s) de atendimento 
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individualizado, sala(s) de atividades coletivas e comuni-
tárias e instalações sanitárias, com adequada iluminação, 
ventilação, conservação, privacidade, salubridade, limpe-
za e acessibilidade em todos seus ambientes de acordo 
com as normas da ABNT. O ambiente físico ainda poderá 
possuir outras características de acordo com a regulação 
específica do serviço.

XI) - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

XII) - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura.

Art. 157. A Superintendência da 3ª Idade terá, sob sua 
subordinação, a seguinte Gerência e Subgerência:

I. Gerência:

a) Gerência de Proteção Social Básica e Especial;

II. Subgerência:

a) Subgerência de Proteção Social Básica e Especial.

Seção I

DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

Art. 158. A Gerência de Proteção Social Básica e Especial, 
órgão diretamente ligado à Superintendência da 3ª Idade, 
tem como competência o desenvolvimento das seguintes 
atribuições:

I) Gerenciar as ações de articulação entre as equipes dos 
serviços da rede socioassistencial existente no município;

II) Programar atividades e auxiliar na reestruturação do 
processo de execução dos trabalhos, sempre que necessá-
rio no âmbito da gestão da Política de Assistência Social;

III) Promover acesso aos demais serviços setoriais, contri-
buindo para o usufruto de direitos;

IV) Desenvolver ações contribuindo na melhoria da qua-
lidade de vida das famílias atendidas na rede socioassis-
tencial;

V) Promover ações que previnam a ruptura dos vínculos 
familiares e comunitários, possibilitando a superação de 
situações de fragilidade social vivenciadas;

VI) Promover ações no âmbito do município que possam 
potencializar o protagonismo e a autonomia das famílias e 
comunidades;

VII) Promover acessos a benefícios, programas de transfe-
rência de renda e serviços socioassistenciais, contribuindo 
para a inserção das famílias na rede de proteção social de 
assistência social;

VIII) Apoiar famílias que possuem dentre seu membros 
indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da pro-
moção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências 
familiares.

IX) Promover ações de orientação e proteção social a Fa-
mílias e indivíduos;

X) - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL fica criado 01 
(um) cargo comissionado de GERENTE DE PROTEÇÃO SO-
CIAL BÁSICA E ESPECIAL, com as seguintes atividades: 
Referência: CC4.

I) Gerenciar as ações de articulação entre as equipes dos 
serviços da rede socioassistencial existente no município;

II) Programar atividades e auxiliar na reestruturação do 
processo de execução dos trabalhos, sempre que necessá-
rio no âmbito da gestão da Política de Assistência Social;

III) Promover acesso aos demais serviços setoriais, contri-
buindo para o usufruto de direitos;

IV) Desenvolver ações contribuindo na melhoria da qua-
lidade de vida das famílias atendidas na rede socioassis-
tencial;

V) Promover ações que previnam a ruptura dos vínculos 
familiares e comunitários, possibilitando a superação de 
situações de fragilidade social vivenciadas;

VI) Promover ações no âmbito do município que possam 
potencializar o protagonismo e a autonomia das famílias e 
comunidades;

VII) Promover acessos a benefícios, programas de transfe-
rência de renda e serviços socioassistenciais, contribuindo 
para a inserção das famílias na rede de proteção social de 
assistência social;

VIII) Apoiar famílias que possuem dentre seu membros 
indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da pro-
moção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências 
familiares.

IX) Promover ações de orientação e proteção social a Fa-
mílias e indivíduos;

X) - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo;

XI) - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura.

Subseção I

DA SUBGERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ES-
PECIAL

Art. 159. A Subgerência de Proteção Social Básica e Es-
pecial, órgão diretamente ligado à Gerência de Proteção 
Social Básica e Especial, tem como competência o desen-
volvimento das seguintes atribuições:
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I) Promover as ações de articulação entre as equipes dos 
serviços socioassistencias;

II) Programar atividades e auxiliar na reestruturação do 
processo de execução dos trabalhos, sempre que necessá-
rio no âmbito da gestão da Política de Assistência Social;

III) Promover acesso aos demais serviços setoriais, contri-
buindo para o usufruto de direitos;

IV) Desenvolver ações contribuindo na melhoria da qua-
lidade de vida das famílias atendidas na rede socioassis-
tencial;

V) Promover ações que previnam a ruptura dos vínculos 
familiares e comunitários, possibilitando a superação de 
situações de fragilidade social vivenciadas;

VI) Promover ações no âmbito do município que possam 
potencializar o protagonismo e a autonomia das famílias e 
comunidades;

VII) Promover acessos a benefícios, programas de transfe-
rência de renda e serviços socioassistenciais, contribuindo 
para a inserção das famílias na rede de proteção social de 
assistência social;

VIII) Apoiar famílias que possuem dentre seu membros 
indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da pro-
moção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências 
familiares.

IX) Promover ações de orientação e proteção social a Fa-
mílias e indivíduos;

X) - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL fica 
criado 01 (um) cargo comissionado de SUBGERENTE DE 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, com as seguintes 
atividades: Referência: CC5.

I) Promover as ações de articulação entre as equipes dos 
serviços socioassistencias;

II) Programar atividades e auxiliar na reestruturação do 
processo de execução dos trabalhos, sempre que necessá-
rio no âmbito da gestão da Política de Assistência Social;

III) Promover acesso aos demais serviços setoriais, contri-
buindo para o usufruto de direitos;

IV) Desenvolver ações contribuindo na melhoria da qua-
lidade de vida das famílias atendidas na rede socioassis-
tencial;

V) Promover ações que previnam a ruptura dos vínculos 
familiares e comunitários, possibilitando a superação de 
situações de fragilidade social vivenciadas;

VI) Promover ações no âmbito do município que possam 
potencializar o protagonismo e a autonomia das famílias e 
comunidades;

VII) Promover acessos a benefícios, programas de transfe-
rência de renda e serviços socioassistenciais, contribuindo 
para a inserção das famílias na rede de proteção social de 
assistência social;

VIII) Apoiar famílias que possuem dentre seu membros 
indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da pro-
moção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências 
familiares.

IX) Promover ações de orientação e proteção social a Fa-
mílias e indivíduos;

X) - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo;

XI) - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura.

TÍTULO IV

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ES-
PORTE

Art. 160. Compete à Secretaria Municipal de Cultura, Tu-
rismo e Esporte elaborar, executar e avaliar as políticas, 
programas, projetos e atividades culturais de interesse e 
responsabilidade da Administração Pública Municipal.

Art. 161. A representação gráfica da Secretaria Munici-
pal de Cultura, Turismo e Esporte, bem como os dados de 
identificação, são os constantes do Anexo X, parte inte-
grante desta Lei.

Art. 162. A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Es-
porte tem como competência as seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Realizar as atividades concernentes à promoção e ao 
desenvolvimento da arte e da cultura, das atividades turís-
ticas e esportivas no Município;

II - Implementar ações para promoção do patrimônio his-
tórico, artístico e cultural do Município;

III - Promover eventos de natureza cultura e artísticos no 
âmbito municipal;

IV - Propor mecanismos para a divulgação da cultura, da 
arte e demais expressões da identidade do Município, bem 
como dos atrativos e produtos turísticos, em âmbito local, 
regional e nacional;

V - Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os atos 
administrativos pertinentes às suas atividades;

VI - Gerenciar os centros culturais, teatros, bibliotecas, 
museus e demais equipamentos urbanos, bem como 
aqueles localizados em área rural, que se relacionem com 
a cultura, o patrimônio histórico e a arte;

VII - Contribuir para o diagnóstico de necessidade de me-
lhorias na qualidade da infra-estrutura oferecida ao turista 
no Município;

VIII - Subsidiar a elaboração de zoneamento turístico 
do Município, com indicações de áreas consideradas de 



29/06/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1043

www.diariomunicipales.org.br

Página 223

interesse para a exploração de atividades vinculadas ao 
turismo, mantendo estas informações atualizadas e dispo-
níveis para investimento públicos e privado;

IX - Estabelecer e manter permanentemente contato com 
órgãos oficiais de cultura, turismo e esportes, público ou 
privados com o objetivo de manter a Secretaria atualizada 
quanto aos planos, programas e normas vigentes;

X - Manter um sistema de informações sobre empresas e 
investidores do setor de turismo;

XI - Coordenar, monitorar, incentivar, acompanhar e ava-
liar as ações inerentes à execução dos programas das po-
líticas de cultura, turismo e esportes do município, assim 
como aquelas traçadas pelos planos estratégicos estadual 
e federal;

XII - Indicar processos de obtenção de uma maior fluidez 
na expansão e melhoria da infra-estrutura turística, insti-
gando parcerias para novos investimentos em Guaçuí e na 
região do Caparaó Capixaba;

XIII - Impulsionar ações que visem a integração das ati-
vidades do setor de turismo, com a região geoturística do 
Município, aí compreendendo destinos, roteiros e ativida-
des turísticas dos municípios vizinhos de características 
turísticas conjuntas;

XIV - Efetivar o planejamento estratégico, coordenação e 
execução das políticas de esportes, lazer, entretenimento 
e na atuação preventiva na promoção da qualidade de vida 
da população, por meio de programas de esportes e lazer;

XV - Realizar as atividades concernentes à promoção e ao 
desenvolvimento do esporte e do lazer da população em 
toda sua extensão e abrangência sociais;

XVI - Incentivar e garantir que a sociedade tenha acesso a 
pratica de diferentes modalidades esportivas;

XVII - Propiciar ambiente adequado a promoção de ativi-
dades de lazer e de esportes voltados para segmentos so-
ciais da população, em parceria com outras organizações 
e com os órgãos municipais que atuam na área social, tais 
como: saúde, educação e assistência social;

XVIII - Incentivar a interação com entidades públicas e 
privadas, organizações não governamentais e organiza-
ções da sociedade civil de interesse público, nacionais e 
internacionais, com o objetivo de incrementar o intercâm-
bio de novas tecnologias de desenvolvimento cultural, tu-
rístico e esportivo sustentado.

XIX - Fortalecer a atuação do Conselho Municipal de Cultu-
ra e, também, o Conselho de Turismo.

XX - Execução dos demais serviços públicos Municipais que 
estejam compreendidos no seu âmbito de atuação.

XXI – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XXII - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

XXIII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE fica 
criado 01 (um) cargo comissionado de SECRETÁRIO MU-
NICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, com as se-
guintes atividades: Referência: CC1.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Realizar as atividades concernentes à promoção e ao 
desenvolvimento da arte e da cultura, das atividades turís-
ticas e esportivas no Município;

II - Implementar ações para promoção do patrimônio his-
tórico, artístico e cultural do Município;

III - Promover eventos de natureza cultura e artísticos no 
âmbito municipal;

IV - Propor mecanismos para a divulgação da cultura, da 
arte e demais expressões da identidade do Município, bem 
como dos atrativos e produtos turísticos, em âmbito local, 
regional e nacional;

V - Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os atos 
administrativos pertinentes às suas atividades;

VI - Gerenciar os centros culturais, teatros, bibliotecas, 
museus e demais equipamentos urbanos, bem como 
aqueles localizados em área rural, que se relacionem com 
a cultura, o patrimônio histórico e a arte;

VII - Contribuir para o diagnóstico de necessidade de me-
lhorias na qualidade da infra-estrutura oferecida ao turista 
no Município;

VIII - Subsidiar a elaboração de zoneamento turístico do 
Município, com indicações de áreas consideradas de inte-
resse para a exploração de atividades vinculadas ao turis-
mo, mantendo estas informações atualizadas e disponíveis 
para investimento públicos e privado;

IX - Estabelecer e manter permanentemente contato com 
órgãos oficiais de cultura, turismo e esportes, público ou 
privados com o objetivo de manter a Secretaria atualizada 
quanto aos planos, programas e normas vigentes;

X - Manter um sistema de informações sobre empresas e 
investidores do setor de turismo;

XI - Coordenar, monitorar, incentivar, acompanhar e ava-
liar as ações inerentes à execução dos programas das po-
líticas de cultura, turismo e esportes do município, assim 
como aquelas traçadas pelos planos estratégicos estadual 
e federal;

XII - Indicar processos de obtenção de uma maior fluidez 
na expansão e melhoria da infra-estrutura turística, insti-
gando parcerias para novos investimentos em Guaçuí e na 
região do Caparaó Capixaba;

XIII - Impulsionar ações que visem a integração das ati-
vidades do setor de turismo, com a região geoturística do 
Município, aí compreendendo destinos, roteiros e ativida-
des turísticas dos municípios vizinhos de características 
turísticas conjuntas;

XIV - Efetivar o planejamento estratégico, coordenação e 
execução das políticas de esportes, lazer, entretenimento 
e na atuação preventiva na promoção da qualidade de vida 
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da população, por meio de programas de esportes e lazer;

XV - Realizar as atividades concernentes à promoção e ao 
desenvolvimento do esporte e do lazer da população em 
toda sua extensão e abrangência sociais;

XVI - Incentivar e garantir que a sociedade tenha acesso a 
pratica de diferentes modalidades esportivas;

XVII - Propiciar ambiente adequado a promoção de ativi-
dades de lazer e de esportes voltados para segmentos so-
ciais da população, em parceria com outras organizações 
e com os órgãos municipais que atuam na área social, tais 
como: saúde, educação e assistência social;

XVIII - Incentivar a interação com entidades públicas e 
privadas, organizações não governamentais e organiza-
ções da sociedade civil de interesse público, nacionais e 
internacionais, com o objetivo de incrementar o intercâm-
bio de novas tecnologias de desenvolvimento cultural, tu-
rístico e esportivo sustentado.

XIX - Fortalecer a atuação do Conselho Municipal de Cultu-
ra e, também, o Conselho de Turismo.

XX - Execução dos demais serviços públicos Municipais que 
estejam compreendidos no seu âmbito de atuação.

XXI – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XXII - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

XXIII – Participar dos eventos promovidos pela adminis-
tração municipal buscando, sempre que necessário, pro-
mover a ordem, com dedicação e postura;

XXIV - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

Art. 163. A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e 
Esporte exercerá suas atividades através das seguintes 
Superintendências, Gerências e Subgerências, sob a sua 
subordinação:

I – Superintendências:

a) Superintendência de Turismo;

b) Superintendência de Cultura e Eventos;

c) Superintendência de Esporte.

II - Gerência:

a) Gerência de Turismo;

b) Gerência de Cultura;

c) Gerência de Práticas Esportivas;

d) Gerência de Projetos Esportivos.

III – Subgerência:

a) Subgerência de Serviços Internos;

b) Subgerência de Gestão de Espaços Culturais;

c) Subgerência de Gestão Esportiva;

d) Subgerência de Projetos Esportivos.

CAPÍTULO I

DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO

Art. 164. A Superintendência de Turismo, órgão direta-
mente ligado à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e 
Esportes, tem como competência o desenvolvimento das 
seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Participar da elaboração e implementação do Plano de 
Desenvolvimento do Turismo do Município;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV - Apoiar a elaboração e revisão de materiais que divul-
guem os serviços turísticos ou auxiliem na recepção ao 
turista;

V - Organizar e executar os planos, programas e eventos 
que tenham por objetivo incentivar o turismo no Município;

VI - Articular com outras secretarias e órgãos municipais, 
assim como estaduais e federais visando enriquecimento 
do turismo local e regional;

VII - Propor projetos de investimentos que valorizem o 
potencial turístico do Município em benefício da economia 
local;

VIII - Promover eventos, a exemplo de congressos e ex-
posições, que visem à divulgação dos produtos turísticos;

IX - Organizar e manter o cadastro atualizado da oferta tu-
rística do Município, inclusive seus recursos naturais, bens 
materiais e imateriais, estabelecimentos de hospedagem e 
alimentação, áreas de lazer e recreação e demais equipa-
mentos de natureza turística;

X - Combate permanente à poluição ambiental, por meio 
do gerenciamento dos pontos turísticos do Município;

XI - Promover o uso turístico sustentável dos recursos na-
turais em articulação com organismos ambientais na esfe-
ra municipal, estadual e federal;

XII - Planejar, coordenar e fomentar as ações de turismo 
objetivando a sua expansão, a melhoria da qualidade de 
vida dos munícipes, a geração de emprego e renda e a 
divulgação do potencial turístico (Monumento Cristo Re-
dentor, cachoeiras, corredeiras, entre outros);

XIII - Promover e articular junto ao Conselho Municipal de 
Turismo e à comunidade, palestras, oficinas e debates a 
fim de formular políticas públicas para o Município;

XIV - Manter atualizado, em arquivo, a relação das empre-
sas promotoras de eventos, operadoras turísticas, agên-
cias de viagens, locadoras de veículos, transportadoras e 
demais prestadoras de serviço turístico;

XV - Executar os serviços relativos à infraestrutura opera-
cional e das instalações necessárias à viabilização de even-
tos culturais e artísticos, turísticos e esportivos e de lazer;
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XVI – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XVII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE TURISMO fica criado 01 (um) cargo co-
missionado de SUPERINTENDENTE DE TURISMO, com as 
seguintes atividades: Referência: CC3.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Participar da elaboração e implementação do Plano de 
Desenvolvimento do Turismo do Município;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV - Apoiar a elaboração e revisão de materiais que divul-
guem os serviços turísticos ou auxiliem na recepção ao 
turista;

V - Organizar e executar os planos, programas e eventos 
que tenham por objetivo incentivar o turismo no Município;

VI - Articular com outras secretarias e órgãos municipais, 
assim como estaduais e federais visando enriquecimento 
do turismo local e regional;

VII - Propor projetos de investimentos que valorizem o 
potencial turístico do Município em benefício da economia 
local;

VIII - Promover eventos, a exemplo de congressos e ex-
posições, que visem à divulgação dos produtos turísticos;

IX - Organizar e manter o cadastro atualizado da oferta tu-
rística do Município, inclusive seus recursos naturais, bens 
materiais e imateriais, estabelecimentos de hospedagem e 
alimentação, áreas de lazer e recreação e demais equipa-
mentos de natureza turística;

X - Combate permanente à poluição ambiental, por meio 
do gerenciamento dos pontos turísticos do Município;

XI - Promover o uso turístico sustentável dos recursos na-
turais em articulação com organismos ambientais na esfe-
ra municipal, estadual e federal;

XII - Planejar, coordenar e fomentar as ações de turismo 
objetivando a sua expansão, a melhoria da qualidade de 
vida dos munícipes, a geração de emprego e renda e a 
divulgação do potencial turístico (Monumento Cristo Re-
dentor, cachoeiras, corredeiras, entre outros);

XIII - Promover e articular junto ao Conselho Municipal de 
Turismo e à comunidade, palestras, oficinas e debates a 
fim de formular políticas públicas para o Município;

XIV - Manter atualizado, em arquivo, a relação das empre-
sas promotoras de eventos, operadoras turísticas, agên-
cias de viagens, locadoras de veículos, transportadoras e 
demais prestadoras de serviço turístico;

XV - Executar os serviços relativos à infraestrutura opera-
cional e das instalações necessárias à viabilização de even-
tos culturais e artísticos, turísticos e esportivos e de lazer;

XVI – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XVII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura.

XVIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Art. 165. A Superintendência de Turismo exercerá suas 
atividades através da seguinte Gerência e Subgerência, 
sob a sua subordinação:

I) Gerência:

a) Gerência de Turismo;

II) Subgerência:

a) Subgerência de Serviços Internos.

Seção I

DA GERÊNCIA DE TURISMO

Art. 166. A Gerência de Turismo, órgão diretamente ligado 
à Superintendência de Turismo, tem como competência o 
desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Organizar e manter atualizado o cadastro de fontes de 
divulgação dos aspectos turísticos do Município e o arquivo 
de publicações e recortes relativos ao assunto;

III - Manter o sistema de informações básicas sobre o Mu-
nicípio para visitantes e para a população local;

IV - Promover a divulgação de todo material relativo às 
possibilidades, recursos e eventos turísticos do Município;

V - Articular-se com os demais órgãos da estrutura organi-
zacional da Prefeitura Municipal de Guaçuí para a produção 
de informações sobre o Município;

VI - Elaborar levantamento de custos e retornos de ativi-
dades previstas;

VII - Auxiliar na organização a emissão de relatórios ge-
renciais e de prestação de contas aos poderes executivos e 
legislativos municipal, executar tarefas correlatas e afins;

VIII - Avaliar atrativos locais – naturais, arquitetônicos, 
bens imateriais etc -, e providenciar a elaboração de ma-
nual de informações turísticas;

IX - Definir padrões para aferição de qualidade dos servi-
ços turísticos e eventos culturais no Município;

X - Auxiliar na implementação dos Planos Municipais de 
Turismo;

XI - Elaborar ou orientar a produção de relatórios ou pres-
tações de contas nos termos da legislação ou contrato de 
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financiamento, de acordo com os padrões requeridos pelo 
organismo financiador;

XII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

XIII - Propor, orientar, formular e acompanhar programas 
e projetos, visando à implementação das políticas públicas 
de fomento e de aperfeiçoamento do Turismo;

XIV - Estabelecer metodologia, alinhada às outras esferas 
de governo, para a construção de estatísticas para o Tu-
rismo;

XV - Manter articulação com instituições e agentes produ-
tivos, visando à atração e ao desenvolvimento de iniciati-
vas Turísticas;

XVI - Acompanhar as ações relativas à implantação de in-
fra-estrutura necessária ao desenvolvimento sustentável 
do turismo no Estado;

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE TURISMO fica criado 01 (um) cargo comissionado de 
GERENTE DE TURISMO, com as seguintes atividades: Re-
ferência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Organizar e manter atualizado o cadastro de fontes de 
divulgação dos aspectos turísticos do Município e o arquivo 
de publicações e recortes relativos ao assunto;

III - Manter o sistema de informações básicas sobre o Mu-
nicípio para visitantes e para a população local;

IV - Promover a divulgação de todo material relativo às 
possibilidades, recursos e eventos turísticos do Município;

V - Articular-se com os demais órgãos da estrutura organi-
zacional da Prefeitura Municipal de Guaçuí para a produção 
de informações sobre o Município;

VI - Elaborar levantamento de custos e retornos de ativi-
dades previstas;

VII - Auxiliar na organização a emissão de relatórios ge-
renciais e de prestação de contas aos poderes executivos e 
legislativos municipal, executar tarefas correlatas e afins;

VIII - Avaliar atrativos locais – naturais, arquitetônicos, 
bens imateriais etc -, e providenciar a elaboração de ma-
nual de informações turísticas;

IX - Definir padrões para aferição de qualidade dos servi-
ços turísticos e eventos culturais no Município;

X - Auxiliar na implementação dos Planos Municipais de 
Turismo;

XI - Elaborar ou orientar a produção de relatórios ou pres-
tações de contas nos termos da legislação ou contrato de 
financiamento, de acordo com os padrões requeridos pelo 
organismo financiador;

XII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

XIV - Propor, orientar, formular e acompanhar programas 
e projetos, visando à implementação das políticas públicas 
de fomento e de aperfeiçoamento do Turismo;

XV - Estabelecer metodologia, alinhada às outras esferas 
de governo, para a construção de estatísticas para o Tu-
rismo;

XVI - Manter articulação com instituições e agentes produ-
tivos, visando à atração e ao desenvolvimento de iniciati-
vas Turísticas;

XVII - Acompanhar as ações relativas à implantação de 
infra-estrutura necessária ao desenvolvimento sustentável 
do turismo no Estado;

XVIII – Participar dos eventos promovidos pela adminis-
tração municipal buscando, sempre que necessário, pro-
mover a ordem, com dedicação e postura.

Subseção I

SUBGERÊNCIA DE SERVIÇOS INTERNOS

Art. 167. A Subgerência de Serviços Internos, órgão dire-
tamente ligado à Gerência de Turismo, tem como compe-
tência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário, ao 
Superintende e ao Gerente na sua representação funcional 
e social;

II - Identificar fontes de recursos que possam ser utiliza-
das para o financiamento de Políticas Públicas Municipais, 
em nível Estadual, Nacional e Internacional;

III - Acompanhar e controlar a aplicação de recursos pró-
prios de investimento;

2IV - Manter o Secretário Municipal informado da existên-
cia de quaisquer fontes de recursos que sejam de interes-
se da municipalidade;

V - Acompanhar a execução de planos, programas e proje-
tos constantes do planejamento estratégico da Secretaria 
Municipal;

VI - Acompanhar a tramitação de processos que tratem de 
financiamento de programas ou projetos, junto aos res-
pectivos organismos financeiros;

VII - Analisar e emitir parecerem processos e documentos 
relacionados à projetos e a captação de recursos, em trâ-
mite na secretaria municipal, e que estejam dentro da sua 
área de formação ou conhecimento;

VIII - Gerenciar e fiscalizar o cumprimento de cronogra-
mas físico e financeiro de investimentos;

IX - Elaborar e acompanhar a execução do orçamento da 
secretaria;

X - Elaborar e acompanhar a execução do PPA;

XI - Elaborar ou dispor de meios para a execução dos 
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planos de trabalho e projetos técnicos necessários à cap-
tação de recursos juntos as entidades ou entes financia-
dores;

XII - Realizar demais atividades que sejam necessárias ao 
cumprimento das suas atribuições e obrigações que este-
jam compreendidas no âmbito de atuação e da responsa-
bilidade pactuada pelo município com os órgãos Estaduais 
e Federais da área de projetos em geral;

XIII - Executar os atos pertinentes as atribuições descritas 
nesta lei, ou aquelas que surgirem no decorrer do desen-
volvimento dos trabalhos que venham a ser atribuídas.

XIV – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE SERVIÇOS INTERNOS fica criado 01 (um) car-
go comissionado de SUBGERENTE DE SERVIÇOS INTER-
NOS, com as seguintes atividades: Referência: CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário, Su-
perintendente e gerente na sua representação funcional e 
social;

II - Identificar fontes de recursos que possam ser utiliza-
das para o financiamento de Políticas Públicas Municipais, 
em nível Estadual, Nacional e Internacional;

III - Acompanhar e controlar a aplicação de recursos pró-
prios de investimento;

IV - Manter o Secretário Municipal informado da existência 
de quaisquer fontes de recursos que sejam de interesse da 
municipalidade;

V - Acompanhar a execução de planos, programas e proje-
tos constantes do planejamento estratégico da Secretaria 
Municipal;

VI - Acompanhar a tramitação de processos que tratem de 
financiamento de programas ou projetos, junto aos res-
pectivos organismos financeiros;

VII - Analisar e emitir parecerem processos e documentos 
relacionados à projetos e a captação de recursos, em trâ-
mite na secretaria municipal, e que estejam dentro da sua 
área de formação ou conhecimento;

VIII - Gerenciar e fiscalizar o cumprimento de cronogra-
mas físico e financeiro de investimentos;

IX - Elaborar e acompanhar a execução do orçamento da 
secretaria;

X - Elaborar e acompanhar a execução do PPA;

XI - Elaborar ou dispor de meios para a execução dos pla-
nos de trabalho e projetos técnicos necessários à captação 
de recursos juntos as entidades ou entes financiadores;

XII - Realizar demais atividades que sejam necessárias ao 
cumprimento das suas atribuições e obrigações que este-
jam compreendidas no âmbito de atuação e da responsa-
bilidade pactuada pelo município com os órgãos Estaduais 
e Federais da área de projetos em geral;

XIII - Executar os atos pertinentes as atribuições des-
critas nesta lei, ou aquelas que surgirem no decorrer do 

desenvolvimento dos trabalhos que venham a ser atribu-
ídas.

XIV - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XV – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

CAPÍTULO II

DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E EVENTOS

Art. 168. A Superintendência de Cultura e Eventos, ór-
gão ligado diretamente à Secretaria Municipal de Cultura, 
Turismo e Esportes, tem como competência o desenvolvi-
mento das seguintes atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Inventariar e propor mecanismos de divulgação para 
as manifestações culturais e artísticas do município;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV - Promover a democratização do acesso aos espaços 
culturais, como teatro, galerias de artes, biblioteca, dentre 
outros.

V - Implementar, junto ao Conselho Municipal de Cultura, 
leis de incentivo às diversas manifestações culturais;

VI - Incentivar e apoiar a realização de eventos culturais 
do Município;

VII - Viabilizar ações para conservação e restauração de 
espaços culturais;

VIII - Promover a circulação e o intercâmbio de artistas e 
da produção cultural;

IX - Promover e executar ações intersetoriais para realiza-
ção de oficinas de capacitação nos diversos segmentos da 
cultura local;

X - Apoiar e incentivar na realização de ações culturais da 
biblioteca pública municipal;

XI - Propor e executar ações de capacitação e consolida-
ção as associações de artesãos, bem como a promoção e 
coordenação de feiras de arte ou de artesanato popular;

XII - Fiscalizar a manutenção e administração dos espaços 
culturais do Município;

XIII - Apoiar e divulgar a realização de eventos culturais 
do Teatro Municipal Fernando Torres;

XIV - Promover eventos culturais que oportunizem e divul-
guem talentos do Município;

XV - Executar os serviços relativos à infra-estrutura ope-
racional e das instalações necessárias à viabilização de 
eventos culturais e artísticos;

XVI - Executar atividades culturais em parceria com os 
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órgãos municipais;

XVII - Cumprimento de outras finalidades que sejam opor-
tunas, pertinentes e adequadas ao desenvolvimento cultu-
ral popular local;

XVIII – Providenciar levantamento anual das atividades 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XIX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE CULTURA E EVENTOS fica criado 01 car-
go comissionado de SUPERINTENDENTE DE CULTURA E 
EVENTOS, com as seguintes atividades: Referência: CC3.

I - Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Inventariar e propor mecanismos de divulgação para 
as manifestações culturais e artísticas do município;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV - Promover a democratização do acesso aos espaços 
culturais, como teatro, galerias de artes, biblioteca, dentre 
outros.

V - Implementar, junto ao Conselho Municipal de Cultura, 
leis de incentivo às diversas manifestações culturais;

VI - Incentivar e apoiar a realização de eventos culturais 
do Município;

VII - Viabilizar ações para conservação e restauração de 
espaços culturais;

VIII - Promover a circulação e o intercâmbio de artistas e 
da produção cultural;

IX - Promover e executar ações intersetoriais para realiza-
ção de oficinas de capacitação nos diversos segmentos da 
cultura local;

X - Apoiar e incentivar na realização de ações culturais da 
biblioteca pública municipal;

XI - Propor e executar ações de capacitação e consolida-
ção as associações de artesãos, bem como a promoção e 
coordenação de feiras de arte ou de artesanato popular;

XII - Fiscalizar a manutenção e administração dos espaços 
culturais do Município;

XIII - Apoiar e divulgar a realização de eventos culturais 
do Teatro Municipal Fernando Torres;

XIV - Promover eventos culturais que oportunizem e divul-
guem talentos do Município;

XV - Executar os serviços relativos à infra-estrutura ope-
racional e das instalações necessárias à viabilização de 
eventos culturais e artísticos;

XVI - Executar atividades culturais em parceria com os 
órgãos municipais;

XVII - Cumprimento de outras finalidades que sejam 

oportunas, pertinentes e adequadas ao desenvolvimento 
cultural popular local;

XVIII – Providenciar levantamento anual das atividades 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XIX - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Art. 169. A Superintendência de Cultura e Eventos terá, 
sob sua subordinação, a seguinte Gerência e Subgerência:

I) Gerência:

a) Gerência de Cultura.

II) Subgerência:

a) Subgerência de Gestão de Espaços Culturais.

Seção I

DA GERÊNCIA DE CULTURA

Art. 170. A Gerência de Cultura, órgão diretamente ligado 
a Superintendência de Cultura e Eventos, tem como com-
petência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Organizar e manter atualizado o cadastro de fontes de 
divulgação dos aspectos culturais do Município e o arquivo 
de publicações e recortes relativos ao assunto;

III - Manter o sistema de informações básicas sobre a Cul-
tura do Município para visitantes e para a população local;

IV - Promover a divulgação de todo material relativo às 
possibilidades, recursos e eventos culturais do Município;

V - Articular-se com os demais órgãos da estrutura organi-
zacional da Prefeitura Municipal de Guaçuí para a produção 
de informações culturais sobre o Município;

VI - Elaborar levantamento de custos e retornos de ativi-
dades previstas;

VII - Auxiliar na organização a emissão de relatórios ge-
renciais e de prestação de contas aos poderes executivos e 
legislativos municipal, executar tarefas correlatas e afins;

VIII - Avaliar patrimônios locais – naturais, arquitetônicos, 
bens imateriais etc -, e providenciar a elaboração de ma-
nual de informações, bem como tombamentos;

IX - Definir padrões para aferição de qualidade dos servi-
ços e eventos culturais no Município;

X - Auxiliar na implementação dos Planos Municipais de 
Cultura;
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XI - Elaborar ou orientar a produção de relatórios ou pres-
tações de contas nos termos da legislação ou contrato de 
financiamento, de acordo com os padrões requeridos pelo 
organismo financiador;

XII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XIII - Auxiliar e propor ações para o planejamento da Se-
cretaria Municipal;

XIV - Submeter ao gestor da secretaria solicitações das 
dependências dos espaços culturais sob sua responsabili-
dade para quaisquer finalidades;

XV- Administrar, coordenar e controlar todos os espaços 
culturais do município, definitivos e/ou provisórios exis-
tentes;

XVI - Apoiar os expositores nas organizações dos eventos;

XVII – Catalogar e classificar o acervo arqueológico, histó-
rico, cultural e artístico do município;

XVIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE CULTURA fica criado 01 (um) cargo comissionado de 
GERENTE DE CULTURA, com as seguintes atividades: Re-
ferência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Organizar e manter atualizado o cadastro de fontes de 
divulgação dos aspectos culturais do Município e o arquivo 
de publicações e recortes relativos ao assunto;

III - Manter o sistema de informações básicas sobre a Cul-
tura do Município para visitantes e para a população local;

IV - Promover a divulgação de todo material relativo às 
possibilidades, recursos e eventos culturais do Município;

V - Articular-se com os demais órgãos da estrutura organi-
zacional da Prefeitura Municipal de Guaçuí para a produção 
de informações culturais sobre o Município;

VI - Elaborar levantamento de custos e retornos de ativi-
dades previstas;

VII - Auxiliar na organização a emissão de relatórios ge-
renciais e de prestação de contas aos poderes executivos e 
legislativos municipal, executar tarefas correlatas e afins;

VIII - Avaliar patrimônios locais – naturais, arquitetônicos, 
bens imateriais etc -, e providenciar a elaboração de ma-
nual de informações, bem como tombamentos;

IX - Definir padrões para aferição de qualidade dos servi-
ços e eventos culturais no Município;

X - Auxiliar na implementação dos Planos Municipais de 
Cultura;

XI - Elaborar ou orientar a produção de relatórios ou pres-
tações de contas nos termos da legislação ou contrato de 
financiamento, de acordo com os padrões requeridos pelo 

organismo financiador;

XII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XIII - Auxiliar e propor ações para o planejamento da Se-
cretaria Municipal;

XIV - Submeter ao gestor da secretaria solicitações das 
dependências dos espaços culturais sob sua responsabili-
dade para quaisquer finalidades;

XV- Administrar, coordenar e controlar todos os espaços 
culturais do município, definitivos e/ou provisórios exis-
tentes;

XVI - Apoiar os expositores nas organizações dos eventos;

XVII – Catalogar e classificar o acervo arqueológico, histó-
rico, cultural e artístico do município;

XVIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

XIX – Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

Subseção I

DA SUBGERÊNCIA DE GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Art. 171. A Subgerência de Gestão de Espaços Culturais, 
órgão diretamente ligado à Gerência de Cultura, tem como 
competência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II - Administrar e zelar pelos recursos humanos, materiais 
e físicos sob sua responsabilidade;

III - Auxiliar na coordenação, avaliação e execução de ati-
vidades e projetos culturais desenvolvidos nos Espaços 
Culturais;

IV - Confeccionar, coordenar e submeter ao superior a 
agenda anual e mensal das atividades programadas a se-
rem desenvolvidas nos Espaços Culturais;

V - Auxiliar e propor ações para o planejamento da Secre-
taria Municipal;

VI - Submeter ao gestor da secretaria solicitações das de-
pendências dos espaços culturais sob sua responsabilidade 
para quaisquer finalidades;

VII – Administrar, coordenar e controlar todos os espaços 
culturais do município, definitivos e/ou provisórios exis-
tentes;

VIII – Administrar o espaço físico providenciando serviços 
de manutenção das redes elétricas e hidro-sanitárias do 
sistema de telefonia, dos equipamentos e dos imóveis;

IX – Apoiar os expositores nas organizações dos eventos;

X – Catalogar e classificar o acervo arqueológico, histórico, 
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cultural e artístico do município;

XI – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS fica criado 
01 (um) cargo comissionado de SUBGERENTE DE GESTÃO 
DE ESPAÇOS CULTURAIS, com as seguintes atividades: 
Referência: CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II - Administrar e zelar pelos recursos humanos, materiais 
e físicos sob sua responsabilidade;

III - Auxiliar na coordenação, avaliação e execução de ati-
vidades e projetos culturais desenvolvidos nos Espaços 
Culturais;

IV - Confeccionar, coordenar e submeter ao superior a 
agenda anual e mensal das atividades programadas a se-
rem desenvolvidas nos Espaços Culturais;

V - Auxiliar e propor ações para o planejamento da Secre-
taria Municipal;

VI - Submeter ao gestor da secretaria solicitações das de-
pendências dos espaços culturais sob sua responsabilidade 
para quaisquer finalidades;

VII – Administrar, coordenar e controlar todos os espaços 
culturais do município, definitivos e/ou provisórios exis-
tentes;

VIII – Administrar o espaço físico providenciando serviços 
de manutenção das redes elétricas e hidro-sanitárias do 
sistema de telefonia, dos equipamentos e dos imóveis;

IX – Apoiar os expositores nas organizações dos eventos;

X – Catalogar e classificar o acervo arqueológico, histórico, 
cultural e artístico do município;

XI – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

CAPÍTULO III

DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

Art. 172. A Superintendência de Esporte, órgão ligado di-
retamente à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e 
Esportes, tem como competência o desenvolvimento das 
seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Propor o calendário esportivo anual do Município;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV - Sugerir e propor áreas com aptidão para a realização 
de atividades de lazer e recreação e/ou eventos afins;

V - Estimular as iniciativas esportivas independente, po-
rém de forma adequada, para crianças, adolescentes e jo-
vens, idosos e portadores de necessidades especiais;

VI - Executar e apoiar a realização de eventos esportivos 
desenvolvidos no âmbito municipal;

VII - Acolher, participar, prestar - sempre que possível-, 
apoio técnico e logístico as etapas de competições escola-
res promovidas pelo Estado do Espírito Santo ou Nacional;

VIII - Desenvolver capacitações junto a população, sensi-
bilizando-a sobre a importância da atividade física, tendo 
em vista a melhoria da qualidade de vida;

IX - Articular com outras secretarias e órgãos municipais, 
assim como estaduais e federais visando a desenvolvimen-
to das atividades esportivas e de lazer local e regional;

X - Promover ações para o registro, supervisão e orienta-
ção normativa, na forma da lei, analisando e dando o pare-
cer nos processos cuja temática seja de cunho esportivo;

XI - Planejar, coordenar e apoiar programas e projetos 
para desenvolvimento esportivo bem como iniciação es-
portiva nas comunidades do município, promovendo o es-
porte e o lazer como forma de integração social;

XII - Promover e apoiar programas, projetos e eventos 
esportivos vinculados ao alto rendimento;

XIII - Gerenciar todo o parque esportivo e equipamentos 
que estejam sob a responsabilidade ou diretamente vincu-
lados a Superintendência de esportes, promovendo a sua 
manutenção e uso contínuo;

XIV - Estabelecer parcerias como setores privados para o 
desenvolvimento e democratização da prática esportiva, 
baseando-se em uma política de investimento social;

XV - Avaliar, por meio de indicadores sociais, os impactos 
resultantes das ações de lazer e recreação realizadas nos 
bairros;

XVI - Fixar e/ou aprovar padrões de trabalho e rotinas, 
assim como estabelecer procedimentos e controlar o cum-
primento dos prazos para a execução das atividades ine-
rentes a Superintendência;

XVII – Providenciar levantamento anual das atividades 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPE-
RINTENDÊNCIA DE ESPORTE fica criado 01 (um) cargo 
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comissionado de SUPERINTENDENTE DE ESPORTE, com 
as seguintes atividades: Referência: CC3.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Propor o calendário esportivo anual do Município;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV - Sugerir e propor áreas com aptidão para a realização 
de atividades de lazer e recreação e/ou eventos afins;

V - Estimular as iniciativas esportivas independente, po-
rém de forma adequada, para crianças, adolescentes e jo-
vens, idosos e portadores de necessidades especiais;

VI - Executar e apoiar a realização de eventos esportivos 
desenvolvidos no âmbito municipal;

VII - Acolher, participar, prestar - sempre que possível-, 
apoio técnico e logístico as etapas de competições escola-
res promovidas pelo Estado do Espírito Santo ou Nacional;

VIII - Desenvolver capacitações junto a população, sensi-
bilizando-a sobre a importância da atividade física, tendo 
em vista a melhoria da qualidade de vida;

IX - Articular com outras secretarias e órgãos municipais, 
assim como estaduais e federais visando a desenvolvimen-
to das atividades esportivas e de lazer local e regional;

X - Promover ações para o registro, supervisão e orienta-
ção normativa, na forma da lei, analisando e dando o pare-
cer nos processos cuja temática seja de cunho esportivo;

XI - Planejar, coordenar e apoiar programas e projetos 
para desenvolvimento esportivo bem como iniciação es-
portiva nas comunidades do município, promovendo o es-
porte e o lazer como forma de integração social;

XII - Promover e apoiar programas, projetos e eventos 
esportivos vinculados ao alto rendimento;

XIII - Gerenciar todo o parque esportivo e equipamentos 
que estejam sob a responsabilidade ou diretamente vincu-
lados a Superintendência de esportes, promovendo a sua 
manutenção e uso contínuo;

XIV - Estabelecer parcerias como setores privados para o 
desenvolvimento e democratização da prática esportiva, 
baseando-se em uma política de investimento social;

XV - Avaliar, por meio de indicadores sociais, os impactos 
resultantes das ações de lazer e recreação realizadas nos 
bairros;

XVI - Fixar e/ou aprovar padrões de trabalho e rotinas, 
assim como estabelecer procedimentos e controlar o cum-
primento dos prazos para a execução das atividades ine-
rentes a Superintendência;

XVII – Providenciar levantamento anual das atividades 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XVIII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XIX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 

nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Art. 173. A Superintendência de Esporte terá, sob sua su-
bordinação, as seguintes Gerências e Subgerências:

I) Gerência:

a) Gerência de Práticas Esportivas;

b) Gerência de Projetos Esportivos;

II) Subgerência:

a) Subgerência de Gestão Esportiva;

b) Subgerência de Projetos Esportivos.

Seção I

DA GERÊNCIA DE PRÁTICAS ESPORTIVAS

Art. 174. A Gerência de Práticas Esportivas, órgão direta-
mente ligado à Superintendência de Esportes, tem como 
competência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Gerenciar e integrar as atividades esportivas desen-
volvidas pela secretaria municipal, cumprindo os prazos 
estabelecidos para cada atividade;

IIII - Executar e apoiar a realização de eventos esportivos 
realizados no âmbito municipal;

IV - Fomentar e apoiar as diversas práticas esportivas, 
levando as informações aos setores fim;

V - Assessorar o Superintendente, ao qual esteja vincu-
lado, nos processos de formação de opinião e solução de 
problemas relacionados ao campo de atividade da gerên-
cia;

VI - Gerenciar e zelar pelo parque esportivo e equipamen-
tos, bem como o material didático e de apoio da superin-
tendência de esportes;

VII - Coordenar torneios e festivais voltados para a comu-
nidade;

VIII – Coordenar o cadastro e o cruzamento de dados dos 
resultados do esporte nos beneficiários dos programas 
municipais por meio de parceria com as secretarias mu-
nicipais;

IX – Supervisionar o desenvolvimento de torneios comuni-
tários - urbano e rural;

X - Auxiliar o Superintendente na criação do calendário 
anual esportivo municipal;

XI - Realizar reuniões com o corpo docente das escolas 
municipais com o intuito de elaborar, em conjunto, o pla-
nejamento esportivo anual;

XII - Propor a ampliação da oferta de modalidades espor-
tivas, promovendo o intercâmbio esportivo entre as comu-
nidades e escolas;
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XIII - Coordenar as praças esportivas;

XIV - Receber ou solicitar instruções e/ou providências, 
prestar informações a respeito das atividades executadas 
na gerência;

XV - Coordenar a equipe de estagiários que aplicam dire-
tamente as atividades físicas às comunidades;

XVI - Coordenar tecnicamente os serviços prestados nas 
academias populares, escolinhas municipais e núcleos es-
portivos;

XVII - Regulamentar torneios, gincanas para a prática de 
jogos lúdicos a fim de resgatar a memória das brincadeiras 
de rua;

XVIII - Definir o calendário das ações de lazer, recreação 
e qualidade de vida, promovidas pela superintendência de 
esportes, inclusive organizando e coordenando gincanas e 
ruas de lazer;

XIX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE PRÁTICAS ESPORTIVA fica criado 01 (um) cargo comis-
sionado de GERENTE DE PRÁTICAS ESPORTIVA, com as 
seguintes atividades: Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Gerenciar e integrar as atividades esportivas desen-
volvidas pela secretaria municipal, cumprindo os prazos 
estabelecidos para cada atividade;

IIII - Executar e apoiar a realização de eventos esportivos 
realizados no âmbito municipal;

IV - Fomentar e apoiar as diversas práticas esportivas, 
levando as informações aos setores fim;

V - Assessorar o Superintendente, ao qual esteja vincu-
lado, nos processos de formação de opinião e solução de 
problemas relacionados ao campo de atividade da gerên-
cia;

VI - Gerenciar e zelar pelo parque esportivo e equipamen-
tos, bem como o material didático e de apoio da superin-
tendência de esportes;

VII - Coordenar torneios e festivais voltados para a comu-
nidade;

VIII – Coordenar o cadastro e o cruzamento de dados dos 
resultados do esporte nos beneficiários dos programas 
municipais por meio de parceria com as secretarias mu-
nicipais;

IX – Supervisionar o desenvolvimento de torneios comuni-
tários - urbano e rural;

X - Auxiliar o Superintendente na criação do calendário 
anual esportivo municipal;

XI - Realizar reuniões com o corpo docente das escolas 
municipais com o intuito de elaborar, em conjunto, o pla-
nejamento esportivo anual;

XII - Propor a ampliação da oferta de modalidades espor-
tivas, promovendo o intercâmbio esportivo entre as comu-
nidades e escolas;

XIII - Coordenar as praças esportivas;

XIV - Receber ou solicitar instruções e/ou providências, 
prestar informações a respeito das atividades executadas 
na gerência;

XV - Coordenar a equipe de estagiários que aplicam dire-
tamente as atividades físicas às comunidades;

XVI - Coordenar tecnicamente os serviços prestados nas 
academias populares, escolinhas municipais e núcleos es-
portivos;

XVII - Regulamentar torneios, gincanas para a prática de 
jogos lúdicos a fim de resgatar a memória das brincadeiras 
de rua;

XVIII - Definir o calendário das ações de lazer, recreação 
e qualidade de vida, promovidas pela superintendência de 
esportes, inclusive organizando e coordenando gincanas e 
ruas de lazer;

XIX - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção I

DA SUBGERÊNCIA DE GESTÃO ESPORTIVA

Art. 175. A Subgerência de Gestão Esportiva, órgão direta-
mente ligado à Gerência de Práticas Esportivas, tem como 
competência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I - Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente sua representação funcional e social;

II – Auxiliar na integração das atividades esportivas de-
senvolvidas pela secretaria municipal, cumprindo os pra-
zos estabelecidos para cada atividade;

III – Auxiliar na realização de eventos esportivos realiza-
dos no âmbito municipal;

IV - Assessorar o Gerente ao qual esteja vinculado nos 
processos de formação de opinião e solução de problemas 
relacionados ao campo de atividade da subgerência;

V - Gerenciar e zelar pelo parque esportivo e equipamen-
tos, bem como o material didático e de apoio da superin-
tendência de esportes;

VI - Auxiliar na coordenação de torneios e festivais volta-
dos para a comunidade;

VII - Executar o cadastro e o cruzamento de dados dos re-
sultados do esporte nos beneficiários dos programas muni-
cipais por meio de parceria com as secretarias municipais;

VIII - Apoiar o desenvolvimento de torneios comunitários 
- urbano e rural;
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IX – Participar das reuniões com o corpo docente das es-
colas municipais com o intuito de elaborar, em conjunto, o 
planejamento esportivo anual;

X – Buscar dados no intuito de ampliação da oferta de 
modalidades esportivas, observando-se o intercâmbio es-
portivo entre as comunidades e escolas;

XI - Auxiliar na coordenação das praças esportivas;

XII - Receber ou solicitar instruções e/ou providências, 
prestar informações a respeito das atividades executadas 
na subgerência;

XIII - Supervisionar a equipe de estagiários que aplicam 
diretamente às atividades físicas as comunidades;

XIV - Acompanhar tecnicamente os serviços prestados nas 
academias populares, escolinhas municipais e núcleos es-
portivos;

XV – Incentivar e apoiar torneios, gincanas para a prática 
de jogos lúdicos a fim de resgatar a memória das brinca-
deiras de rua;

XVI - Aplicar o calendário das ações de lazer, recreação e 
qualidade de vida, promovidas pela superintendência de 
esportes, inclusive organizando e coordenando gincanas e 
ruas de lazer;

XVII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE GESTÃO ESPORTIVA fica criado 01 (um) cargo 
comissionado de SUBGERENTE DE GESTÃO ESPORTIVA, 
com as seguintes atividades. Referência: CC5.

I - Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente sua representação funcional e social;

II – Auxiliar na integração das atividades esportivas de-
senvolvidas pela secretaria municipal, cumprindo os pra-
zos estabelecidos para cada atividade;

III – Auxiliar na realização de eventos esportivos realiza-
dos no âmbito municipal;

IV - Assessorar o Gerente ao qual esteja vinculado nos 
processos de formação de opinião e solução de problemas 
relacionados ao campo de atividade da subgerência;

V - Gerenciar e zelar pelo parque esportivo e equipamen-
tos, bem como o material didático e de apoio da superin-
tendência de esportes;

VI - Auxiliar na coordenação de torneios e festivais volta-
dos para a comunidade;

VII - Executar o cadastro e o cruzamento de dados dos re-
sultados do esporte nos beneficiários dos programas muni-
cipais por meio de parceria com as secretarias municipais;

VIII - Apoiar o desenvolvimento de torneios comunitários 
- urbano e rural;

IX – Participar das reuniões com o corpo docente das es-
colas municipais com o intuito de elaborar, em conjunto, o 
planejamento esportivo anual;

X – Buscar dados no intuito de ampliação da oferta de 
modalidades esportivas, observando-se o intercâmbio es-
portivo entre as comunidades e escolas;

XI - Auxiliar na coordenação das praças esportivas;

XII - Receber ou solicitar instruções e/ou providências, 
prestar informações a respeito das atividades executadas 
na subgerência;

XIII - Supervisionar a equipe de estagiários que aplicam 
diretamente às atividades físicas as comunidades;

XIV - Acompanhar tecnicamente os serviços prestados nas 
academias populares, escolinhas municipais e núcleos es-
portivos;

XV – Incentivar e apoiar torneios, gincanas para a prática 
de jogos lúdicos a fim de resgatar a memória das brinca-
deiras de rua;

XVI - Aplicar o calendário das ações de lazer, recreação e 
qualidade de vida, promovidas pela superintendência de 
esportes, inclusive organizando e coordenando gincanas e 
ruas de lazer;

XVII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Seção II

DA GERÊNCIA DE PROJETOS ESPORTIVOS

Art. 176. A Gerência de Projetos Esportivos, órgão direta-
mente ligado à Superintendência de Esportes, tem como 
competência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Contribuir na promoção e execução de torneios e cam-
peonatos amadores e profissionais em todas as modalida-
des;

III - Planejamento operacional, tais quais elaborações, co-
ordenação, acompanhamento e suporte na realização de 
eventos esportivos;

IV - Promoção de eventos voltados para o marketing de 
relacionamento, visando à captação e intermediação entre 
órgãos privados e públicos;

V - Elaboração de apresentações, projetos e propostas de 
marketing esportivo;

VI- Aplicação de conceitos de gerenciamento de projetos;

VII - Elaboração de novos projetos esportivos;

VIII- Elaboração de relatórios de resultados apresentados, 
com tendências e projeções;

IX- Elaboração de contratos de patrocínios esportivos;

X – Elaboração de projetos para captação de recursos
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XI - Integrar as atividades esportivas desenvolvidas pela 
secretaria municipal, cumprindo os prazos estabelecidos 
para cada atividade;

XII - Assessorar e auxiliar tecnicamente as atividades des-
portivas e de lazer;

XIII - Elaborar o plano de atividades e grade de ações mul-
tidisciplinares desportivas semanais para os estagiários na 
sede e nos distritos;

XIV - Preencher os relatórios de atividades solicitados para 
alimentar o banco de dados da Secretaria Municipal de 
Cultura, Turismo e Esporte e Secretaria de Estado de Es-
porte e Lazer;

XV - Prestar contas dos programas e atividades esportivas 
perante a Superintendência de Esporte e ao Conselho Mu-
nicipal de Esporte;

XVI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE PROJETOS ESPORTIVOS fica criado 01 (um) cargo co-
missionado de GERENTE DE PROJETOS ESPORTIVOS, com 
as seguintes atividades: Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Contribuir na promoção e execução de torneios e cam-
peonatos amadores e profissionais em todas as modalida-
des;

III - Planejamento operacional, tais quais elaborações, co-
ordenação, acompanhamento e suporte na realização de 
eventos esportivos;

IV - Promoção de eventos voltados para o marketing de 
relacionamento, visando à captação e intermediação entre 
órgãos privados e públicos;

V - Elaboração de apresentações, projetos e propostas de 
marketing esportivo;

VI- Aplicação de conceitos de gerenciamento de projetos;

VII - Elaboração de novos projetos esportivos;

VIII- Elaboração de relatórios de resultados apresentados, 
com tendências e projeções;

IX- Elaboração de contratos de patrocínios esportivos;

X – Elaboração de projetos para captação de recursos

XI - Integrar as atividades esportivas desenvolvidas pela 
secretaria municipal, cumprindo os prazos estabelecidos 
para cada atividade;

XII - Assessorar e auxiliar tecnicamente as atividades des-
portivas e de lazer;

XIII - Elaborar o plano de atividades e grade de ações mul-
tidisciplinares desportivas semanais para os estagiários na 
sede e nos distritos;

XIV - Preencher os relatórios de atividades solicitados 
para alimentar o banco de dados da Secretaria Municipal 
de Cultura, Turismo e Esporte e Secretaria de Estado de 

Esporte e Lazer;

XV - Prestar contas dos programas e atividades esportivas 
perante a Superintendência de Esporte e ao Conselho Mu-
nicipal de Esporte;

XVI - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XVII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção I

DA SUBGERÊNCIA DE PROJETOS ESPORTIVOS

Art. 177. A Subgerência de Projetos Esportivos, órgão di-
retamente ligado à Gerência de Projetos Esportivos, tem 
como competência o desenvolvimento das seguintes atri-
buições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário ao 
Superintendente e ao Gerente de Projetos Esportivos na 
sua representação funcional e social;

II – Auxiliar ao Gerente de Projetos Esportivos na elabora-
ção de projetos;

III - integrar as atividades esportivas desenvolvidas pela 
secretaria municipal, cumprindo os prazos estabelecidos 
para cada atividade;

IV - Executar e apoiar a realização de eventos esportivos 
realizados no âmbito municipal;

V - Fomentar e apoiar as diversas práticas esportivas, le-
vando as informações aos setores fim;

VI - Assessorar o Gerente de Projetos Esportivos, ao qual 
esteja vinculado, nos processos de formação de opinião e 
solução de problemas relacionados ao campo de atividade 
da gerência;

VII – Auxiliar na elaboração de projetos para captação de 
recursos

VIII – Procurar parcerias com o setor privado para realiza-
ção de competições esportivas e de lazer;

IX - Ministrar oficinas multidisciplinar de esporte,

X – Auxiliar o Gerente de Projetos Esportivos no preen-
chimento de relatórios semanais de atividades esportivas 
e relatórios enviados a Secretaria de Estado de Esporte e 
Lazer;

XI – Auxiliar ao Superintendente e ao Gerente na presta-
ção de contas dos programas e atividades esportivas;

XII - Colaborar na execução de todos os eventos esporti-
vos.

XIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da 
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SUBGERÊNCIA DE GESTÃO ESPORTIVA fica criado 01 (um) 
cargo comissionado de SUBGERENTE DE PROJETOS ES-
PORTIVOS, com as seguintes atividades: Referência: CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário ao 
Superintendente e ao Gerente de Projetos Esportivos na 
sua representação funcional e social;

II – Auxiliar ao Gerente de Projetos Esportivos na elabora-
ção de projetos;

III - integrar as atividades esportivas desenvolvidas pela 
secretaria municipal, cumprindo os prazos estabelecidos 
para cada atividade;

IV - Executar e apoiar a realização de eventos esportivos 
realizados no âmbito municipal;

V - Fomentar e apoiar as diversas práticas esportivas, le-
vando as informações aos setores fim;

VI - Assessorar o Gerente de Projetos Esportivos, ao qual 
esteja vinculado, nos processos de formação de opinião e 
solução de problemas relacionados ao campo de atividade 
da gerência;

VII – Auxiliar na elaboração de projetos para captação de 
recursos

VIII – Procurar parcerias com o setor privado para realiza-
ção de competições esportivas e de lazer;

IX - Ministrar oficinas multidisciplinar de esporte,

X – Auxiliar o Gerente de Projetos Esportivos no preen-
chimento de relatórios semanais de atividades esportivas 
e relatórios enviados a Secretaria de Estado de Esporte e 
Lazer;

XI – Auxiliar ao Superintendente e ao Gerente na presta-
ção de contas dos programas e atividades esportivas;

XII - Colaborar na execução de todos os eventos esporti-
vos.

XIII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XIV – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

TÍTULO V

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTU-
RA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 178. Compete à Secretaria Municipal de Obras, Infra-
-estrutura e Serviços Públicos a realização de obras e ser-
viços públicos municipais, especificamente quanto ao con-
trole e fiscalização de construção de imóveis privados e de 
ocupação de solo e execução de construções, ampliações, 
melhorias e conservação dos bens imóveis municipais.

Art. 179. A representação gráfica da Secretaria Municipal 
de Obras, Infra-estrutura e Serviços Públicos, bem como 
os dados de identificação, são os constantes do Anexo XI, 
parte integrante desta Lei.

Art. 180. A Secretaria Municipal de Obras, Infra-estrutura 
e Serviços Públicos tem como competência seguintes atri-
buições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Elaborar e propor ações juntamente com a Procurado-
ria Geral do Município e os demais órgãos sobre a norma-
tização da política referente à execução de obras e presta-
ção de serviços públicos municipais;

III - Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os atos 
administrativos pertinentes às suas atividades;

IV - Elaborar e propor a política de saneamento urbano e 
rural do Município;

V - Elaborar e propor uma política de destinação final do 
lixo urbano;

VI – Fomentar ações para programar, planejar, controlar, 
fiscalizar e executar as obras municipais;

VII – Solicitar a elaboração de projetos, construção e con-
servação de obras públicas municipais;

VIII – Supervisionar e controlar os contratos relaciona-
dos com obras e serviços da sua competência feitos pela 
Prefeitura ou órgãos que tenham competência para fazer 
intervenções em áreas públicas;

IX - Promover o controle de custos das obras e serviços 
municipais;

X – Desenvolver políticas para as atividades relativas à 
limpeza urbana e à conservação das vias e logradouros 
públicos;

XI – Buscar projetos e Propostas para construções das vias 
e logradouros públicos;

XII – Organizar os serviços de manutenção de praças e 
jardins e de iluminação pública;

XIII – Organizar os serviços de planejamento para super-
visionar a administração de cemitérios municipais;

XIV – Promover ações e mecanismo para fiscalizar a apli-
cação do Código de Obras e Posturas e do PDM;

XV - Fomentar ações e mecanismo para conservar e am-
pliar o sistema de saneamento básico;

XVI - Fomentar ações e mecanismo para coletar, destinar 
e reciclar lixo;

XVII - Fomentar ações e mecanismo para manter os servi-
ços de iluminação pública;

XVIII - Fomentar ações e mecanismo para abastecer, con-
servar, controlar e manter os veículos e máquinas rodovi-
árias;

XIX - Fomentar ações e mecanismo para construir e con-
servar capelas mortuárias e cemitérios municipais;

XX - Manter, em articulação com a Secretaria de Plane-
jamento, dados e informações sobre as obras e serviços 
públicos em andamento ou concluídas;

XXI - Realizar serviços de infra-estrutura de eventos pro-
mocionais do Município;
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XXII - Expedir certidões requeridas às repartições admi-
nistrativas municipais para defesa e esclarecimentos de 
situações, estabelecendo os prazos de atendimento;

XXIII - Estabelecer e impor penalidade por infração a leis 
e regulamentos;

XXIV - Organizar e manter os serviços de fiscalização ne-
cessários ao exercício do poder de polícia administrativa;

XXV - Propor e participar na elaboração e instituição de 
leis, programas e projetos voltados à área de obras e ser-
viços públicos;

XXVI - Elaborar e apresentar ao Prefeito relatório anual de 
atividades

XXVII - Elaborar sua proposta orçamentária parcial e re-
metê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclu-
são no projeto de lei de orçamento do Município;

XXVIII - Expedir instruções para garantir a boa execução 
das leis, decretos e regulamentos relacionados às suas ati-
vidades;

XXIX – Providenciar levantamento anual das atividades 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XXX - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

XXXI - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVI-
ÇOS PÚBLICOS fica criado 01 (um) cargo comissionado de 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E 
SERVIÇOS PÚBLICOS, com as seguintes atividades: Refe-
rência: CC1.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Elaborar e propor ações juntamente com a Procurado-
ria Geral do Município e os demais órgãos sobre a norma-
tização da política referente à execução de obras e presta-
ção de serviços públicos municipais;

III - Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os atos 
administrativos pertinentes às suas atividades;

IV - Elaborar e propor a política de saneamento urbano e 
rural do Município;

V - Elaborar e propor uma política de destinação final do 
lixo urbano;

VI – Fomentar ações para programar, planejar, controlar, 
fiscalizar e executar as obras municipais;

VII – Solicitar a elaboração de projetos, construção e con-
servação de obras públicas municipais;

VIII – Supervisionar e controlar os contratos relaciona-
dos com obras e serviços da sua competência feitos pela 
Prefeitura ou órgãos que tenham competência para fazer 
intervenções em áreas públicas;

IX - Promover o controle de custos das obras e serviços 
municipais;

X – Desenvolver políticas para as atividades relativas à 
limpeza urbana e à conservação das vias e logradouros 
públicos;

XI – Buscar projetos e Propostas para construções das vias 
e logradouros públicos;

XII – Organizar os serviços de manutenção de praças e 
jardins e de iluminação pública;

XIII – Organizar os serviços de planejamento para super-
visionar a administração de cemitérios municipais;

XIV – Promover ações e mecanismo para fiscalizar a apli-
cação do Código de Obras e Posturas e do PDM;

XV - Fomentar ações e mecanismo para conservar e am-
pliar o sistema de saneamento básico;

XVI - Fomentar ações e mecanismo para coletar, destinar 
e reciclar lixo;

XVII - Fomentar ações e mecanismo para manter os servi-
ços de iluminação pública;

XVIII - Fomentar ações e mecanismo para abastecer, con-
servar, controlar e manter os veículos e máquinas rodovi-
árias;

XIX - Fomentar ações e mecanismo para construir e con-
servar capelas mortuárias e cemitérios municipais;

XX - Manter, em articulação com a Secretaria de Plane-
jamento, dados e informações sobre as obras e serviços 
públicos em andamento ou concluídas;

XXI - Realizar serviços de infra-estrutura de eventos pro-
mocionais do Município;

XXII - Expedir certidões requeridas às repartições admi-
nistrativas municipais para defesa e esclarecimentos de 
situações, estabelecendo os prazos de atendimento;

XXIII - Estabelecer e impor penalidade por infração a leis 
e regulamentos;

XXIV - Organizar e manter os serviços de fiscalização ne-
cessários ao exercício do poder de polícia administrativa;

XXV - Propor e participar na elaboração e instituição de 
leis, programas e projetos voltados à área de obras e ser-
viços públicos;

XXVI - Elaborar e apresentar ao Prefeito relatório anual de 
atividades

XXVII - Elaborar sua proposta orçamentária parcial e re-
metê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclu-
são no projeto de lei de orçamento do Município;

XXVIII - Expedir instruções para garantir a boa execução 
das leis, decretos e regulamentos relacionados às suas ati-
vidades;

XXIX – Providenciar levantamento anual das atividades 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XXX - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;
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XXXI – Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XXXII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas 
para o referido cargo.

Art. 181. A Secretaria Municipal de Obras, Infra-estrutura 
e Serviços Públicos exercerá suas atividades através das 
seguintes Superintendências, Gerências e Subgerências, 
sob a sua subordinação:

I – Superintendências:

a) Superintendência de Obras;

b) Superintendência de Defesa Civil;

c) Superintendência de Infraestrutura e Serviços Públicos.

d) Superintendência de Projetos e Fiscalização Urbana;

II - Gerências:

a) Gerência de Obras;

b) Gerência Administrativa de Defesa Civil;

c) Gerência de Infraestrutura e Serviços Públicos.

d) Gerência de Projetos e Fiscalização Urbana.

III – Subgerências:

a) Subgerência de Obras;

b) Subgerência de Defesa Civil;

c) Subgerência de Infraestrutura e Manutenção;

d) Subgerência de Fiscalização Urbana.

CAPÍTULO I

DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS

Art. 182. A Superintendência de Obras, órgão diretamente 
ligado à Secretaria Municipal de Obras, Infra-estrutura e 
Serviços Públicos, tem como competência o desenvolvi-
mento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Programar, planejar, controlar, fiscalizar e executar as 
obras municipais;

III - Elaborar projetos, construção e conservação de obras 
públicas municipais;

IV - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

V - Fiscalizar contratos relacionados com obras e serviços 
da sua competência feitos pela Prefeitura ou órgãos que 
tenham competência para fazer intervenções em áreas 
públicas, observando-se a vigência dos mesmos, devendo 

informar aos setores competentes quanto à eventual pror-
rogação (aditivo);

VI – Auxiliar no controle de custos das obras e serviços 
municipais;

VII - Fiscalizar a execução das obras públicas municipais;

VIII – Participar das ações e mecanismo de conservação e 
ampliação do sistema de saneamento básico;

IX – Auxiliar na articulação com a Secretaria de Plane-
jamento, dados e informações sobre as obras e serviços 
públicos em andamento ou concluídas;

X – Realizar as medições de obras públicas com o acompa-
nhamento e preenchimento das planilhas necessárias para 
a execução dos contratos;

XI – Providenciar sempre que solicitado os projetos arqui-
tetônicos para implementação de políticas de obras públi-
cas;

XII - Promover a elaboração das diretrizes para a política 
estadual de obras públicas;

XIII - Coordenar a realização de levantamentos, em todos 
os seus aspectos, para detectar as reais necessidades do 
setor de obras públicas, visando à definição das priorida-
des da área;

XIV - Promover o acompanhamento e a fiscalização da 
execução dos programas de construção, recuperação, me-
lhoramentos e conservação das obras do Estado no âmbito 
Municipal, em todos os seus aspectos;

XV - Promover a perfeita integração com as demais Supe-
rintendências;

XVI – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XVII - Promover a elaboração, quando de ordem interna, 
e a aprovação, quando de ordem particular, de plantas e 
projetos para a realização de obras dentro do perímetro 
do município

XIIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE OBRAS fica criado 01 (um) cargo comissio-
nado de SUPERINTENDENTE DE OBRAS, com as seguintes 
atividades: Referência: CC3.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Programar, planejar, controlar, fiscalizar e executar as 
obras municipais;

III - Elaborar projetos, construção e conservação de obras 
públicas municipais;

IV - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

V - Fiscalizar contratos relacionados com obras e serviços 
da sua competência feitos pela Prefeitura ou órgãos que 
tenham competência para fazer intervenções em áreas 
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públicas, observando-se a vigência dos mesmos, devendo 
informar aos setores competentes quanto à eventual pror-
rogação (aditivo);

VI – Auxiliar no controle de custos das obras e serviços 
municipais;

VII - Fiscalizar a execução das obras públicas municipais;

VIII – Participar das ações e mecanismo de conservação e 
ampliação do sistema de saneamento básico;

IX – Auxiliar na articulação com a Secretaria de Plane-
jamento, dados e informações sobre as obras e serviços 
públicos em andamento ou concluídas;

X – Realizar as medições de obras públicas com o acompa-
nhamento e preenchimento das planilhas necessárias para 
a execução dos contratos;

XI – Providenciar sempre que solicitado os projetos arqui-
tetônicos para implementação de políticas de obras públi-
cas;

XII - Promover a elaboração das diretrizes para a política 
estadual de obras públicas;

XIII - Coordenar a realização de levantamentos, em todos 
os seus aspectos, para detectar as reais necessidades do 
setor de obras públicas, visando à definição das priorida-
des da área;

XIV - Promover o acompanhamento e a fiscalização da 
execução dos programas de construção, recuperação, me-
lhoramentos e conservação das obras do Estado no âmbito 
Municipal, em todos os seus aspectos;

XV - Promover a perfeita integração com as demais Supe-
rintendências;

XVI – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XVII - Promover a elaboração, quando de ordem interna, 
e a aprovação, quando de ordem particular, de plantas e 
projetos para a realização de obras dentro do perímetro 
do município;

XVIII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura.

XIX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Art. 183. A Superintendência de Obras terá, sob sua su-
bordinação, a seguinte Gerência e Subgerência:

I) Gerência:

a) Gerência de Obras.

II) Subgerência:

a) Subgerência de Obras.

Seção I

DA GERÊNCIA DE OBRAS

Art. 184. A Gerência de Obras, órgão diretamente ligado 
à Superintendência de Obras, tem como competência o 
desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Promover o acompanhamento, manutenção e adequa-
ção do Código de Postura do Município e do PDM, bem 
como, a sua divulgação junto à comunidade;

III – Emissão de alvará de licença para habitação (HABITE-
SE) e certidões detalhadas;

IV – Participar da elaboração de projetos para captação 
de recursos financeiros, através de convênios e financia-
mentos;

V – Auxiliar na aprovação de projetos de loteamento e 
desmembramento em cumprimento ao Código de Postura 
do Município e ao PDM;

VI – Auxiliar na analise de processo para expedição de 
licenças para demolição e realização de obras de constru-
ção, reconstrução, acréscimos, reformas, conserto e lim-
peza de imóveis particulares, em conjunto com o fiscal de 
obras;

VII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE OBRAS fica criado 01 (um) cargo comissionado de GE-
RENTE DE OBRAS, com as seguintes atividades: Referên-
cia: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Promover o acompanhamento, manutenção e adequa-
ção do Código de Postura do Município e do PDM, bem 
como, a sua divulgação junto à comunidade;

III – Emissão de alvará de licença para habitação (HABITE-
SE) e certidões detalhadas;

IV – Participar da elaboração de projetos para captação 
de recursos financeiros, através de convênios e financia-
mentos;

V – Auxiliar na aprovação de projetos de loteamento e 
desmembramento em cumprimento ao Código de Postura 
do Município e ao PDM;

VI – Auxiliar na analise de processo para expedição de 
licenças para demolição e realização de obras de constru-
ção, reconstrução, acréscimos, reformas, conserto e lim-
peza de imóveis particulares, em conjunto com o fiscal de 
obras;

VII – Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

VIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.
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Subseção I

DA SUBGERÊNCIA DE OBRAS

Art. 185. A Subgerência de Obras, órgão diretamente liga-
do à Gerência de Obras, tem como competência o desen-
volvimento das seguintes atribuições:

I) Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II) Auxiliar a elaboração de projetos de obras públicas e 
dos respectivos orçamentos;

III) Auxiliar a fiscalização das obras públicas contratadas 
de terceiros;

IV) Auxiliar a supervisão, o recebimento e entrega de 
obras públicas;

V) Acompanhar e colaborar na elaboração do Orçamento 
Anual e do Orçamento Plurianual de investimentos;

VI) Realizar acompanhamento físico-financeiro das obras 
contratadas, controlando, conferindo e registrando todas 
as medições efetuadas;

VII) Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE OBRAS fica criado 01 (um) cargo comissionado 
de SUBGERENTE DE OBRAS, com as seguintes atividades: 
Referência: CC5.

I) Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II) Auxiliar a elaboração de projetos de obras públicas e 
dos respectivos orçamentos;

III) Auxiliar a fiscalização das obras públicas contratadas 
de terceiros;

IV) Auxiliar a supervisão, o recebimento e entrega de 
obras públicas;

V) Acompanhar e colaborar na elaboração do Orçamento 
Anual e do Orçamento Plurianual de investimentos;

VI) Realizar acompanhamento físico-financeiro das obras 
contratadas, controlando, conferindo e registrando todas 
as medições efetuadas;

VII) Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

VIII) Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

CAPÍTULO II

DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL

Art. 186. A Superintendência de Defesa Civil, órgão di-
retamente ligado à Secretaria Municipal de Obras, Infra-
-estrutura e Serviços Públicos, tem como competência o 
desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Instruir a população sobre como proceder em casos de 
calamidades;

III - Realizar a desocupação do pessoal e material das áre-
as de riscos e das atingidas por calamidades;

IV - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

V - Proporcionar assistência aos flagelados;

VI - Adotar procedimentos e praticar os atos necessários à 
redução dos prejuízos sofridos por particulares e entidades 
públicas em decorrência de calamidade;

VII - Assegurar o funcionamento dos principais serviços de 
utilidade pública;

VIII – Levantar os danos causados e criar condições para 
recuperação de moradias;

IX - Estudar e executar medidas preventivas, especifican-
do as áreas de risco;

X – Adotar medidas preventivas relativas às ações de De-
fesa Civil;

XI – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL fica criado 01 (um) cargo 
comissionado de SUPERINTENDENTE DE DEFESA CIVIL, 
com as seguintes atividades: Referência: CC3.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II - Instruir a população sobre como proceder em casos de 
calamidades;

III - Realizar a desocupação do pessoal e material das áre-
as de riscos e das atingidas por calamidades;

IV - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

V - Proporcionar assistência aos flagelados;

VI - Adotar procedimentos e praticar os atos necessários à 
redução dos prejuízos sofridos por particulares e entidades 
públicas em decorrência de calamidade;

VII - Assegurar o funcionamento dos principais serviços de 
utilidade pública;

VIII – Levantar os danos causados e criar condições para 
recuperação de moradias;

IX - Estudar e executar medidas preventivas, especifican-
do as áreas de risco;
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X – Adotar medidas preventivas relativas às ações de De-
fesa Civil;

XI – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Art. 187. A Superintendência de Defesa Civil terá, sob sua 
subordinação, a seguinte gerência e subgerência:

I) Gerência:

a) Gerência Administrativa de Defesa Civil.

II) Subgerência:

a) Subgerência de Defesa Civil.

Seção I

DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE DEFESA CIVIL

Art. 188. A Gerência Administrativa de Defesa Civil, órgão 
diretamente ligado à Superintendência de Defesa Civil, 
tem como competência o desenvolvimento das seguintes 
atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Auxiliar na Instrução da população sobre como proce-
der em casos de diferentes calamidades;

III – Coordenar e auxiliar na desocupação do pessoal e 
material das áreas atingidas;

IV – Acompanhar em caso de calamidade a assistência aos 
flagelados;

V – Promover os atos necessários à redução dos prejuízos 
sofridos por particulares e entidades públicas em decor-
rência de calamidade;

VI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
ADMINISTRATIVA DE DEFESA CIVIL fica criado 01 (um) 
cargo comissionado de GERENTE ADMINISTRATIVO DE 
DEFESA CIVIL, com as seguintes atividades: Referência: 
CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Auxiliar na Instrução da população sobre como proce-
der em casos de diferentes calamidades;

III – Coordenar e auxiliar na desocupação do pessoal e 
material das áreas atingidas;

IV – Acompanhar em caso de calamidade a assistência aos 
flagelados;

V – Promover os atos necessários à redução dos prejuízos 
sofridos por particulares e entidades públicas em decor-
rência de calamidade;

VI - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

VII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção I

DA SUBGERÊNCIA DE DEFESA CIVIL

Art. 189. A Subgerência de Defesa Civil, órgão diretamen-
te ligado à Gerência Administrativa de Defesa Civil, tem 
como competência o desenvolvimento das seguintes atri-
buições:

I) Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II) Auxiliar em vistorias em imóveis, encostas, árvores, 
bem como outros locais que poderão colocar em risco a 
segurança da comunidade redigindo formulário interno de 
acordo com cada sinistro;

III) Registrar ocorrências verificadas em seu horário de 
trabalho e preencher formulário interno de acordo com o 
sinistro ocorrido;

IV) Auxiliar as famílias em abrigos organizando o espaço 
físico de acordo com o sexo e faixa etária, solicitando ali-
mentação, atendimento médico, social e outras necessi-
dades afins;

V) Zelar pela manutenção de máquinas e equipamentos, 
limpando-os e lubrificando-os de acordo com as instruções 
de manutenção do fabricante, comunicando ao chefe qual-
quer irregularidade ou avaria.

VI) Auxiliar na realização, em caráter preventivo, campa-
nhas educativas e de conscientização para esclarecimento 
à comunidade sobre a necessidade de seu engajamento 
nos trabalhos de defesa civil e durante as situações emer-
genciais;

VII) Auxiliar, em situações de emergência ou calamidade, 
evacuação das pessoas da área atingida, proporcionando-
lhes a assistência necessária;

VIII) Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE DEFESA CIVIL fica criado 01 (um) cargo co-
missionado de SUBGERENTE DE DEFESA CIVIL, com as 
seguintes atividades: Referência: CC5.
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I) Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II) Auxiliar em vistorias em imóveis, encostas, árvores, 
bem como outros locais que poderão colocar em risco a 
segurança da comunidade redigindo formulário interno de 
acordo com cada sinistro;

III) Registrar ocorrências verificadas em seu horário de 
trabalho e preencher formulário interno de acordo com o 
sinistro ocorrido;

IV) Auxiliar as famílias em abrigos organizando o espaço 
físico de acordo com o sexo e faixa etária, solicitando ali-
mentação, atendimento médico, social e outras necessi-
dades afins;

V) Zelar pela manutenção de máquinas e equipamentos, 
limpando-os e lubrificando-os de acordo com as instruções 
de manutenção do fabricante, comunicando ao chefe qual-
quer irregularidade ou avaria.

VI) Auxiliar na realização, em caráter preventivo, campa-
nhas educativas e de conscientização para esclarecimento 
à comunidade sobre a necessidade de seu engajamento 
nos trabalhos de defesa civil e durante as situações emer-
genciais;

VII) Auxiliar, em situações de emergência ou calamidade, 
evacuação das pessoas da área atingida, proporcionando-
lhes a assistência necessária;

VIII) Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

IX) Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

CAPÍTULO III

DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI-
ÇOS PÚBLICOS

Art. 190. A Superintendência de Infra-estrutura e Serviços 
Públicos, órgão diretamente ligado à Secretaria Municipal 
de Obras, Infra-estrutura e Serviços Públicos, tem como 
competência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Acompanhar a programação, o planejamento, o con-
trole, fiscalização das obras de infra-estrutura e de ser-
viços públicos, emitindo os relatórios das atividades fim;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV – Auxiliar na elaboração de projetos, construção e con-
servação de obras de infra-estrutura e de serviços públi-
cos;

V – Manter a organização funcional da secretaria, com ên-
fase aos projetos desenvolvidos;

VI – Manter atualizado o cadastro das fiscalizações da 

execução das obras pertinentes às suas atividades;

VII – Encaminhar todas as documentações visando man-
ter, em articulação com a Secretaria de Planejamento, da-
dos e informações sobre as obras e serviços públicos em 
andamento ou concluídas;

VIII – Acompanhar a realização das medições obras de 
infra-estrutura e de serviços públicos, com o acompanha-
mento e preenchimento das planilhas necessárias para a 
execução dos contratos;

IX – Manter o cadastro e a manutenção e a fiscalização das 
atividades desenvolvidas no âmbito da iluminação pública;

X – Manter fiscalização continua em praças, parques e jar-
dins, visando a manutenção preventiva;

XI - Coordenar a realização de levantamentos, em todos 
os seus aspectos, para detectar as reais necessidades do 
setor de obras de infra-estrutura e de serviços públicos, 
visando à definição das prioridades da área;

XII - Promover o acompanhamento e a fiscalização junta-
mente com os demais membros da secretaria na execução 
dos programas de construção, recuperação, melhoramen-
tos e conservação das obras de infra-estrutura e de servi-
ços públicos do Estado no âmbito municipal, em todos os 
seus aspectos;

XIII - Promover a perfeita integração com as demais Su-
perintendências;

XIV - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XV – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atividades da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
fica criado 01 (um) cargo comissionado de SUPERINTEN-
DENTE DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, com 
as seguintes atividades: Referência: CC3.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Acompanhar a programação, o planejamento, o con-
trole, fiscalização das obras de infra-estrutura e de ser-
viços públicos, emitindo os relatórios das atividades fim;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV – Auxiliar na elaboração de projetos, construção e con-
servação de obras de infra-estrutura e de serviços públi-
cos;

V – Manter a organização funcional da secretaria, com ên-
fase aos projetos desenvolvidos;

VI – Manter atualizado o cadastro das fiscalizações da exe-
cução das obras pertinentes às suas atividades;

VII – Encaminhar todas as documentações visando man-
ter, em articulação com a Secretaria de Planejamento, da-
dos e informações sobre as obras e serviços públicos em 
andamento ou concluídas;
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VIII – Acompanhar a realização das medições obras de 
infra-estrutura e de serviços públicos, com o acompanha-
mento e preenchimento das planilhas necessárias para a 
execução dos contratos;

IX – Manter o cadastro e a manutenção e a fiscalização das 
atividades desenvolvidas no âmbito da iluminação pública;

X – Manter fiscalização continua em praças, parques e jar-
dins, visando a manutenção preventiva;

XI - Coordenar a realização de levantamentos, em todos 
os seus aspectos, para detectar as reais necessidades do 
setor de obras de infra-estrutura e de serviços públicos, 
visando à definição das prioridades da área;

XII - Promover o acompanhamento e a fiscalização junta-
mente com os demais membros da secretaria na execução 
dos programas de construção, recuperação, melhoramen-
tos e conservação das obras de infra-estrutura e de servi-
ços públicos do Estado no âmbito municipal, em todos os 
seus aspectos;

XIII - Promover a perfeita integração com as demais Su-
perintendências;

XIV - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XV - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XVI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Art. 191. A Superintendência de Infraestrutura e Serviços 
Públicos terá, sob sua subordinação, a seguinte Gerência 
e Subgerência:

I) Gerência:

a) Gerência de Infraestrutura e Serviços Públicos.

II) Subgerência:

a) Subgerência de Infraestrutura e Manutenção.

Seção I

DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI-
COS

Art. 192. A Gerência de Infraestrutura e Serviços Públicos, 
órgão diretamente à Superintendência de Infraestrutura 
e Serviços Públicos, tem como competência o desenvolvi-
mento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Auxiliar no acompanhamento da programação, o pla-
nejamento, o controle, fiscalização das obras de infra-es-
trutura e de serviços públicos, emitindo os relatórios das 
atividades fim;

III – Auxiliar na Elaboração de projetos, construção e con-
servação de obras de infra-estrutura e de serviços públi-
cos;

IV – Auxiliar no envio das documentações visando manter, 
em articulação com a Secretaria de Planejamento, dados e 
informações sobre as obras e serviços públicos em anda-
mento ou concluídas;

V – Promover a manutenção do cadastro e da fiscalização 
das atividades desenvolvidas no âmbito da iluminação pú-
blica;

VI – Promover a Manutenção da fiscalização continua em pra-
ças, parques e jardins, visando a manutenção preventiva;

VII – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

VIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS fica criado 
01 (um) cargo comissionado de GERENTE DE INFRAES-
TRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, com as seguintes ativi-
dades: Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Auxiliar no acompanhamento da programação, o pla-
nejamento, o controle, fiscalização das obras de infra-es-
trutura e de serviços públicos, emitindo os relatórios das 
atividades fim;

III – Auxiliar na Elaboração de projetos, construção e con-
servação de obras de infra-estrutura e de serviços públi-
cos;

IV – Auxiliar no envio das documentações visando manter, 
em articulação com a Secretaria de Planejamento, dados e 
informações sobre as obras e serviços públicos em anda-
mento ou concluídas;

V – Promover a manutenção do cadastro e da fiscalização 
das atividades desenvolvidas no âmbito da iluminação pú-
blica;

VI – Promover a Manutenção da fiscalização continua em 
praças, parques e jardins, visando a manutenção preven-
tiva;

VII – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

VIII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção I

DA SUBGERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO



29/06/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1043

www.diariomunicipales.org.br

Página 243

Art. 193. A Subgerência de Infraestrutura e Manutenção, 
órgão diretamente ligado à Gerência de Infraestrutura e 
Serviços Públicos, tem como competência o desenvolvi-
mento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II – Manter organizado os trabalhos no âmbito da secreta-
ria municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos;

III – Receber e repassar as correspondências aos demais 
membros da secretaria;

IV – Providenciar a emissão dos ofícios e expedientes so-
licitados;

V – Arquivar e manter organizado os arquivos da secre-
taria;

VI – Encaminhar os processos administrativos para a sede 
da prefeitura e acompanhá-los na tramitação;

VII – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

VIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO fica criado 
01 (um) cargo comissionado de SUBGERENTE DE INFRA-
ESTRUTURA E MANUTENÇÃO, com as seguintes ativida-
des: Referência: CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II – Manter organizado os trabalhos no âmbito da secreta-
ria municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos;

III – Receber e repassar as correspondências aos demais 
membros da secretaria;

IV – Providenciar a emissão dos ofícios e expedientes so-
licitados;

V – Arquivar e manter organizado os arquivos da secre-
taria;

VI – Encaminhar os processos administrativos para a sede 
da prefeitura e acompanhá-los na tramitação;

VII – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

VIII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

CAPÍTULO IV

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO UR-
BANA

Art. 194. A Superintendência de Projetos e Fiscalização Ur-
bana, órgão diretamente ligado à Secretaria Municipal de 
Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, tem como com-
petência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
secretário na sua representação funcional e social;

II – Acompanhar a programação, o planejamento, o con-
trole, fiscalização das obras de infraestrutura e de serviços 
públicos, emitindo os relatórios das atividades fim;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV – Elaborar projetos, construção e conservação de obras 
de infraestrutura e de serviços públicos;

V – Manter a organização funcional da superintendência, 
com ênfase aos projetos desenvolvidos;

VI – Manter atualizado o cadastro das fiscalizações da exe-
cução das obras pertinentes às suas atividades;

VII – Encaminhar todas as documentações visando man-
ter, em articulação com a Secretaria de Planejamento, da-
dos e informações sobre as obras e serviços públicos em 
andamento ou concluídas;

VIII – Manter o cadastro das fiscalizações realizadas, bem 
como das demais atividades desenvolvidas;

IX – Manter fiscalização continua fazendo cumprir o código 
de postura, bem como a lei orgânica municipal;

X - Coordenar a realização de levantamentos, em todos os 
seus aspectos, dos programas e projetos desenvolvidos no 
âmbito da secretaria;

XI - Promover o acompanhamento e a fiscalização junta-
mente com os demais membros da secretaria na execução 
dos programas de construção, recuperação, melhoramen-
tos e conservação das obras de infraestrutura e de servi-
ços públicos do Estado no âmbito municipal, em todos os 
seus aspectos;

XII - Promover a perfeita integração com as demais Supe-
rintendências;

XIII - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XIV – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO URBANA fica 
criado 01 (um) cargo comissionado de SUPERINTENDENTE 
DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO URBANA, com as seguin-
tes atividades. Referência: CC3:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
secretário na sua representação funcional e social;

II – Acompanhar a programação, o planejamento, o con-
trole, fiscalização das obras de infraestrutura e de serviços 
públicos, emitindo os relatórios das atividades fim;
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III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV – Elaborar projetos, construção e conservação de obras 
de infraestrutura e de serviços públicos;

V – Manter a organização funcional da superintendência, 
com ênfase aos projetos desenvolvidos;

VI – Manter atualizado o cadastro das fiscalizações da exe-
cução das obras pertinentes às suas atividades;

VII – Encaminhar todas as documentações visando man-
ter, em articulação com a Secretaria de Planejamento, da-
dos e informações sobre as obras e serviços públicos em 
andamento ou concluídas;

VIII – Manter o cadastro das fiscalizações realizadas, bem 
como das demais atividades desenvolvidas;

IX – Manter fiscalização continua fazendo cumprir o código 
de postura, bem como a lei orgânica municipal;

X - Coordenar a realização de levantamentos, em todos os 
seus aspectos, dos programas e projetos desenvolvidos no 
âmbito da secretaria;

XI - Promover o acompanhamento e a fiscalização junta-
mente com os demais membros da secretaria na execução 
dos programas de construção, recuperação, melhoramen-
tos e conservação das obras de infraestrutura e de servi-
ços públicos do Estado no âmbito municipal, em todos os 
seus aspectos;

XII - Promover a perfeita integração com as demais Supe-
rintendências;

XIII - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XIV - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XV – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Art. 195. A Superintendência de Projetos e Fiscalização 
Urbana, exercerá suas atividades através da seguinte Ge-
rência e Subgerência.

I) Gerência.

a) Gerência de Projetos e Fiscalização Urbana.

II) Subgerência.

a) Subgerência de Fiscalização Urbana.

Seção I

DA GERÊNCIA DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO URBANA

Art. 196. A Gerência de Projetos e Fiscalização Urbana, 
órgão diretamente ligado à Superintendência de Projetos 
e Fiscalização Urbana, tem como competência o desenvol-
vimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Executar a programação, o planejamento, o controle, 
fiscalização das obras de infraestrutura e de serviços públi-
cos, emitindo os relatórios das atividades fim;

III – Participar da elaboração de projetos, construção e 
conservação de obras de infraestrutura e de serviços pú-
blicos;

IV – Trabalhar para a manutenção e organização funcional 
da superintendência, com ênfase aos projetos desenvol-
vidos;

V – Auxiliar para a manutenção do cadastro das fiscaliza-
ções da execução das obras pertinentes às suas ativida-
des;

VI – Manter o cadastro das fiscalizações realizadas, bem 
como das demais atividades desenvolvidas;

VII – Manter fiscalização continua fazendo cumprir o códi-
go de postura, bem como a lei orgânica municipal;

VIII - Coordenar a realização de levantamentos, em todos 
os seus aspectos, dos programas e projetos desenvolvidos 
no âmbito da secretaria;

IX – Auxiliar o acompanhamento e a fiscalização junta-
mente com os demais membros da secretaria na execução 
dos programas de construção, recuperação, melhoramen-
tos e conservação das obras de infraestrutura e de servi-
ços públicos do Estado no âmbito municipal, em todos os 
seus aspectos;

X - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊN-
CIA DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO URBANA fica criado 
01 (um) cargo comissionado de GERENTE DE PROJETOS 
E FISCALIZAÇÃO URBANA, com as seguintes atividades. 
Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Executar a programação, o planejamento, o controle, 
fiscalização das obras de infraestrutura e de serviços públi-
cos, emitindo os relatórios das atividades fim;

III – Participar da elaboração de projetos, construção e 
conservação de obras de infraestrutura e de serviços pú-
blicos;

IV – Trabalhar para a manutenção e organização funcional 
da superintendência, com ênfase aos projetos desenvol-
vidos;

V – Auxiliar para a manutenção do cadastro das fiscaliza-
ções da execução das obras pertinentes às suas ativida-
des;

VI – Manter o cadastro das fiscalizações realizadas, bem 
como das demais atividades desenvolvidas;
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VII – Manter fiscalização continua fazendo cumprir o códi-
go de postura, bem como a lei orgânica municipal;

VIII - Coordenar a realização de levantamentos, em todos 
os seus aspectos, dos programas e projetos desenvolvidos 
no âmbito da secretaria;

IX – Auxiliar o acompanhamento e a fiscalização junta-
mente com os demais membros da secretaria na execução 
dos programas de construção, recuperação, melhoramen-
tos e conservação das obras de infraestrutura e de servi-
ços públicos do Estado no âmbito municipal, em todos os 
seus aspectos;

X - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XI - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção I

DA SUBGERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO URBANA

Art. 197. A Subgerência de Fiscalização Urbana, órgão 
diretamente ligado à Gerência de Projetos e Fiscalização 
Urbana, tem como competência o desenvolvimento das 
seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II – Executar ações de fiscalização em obras e construções 
para verificação do alvará de construção;

III – Realizar embargo e autuação de obras particulares 
que contrarie a legislação municipal;

III – Executar ações de fiscalização em ruas e bairros den-
tro da zona urbana e rural sobre o acumulo de lixos e 
entulhos, observando-se o Código de Postura Municipal;

IV – Promover a articulação com as demais secretarias nas 
ações de fiscalização visando o cumprimento do estabele-
cido no Código de Postura Municipal;

V – Acompanhar possíveis demolições que tenham autori-
zação do Município;

VI – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

VII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO URBANA fica criado 01 (um) 
cargo comissionado de SUBGERENTE DE FISCALIZAÇÃO 
URBANA, com as seguintes atividades: Referência: CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 

e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II – Executar ações de fiscalização em obras e construções 
para verificação do alvará de construção;

III – Realizar embargo e autuação de obras particulares 
que contrarie a legislação municipal;

III – Executar ações de fiscalização em ruas e bairros den-
tro da zona urbana e rural sobre o acumulo de lixos e 
entulhos, observando-se o Código de Postura Municipal;

IV – Promover a articulação com as demais secretarias nas 
ações de fiscalização visando o cumprimento do estabele-
cido no Código de Postura Municipal;

V – Acompanhar possíveis demolições que tenham autori-
zação do Município;

VI – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

VII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

VIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

TÍTULO VI

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 198. Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te assegurar a promoção do desenvolvimento sustentável, 
formulando e implementando as políticas públicas voltadas 
para promover a preservação, conservação e uso susten-
tável da natureza e seus recursos hídricos, com respeito à 
diversidade.

Art. 199. A representação gráfica da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, bem como os dados de identificação, 
são os constantes do Anexo XII, parte integrante desta 
Lei.

Art. 200. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem 
como competência as seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Acompanhar, avaliar e atualizar as normas urbanísticas 
para o Município, especialmente as referentes ao desenho 
urbano, zoneamento, parcelamento territorial do solo, es-
trutura viária, obras, edificações e posturas em articulação 
com outras secretarias municipais envolvidas, e em conso-
nância com o disposto na legislação pertinente;

III - Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os atos 
administrativos pertinentes às suas atividades;

IV – Participar do cadastramento da planta da cidade, bem 
como implementar a Gestão Ambiental Pública Municipal.

V - Elaborar e implantar a política municipal de meio am-
biente;
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VI – Propor e implantar diretrizes e políticas municipais, 
normas e padrões relativos à preservação e à conservação 
de recursos naturais e paisagísticos do Município;

VII – Implantar e monitorar a Agenda 21 Local;

VIII – Articular-se com órgãos da administração pública 
estadual e federal, consórcios públicos e privados e ONG’S 
propondo soluções aos problemas relacionados à gestão 
dos recursos hídricos e resíduos sólidos.

IX – Articular junto à Secretaria de Estado do Meio Am-
biente e à estação de tratamento de água e esgoto, coleta 
e transporte de lixo;

X – Elaborar sua proposta orçamentária parcial;

XI – Propor atividades produtivas comprometidas com o 
manejo sustentado dos recursos naturais;

XII – Organização do cadastro dos empreendimentos, ati-
vidades e serviços poluidores e/ou degradantes do meio 
ambiente, efetiva ou potencialmente;

XIII - Execução da fiscalização da qualidade ambiental 
mediante o controle, o monitoramento e a avaliação do 
uso dos recursos ambientais;

XIV – Realização das atividades de educação ambiental 
enquanto processo de integração dos seres humanos na 
preservação e na melhoria da qualidade de vida voltados 
para o desenvolvimento sustentável;

XV – Execução dos demais serviços públicos municipais 
que estejam compreendidos no seu âmbito de atuação;

XVI – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XVII – Desenvolvimento de atividades relativas à proteção 
dos recursos naturais do município, envolvendo unidades 
de preservação e conservação dos ecossistemas, reservas 
legais, recuperação do meio ambiente natural e aplicação 
de técnicas de zoneamento ambiental e ecológico;

XVIII – Promoção de atividades relacionadas à identifica-
ção, análise, avaliação, manutenção, recuperação e pre-
servação de corpos hídricos, tomando as providencias 
quanto aos impactos sobre estes;

XIX – Realização dos licenciamentos ambientais em suas 
diversas modalidades e de suas respectivas renovações, 
para a localização, instalação e operação de empreendi-
mentos, atividades e serviços considerados efetiva ou 
potencialmente poluidores e/ou degradantes do meio 
ambiente, articulado à Secretaria de Estado do Meio Am-
biente, IBAMA e demais órgãos competentes;

XX – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XXI - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

XXII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE fica criado 01 (um) 
cargo comissionado de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE, com as seguintes atividades: Referência: CC1.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Acompanhar, avaliar e atualizar as normas urbanísticas 
para o Município, especialmente as referentes ao desenho 
urbano, zoneamento, parcelamento territorial do solo, es-
trutura viária, obras, edificações e posturas em articulação 
com outras secretarias municipais envolvidas, e em conso-
nância com o disposto na legislação pertinente;

III - Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os atos 
administrativos pertinentes às suas atividades;

IV – Participar do cadastramento da planta da cidade, bem 
como implementar a Gestão Ambiental Pública Municipal.

V - Elaborar e implantar a política municipal de meio am-
biente;

VI – Propor e implantar diretrizes e políticas municipais, 
normas e padrões relativos à preservação e à conservação 
de recursos naturais e paisagísticos do Município;

VII – Implantar e monitorar a Agenda 21 Local;

VIII – Articular-se com órgãos da administração pública 
estadual e federal, consórcios públicos e privados e ONG’S 
propondo soluções aos problemas relacionados à gestão 
dos recursos hídricos e resíduos sólidos.

IX – Articular junto à Secretaria de Estado do Meio Am-
biente e à estação de tratamento de água e esgoto, coleta 
e transporte de lixo;

X – Elaborar sua proposta orçamentária parcial;

XI – Propor atividades produtivas comprometidas com o 
manejo sustentado dos recursos naturais;

XII – Organização do cadastro dos empreendimentos, ati-
vidades e serviços poluidores e/ou degradantes do meio 
ambiente, efetiva ou potencialmente;

XIII - Execução da fiscalização da qualidade ambiental 
mediante o controle, o monitoramento e a avaliação do 
uso dos recursos ambientais;

XIV – Realização das atividades de educação ambiental 
enquanto processo de integração dos seres humanos na 
preservação e na melhoria da qualidade de vida voltados 
para o desenvolvimento sustentável;

XV – Execução dos demais serviços públicos municipais 
que estejam compreendidos no seu âmbito de atuação;

XVI – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XVII – Desenvolvimento de atividades relativas à proteção 
dos recursos naturais do município, envolvendo unidades 
de preservação e conservação dos ecossistemas, reservas 
legais, recuperação do meio ambiente natural e aplicação 
de técnicas de zoneamento ambiental e ecológico;

XVIII – Promoção de atividades relacionadas à identifica-
ção, análise, avaliação, manutenção, recuperação e pre-
servação de corpos hídricos, tomando as providencias 
quanto aos impactos sobre estes;

XIX – Realização dos licenciamentos ambientais em suas 
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diversas modalidades e de suas respectivas renovações, 
para a localização, instalação e operação de empreendi-
mentos, atividades e serviços considerados efetiva ou 
potencialmente poluidores e/ou degradantes do meio 
ambiente, articulado à Secretaria de Estado do Meio Am-
biente, IBAMA e demais órgãos competentes;

XX – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XXI - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

XXII – Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XXIII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas para 
o referido cargo.

Art. 201. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente exerce-
rá suas atividades através das seguintes Superintendên-
cias, Gerências e Subgerências, sob a sua subordinação:

I – Superintendências:

a) Superintendência de Meio Ambiente.

b) Superintendência de Programas e Projetos.

II - Gerências:

a) Gerência de Fiscalização, Licenciamento e Controle de 
Resíduos;

b) Gerência de Programas e Projetos.

III – Subgerências:

a) Subgerência de Fiscalização Ambiental;

b) Subgerência de Paisagismo e Jardinagem;

c) Subgerência de Educação e Recursos Ambientais.

CAPÍTULO I

DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE

Art. 202. A Superintendência de Meio Ambiente, órgão di-
retamente ligado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
tem como competência o desenvolvimento das seguintes 
atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Implementar as propostas para a política municipal de 
meio ambiente;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV – Programar, definir, estudar, propor e implantar dire-
trizes e políticas municipais, normas e padrões relativos 
à preservação e à conservação dos recursos naturais e 

paisagísticos no município;

V – Auxiliar por meio das ações intersetoriais programas e 
projetos para implantação, monitoramento e avaliação da 
Agenda 21 local;

VI – Acompanhamento dos planos de gerenciamento de 
coleta, tratamento e destinação dos resíduos industriais, 
domiciliares e hospitalares;

VII – Coordenação, promoção e execução de projetos e 
programas educacionais, de sensibilização e de conscien-
tização permanentes junto à população, naquilo que se 
refere a preservação do meio ambiente;

VIII – Realização de articulações, relacionamentos e par-
cerias com órgãos públicos, empresas privadas e organiza-
ções sociais, nacionais e internacionais, visando ao inter-
cambio de informações e execução de projetos relativos à 
preservação do meio ambiente;

IX – Promoção e execução de atividades necessárias a 
proteção, preservação recuperação e defesa dos recursos 
naturais do Município;

X – Promoção de atividades necessárias a definição de 
uma política relativa a gestão dos resíduos domiciliares, 
hospitalares e industriais produzidos no município;

XI – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE fica criado 01 (um) cargo 
comissionado de SUPERINTENDENTE DE MEIO AMBIENTE, 
com as seguintes atividades: Referência: CC3.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Implementar as propostas para a política municipal de 
meio ambiente;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV – Programar, definir, estudar, propor e implantar dire-
trizes e políticas municipais, normas e padrões relativos à 
preservação e à conservação dos recursos naturais e pai-
sagísticos no município;

V – Auxiliar por meio das ações intersetoriais programas e 
projetos para implantação, monitoramento e avaliação da 
Agenda 21 local;

VI – Acompanhamento dos planos de gerenciamento de 
coleta, tratamento e destinação dos resíduos industriais, 
domiciliares e hospitalares;

VII – Coordenação, promoção e execução de projetos e 
programas educacionais, de sensibilização e de conscien-
tização permanentes junto à população, naquilo que se 
refere a preservação do meio ambiente;

VIII – Realização de articulações, relacionamentos e 
parcerias com órgãos públicos, empresas privadas e 
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organizações sociais, nacionais e internacionais, visando 
ao intercambio de informações e execução de projetos re-
lativos à preservação do meio ambiente;

IX – Promoção e execução de atividades necessárias a 
proteção, preservação recuperação e defesa dos recursos 
naturais do Município;

X – Promoção de atividades necessárias a definição de 
uma política relativa a gestão dos resíduos domiciliares, 
hospitalares e industriais produzidos no município;

XI – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Art. 203. A Superintendência de Meio Ambiente terá, sob 
sua subordinação, a seguinte Gerência e Subgerências:

I) Gerências:

a) Gerência de Fiscalização, Licenciamento e Controle de 
Resíduos.

II) Subgerências:

a) Subgerência de Fiscalização Ambiental;

b) Subgerência de Paisagismo e Jardinagem;

Seção I

DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E 
CONTROLE DE RESÍDUOS

Art. 204. A Gerência de Fiscalização, Licenciamento e Con-
trole de Resíduos, órgão diretamente ligado à Superinten-
dência de Meio Ambiente, tem como competência o desen-
volvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Cadastrar e licenciar as atividades industriais e não 
industriais poluidoras instaladas no Município;

III - Manter cadastro atualizado das atividades poluidoras 
instaladas no Município;

IV – Controlar e disciplinar a implantação e operação de 
atividades de qualquer natureza que possam atentar con-
tra o meio ambiente, estabelecendo as medidas preventi-
vas indispensáveis à sua aprovação;

V – Analisar e emitir pareceres técnicos em processos de 
licenciamento de atividades de exploração mineral, inclu-
sive os já instalados;

VI – Emitir parecer técnico sobre os pedidos de loteamento 
e conjuntos residenciais, analisando-os sob seus aspectos 

ecológicos e de acordo com a legislação ambiental em vi-
gor;

VII – Analisar e emitir pareceres técnicos referentes a pro-
jetos de sistemas de controle de poluição, de recuperação 
de ecossistemas e áreas degradadas, e de requerimento 
de benefícios fiscais relacionados às áreas ambientais;

VIII – Determinar a realização de auditorias/reuniões pú-
blicas ambientais;

IX – Analisar e emitir pareceres técnicos em processos de 
licenciamento de atividades potencial ou efetivamente po-
luidoras e/ou degradadoras do meio ambiente;

X – Realizar levantamentos sobre as condições ambientais 
do Município, incluindo o cadastro das industrias capazes 
de produzir modificações que deteriorem estas condições, 
bem como identificar as áreas onde já existem problemas 
de alteração do meio ambiente;

XI – Fornecer diretrizes aos demais órgãos municipais, em 
assuntos que se referem ao meio ambiente e à qualidade 
de vida, em conformidade com a legislação Federal, Esta-
dual e Municipal;

XII – Adotar medidas administrativas, no âmbito de suas 
atribuições, para compatibilizar o desenvolvimento urbano 
com a preservação e recuperação da qualidade ambiental;

XIII – Apoiar tecnicamente os Conselhos Municipais que 
dependam de sua orientação;

XIV – Colaborar com a área afim na elaboração de pro-
gramas de controle de uso do solo quanto ao combate da 
erosão;

XV – Observar o cumprimento das normas técnicas e pa-
drões, controle e observação ambiental definidos pelo có-
digo ambiental do município, em consonância com a legis-
lação pertinente;

XVI – Analisar e aprovar os estudos ambientais solicitados 
para os procedimentos de licenciamento ambiental;

XVII – Desenvolver ações preventivas e corretivas de con-
trole de poluição nas suas diferentes formas;

XVIII – Incentivar o comprometimento da classe empresa-
rial no cumprimento das medidas preconizadas pela Políti-
ca Nacional de Resíduos Sólidos;

XIX – Realizar as atividades que sejam necessárias ao 
monitoramento das atividades geradoras de resíduos que 
posam afetar o meio ambiente e a qualidade de vida no 
município;

XX – Efetuar o controle dos resíduos industriais que são 
lançados na natureza e que afetam a vida e a melhoria da 
sua qualidade no Município;

XXI – Executar o acompanhamento permanente das ati-
vidades desenvolvidas em centrais de resíduos existentes 
no Município;

XXII – Estabelecer diretrizes ambientais para projetos de 
aterros de resíduos ou centrais de aproveitamento de re-
síduos;

XXIIII – Implantar no Município o programa de gestão de 
resíduos gerados pelos setores produtivos, mobilizando a 
classe empresarial para sua adoção;
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XXIV – Ampliar o diálogo com o setor produtivo, inclusive 
pela participação na implantação de programas e projetos 
ambientais;

XXV – Orientar e participar de planos de capacitação para 
empresários e prestadores de serviços dos setores produ-
tivos;

XXVI – Providenciar levantamento anual das atividades 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XXVII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊN-
CIA DE FISCALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E CONTROLE DE 
RESÍDUOS fica criado 01 (um) cargo comissionado de GE-
RENTE DE FISCALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E CONTROLE 
DE RESÍDUOS, com as seguintes atividades: Referência: 
CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Cadastrar e licenciar as atividades industriais e não 
industriais poluidoras instaladas no Município;

III - Manter cadastro atualizado das atividades poluidoras 
instaladas no Município;

IV – Controlar e disciplinar a implantação e operação de 
atividades de qualquer natureza que possam atentar con-
tra o meio ambiente, estabelecendo as medidas preventi-
vas indispensáveis à sua aprovação;

V – Analisar e emitir pareceres técnicos em processos de 
licenciamento de atividades de exploração mineral, inclu-
sive os já instalados;

VI – Emitir parecer técnico sobre os pedidos de loteamento 
e conjuntos residenciais, analisando-os sob seus aspectos 
ecológicos e de acordo com a legislação ambiental em vi-
gor;

VII – Analisar e emitir pareceres técnicos referentes a pro-
jetos de sistemas de controle de poluição, de recuperação 
de ecossistemas e áreas degradadas, e de requerimento 
de benefícios fiscais relacionados às áreas ambientais;

VIII – Determinar a realização de auditorias/reuniões pú-
blicas ambientais;

IX – Analisar e emitir pareceres técnicos em processos de 
licenciamento de atividades potencial ou efetivamente po-
luidoras e/ou degradadoras do meio ambiente;

X – Realizar levantamentos sobre as condições ambientais 
do Município, incluindo o cadastro das industrias capazes 
de produzir modificações que deteriorem estas condições, 
bem como identificar as áreas onde já existem problemas 
de alteração do meio ambiente;

XI – Fornecer diretrizes aos demais órgãos municipais, em 
assuntos que se referem ao meio ambiente e à qualidade 
de vida, em conformidade com a legislação Federal, Esta-
dual e Municipal;

XII – Adotar medidas administrativas, no âmbito de suas 
atribuições, para compatibilizar o desenvolvimento urbano 
com a preservação e recuperação da qualidade ambiental;

XIII – Apoiar tecnicamente os Conselhos Municipais que 
dependam de sua orientação;

XIV – Colaborar com a área afim na elaboração de pro-
gramas de controle de uso do solo quanto ao combate da 
erosão;

XV – Observar o cumprimento das normas técnicas e pa-
drões, controle e observação ambiental definidos pelo có-
digo ambiental do município, em consonância com a legis-
lação pertinente;

XVI – Analisar e aprovar os estudos ambientais solicitados 
para os procedimentos de licenciamento ambiental;

XVII – Desenvolver ações preventivas e corretivas de con-
trole de poluição nas suas diferentes formas;

XVIII – Incentivar o comprometimento da classe empresa-
rial no cumprimento das medidas preconizadas pela Políti-
ca Nacional de Resíduos Sólidos;

XIX – Realizar as atividades que sejam necessárias ao 
monitoramento das atividades geradoras de resíduos que 
posam afetar o meio ambiente e a qualidade de vida no 
município;

XX – Efetuar o controle dos resíduos industriais que são 
lançados na natureza e que afetam a vida e a melhoria da 
sua qualidade no Município;

XXI – Executar o acompanhamento permanente das ati-
vidades desenvolvidas em centrais de resíduos existentes 
no Município;

XXII – Estabelecer diretrizes ambientais para projetos de 
aterros de resíduos ou centrais de aproveitamento de re-
síduos;

XXIIII – Implantar no Município o programa de gestão de 
resíduos gerados pelos setores produtivos, mobilizando a 
classe empresarial para sua adoção;

XXIV – Ampliar o diálogo com o setor produtivo, inclusive 
pela participação na implantação de programas e projetos 
ambientais;

XXV – Orientar e participar de planos de capacitação para 
empresários e prestadores de serviços dos setores produ-
tivos;

XXVI – Providenciar levantamento anual das atividades 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XXVII - Participar dos eventos promovidos pela adminis-
tração municipal buscando, sempre que necessário, pro-
mover a ordem, com dedicação e postura;

XXVIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção I

DA SUBGERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
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Art. 205. A Subgerência de Fiscalização Ambiental, órgão 
diretamente ligado à Gerência de Fiscalização, Licencia-
mento e Controle de Resíduos, tem como competência o 
desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II - Fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, no-
tificando, intimando, autuando, interditando e aplicando 
sanções legalmente previstas contra pessoas físicas e ju-
rídicas que causem poluição ou degradação ambiental no 
município, em cumprimento ao poder de política adminis-
trativa que possui;

III – Analisar e emitir parecer técnico em solicitação de 
poda e supressão de árvores;

IV – Propor medidas compensatórias para casos de su-
pressão de árvores;

V – Atender às denúncias sobre agressões aos recursos 
naturais do município;

VI – Fiscalizar as ações, obras e atividades que coloquem 
em risco os recursos naturais do Município;

VII – Aplicar as sanções cabíveis quando constatadas irre-
gularidades ou infringências;

VIII – Controlar os prazos estipulados nos autos de notifi-
cação e/ou infração lavrados;

IX – Fornecer apoio a outros órgãos ambientais de fiscali-
zação quando se tratar de área de conflito geográfico e de 
interesse ecológico;

X – Efetuar monitoramento da qualidade atmosférica, so-
nora, hídrica e do solo;

XI - Executar medidas de controle e combate à poluição 
ambiental em sues diferentes aspectos;

XII – Fiscalizar e fazer cumprir a legislação ambiental em 
vigor;

XIII – Realizar vistorias nas fontes de poluição ambiental, 
em atendimento a denúncias ou por solicitação de demais 
setores;

XIV – Realizar vistorias técnicas e elaborar os respectivos 
relatórios em processos de licenciamento;

XV – Manter arquivo relativo às sanções fiscais realizadas 
incluindo, dentre outros, os autos aplicados;

XVI – Executar outras atividades correlatas ou que lhe ve-
nham a ser atribuídas.

XVII – Providenciar e executar no âmbito de suas funções, 
os procedimentos administrativos ambientais em conso-
nância com a legislação municipal e demais vigentes;

XVIII – Proceder a confecção de ofícios e memorandos 
para encaminhamento ao secretário solicitando materiais 
ou serviços;

XIX – Desenvolver trabalhos internos ou externos dentro 
de sua área de atuação;

XX – Proceder e executar o arquivamento dos documentos 
de interesse da secretaria;

XXI – Providenciar levantamento anual das atividades, 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XXII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XXIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL fica criado 01 (um) 
cargo comissionado de SUBGERENTE DE FISCALIZAÇÃO 
AMBIENTAL, com as seguintes atividades: Referência: 
CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II - Fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, no-
tificando, intimando, autuando, interditando e aplicando 
sanções legalmente previstas contra pessoas físicas e ju-
rídicas que causem poluição ou degradação ambiental no 
município, em cumprimento ao poder de política adminis-
trativa que possui;

III – Analisar e emitir parecer técnico em solicitação de 
poda e supressão de árvores;

IV – Propor medidas compensatórias para casos de su-
pressão de árvores;

V – Atender às denúncias sobre agressões aos recursos 
naturais do município;

VI – Fiscalizar as ações, obras e atividades que coloquem 
em risco os recursos naturais do Município;

VII – Aplicar as sanções cabíveis quando constatadas irre-
gularidades ou infringências;

VIII – Controlar os prazos estipulados nos autos de notifi-
cação e/ou infração lavrados;

IX – Fornecer apoio a outros órgãos ambientais de fiscali-
zação quando se tratar de área de conflito geográfico e de 
interesse ecológico;

X – Efetuar monitoramento da qualidade atmosférica, so-
nora, hídrica e do solo;

XI - Executar medidas de controle e combate à poluição 
ambiental em sues diferentes aspectos;

XII – Fiscalizar e fazer cumprir a legislação ambiental em 
vigor;

XIII – Realizar vistorias nas fontes de poluição ambiental, 
em atendimento a denúncias ou por solicitação de demais 
setores;

XIV – Realizar vistorias técnicas e elaborar os respectivos 
relatórios em processos de licenciamento;

XV – Manter arquivo relativo às sanções fiscais realizadas 
incluindo, dentre outros, os autos aplicados;

XVI – Executar outras atividades correlatas ou que lhe ve-
nham a ser atribuídas.

XVII – Providenciar e executar no âmbito de suas funções, 
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os procedimentos administrativos ambientais em conso-
nância com a legislação municipal e demais vigentes;

XVIII – Proceder a confecção de ofícios e memorandos 
para encaminhamento ao secretário solicitando materiais 
ou serviços;

XIX – Desenvolver trabalhos internos ou externos dentro 
de sua área de atuação;

XX – Proceder e executar o arquivamento dos documentos 
de interesse da secretaria;

XXI – Providenciar levantamento anual das atividades, 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XXII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XXIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção II

DA SUBGERÊNCIA DE PAISAGISMO E JARDINAGEM

Art. 206. A Subgerência de Paisagismo e Jardinagem, ór-
gão diretamente ligado à Gerência de Fiscalização, Licen-
ciamento e Controle de Resíduos, tem como competência 
o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II - Analisar a situação paisagística do município com vista 
à proposição de atividades de recomposição de áreas de-
gradadas, plantio de espécies adequadas, embelezamen-
to, melhoria da qualidade ambiental e estética;

III – Acompanhar as atividades de podas de árvores e 
substituição de espécies arbóreas;

IV – Planejar as atividades públicas relacionadas ao paisa-
gismo e jardinagem;

V – Atuar considerando aspectos técnicos, no sentido de 
selecionar e aplicar métodos sustentáveis de erradicação e 
controle de pragas, doenças e plantas daninhas;

VI – Propor e acompanhar medidas de melhoria do as-
pecto visual e ambiental da cidade, dos parques, praças 
e jardins;

VII – Identificar grupos de organismos e micro-organis-
mos; diferenciando os benéficos dos maléficos para as 
plantas;

VIII – Implantar e gerenciar programas de controle de 
qualidade na produção paisagística;

IX – Identificar e ampliar inovações nos processos de mon-
tagem, monitoramento e gestão das ações paisagísticas e 
de jardinagem;

X – Monitorar a exploração e manejo do solo e da água 
de acordo com as suas características, as alternativas de 

otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no cresci-
mento e desenvolvimento das plantas;

XI – Propor projetos especiais em paisagismo e jardina-
gem, identificando estilos, modelos, elementos vegetais, 
materiais e acessórios a serem empregados;

XII – Considerar os impactos ambientais de projetos pai-
sagísticos de qualquer natureza;

XIII – Avaliar e executar a manutenção de projetos paisa-
gísticos de arborização, de jardinagem e de plantas orna-
mentais;

XIV – Atuar na coordenação das equipes destinadas à pro-
dução de mudas nativas, florestais e flores com manuten-
ção das atividades paisagísticas e de jardinagem;

XV - praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei, ou aquelas que surgirem no decorrer do desen-
volvimento dos trabalhos da secretaria;

XVI – Providenciar levantamento anual das atividades, 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XVII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE PAISAGISMO E JARDINAGEM fica criado 01 
(um) cargo comissionado de SUBGERENTE DE PAISAGIS-
MO E JARDINAGEM, com as seguintes atividades: Refe-
rência: CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II - Analisar a situação paisagística do município com vista 
à proposição de atividades de recomposição de áreas de-
gradadas, plantio de espécies adequadas, embelezamen-
to, melhoria da qualidade ambiental e estética;

III – Acompanhar as atividades de podas de árvores e 
substituição de espécies arbóreas;

IV – Planejar as atividades públicas relacionadas ao paisa-
gismo e jardinagem;

V – Atuar considerando aspectos técnicos, no sentido de 
selecionar e aplicar métodos sustentáveis de erradicação e 
controle de pragas, doenças e plantas daninhas;

VI – Propor e acompanhar medidas de melhoria do as-
pecto visual e ambiental da cidade, dos parques, praças 
e jardins;

VII – Identificar grupos de organismos e micro-organis-
mos; diferenciando os benéficos dos maléficos para as 
plantas;

VIII – Implantar e gerenciar programas de controle de 
qualidade na produção paisagística;

IX – Identificar e ampliar inovações nos processos de mon-
tagem, monitoramento e gestão das ações paisagísticas e 
de jardinagem;

X – Monitorar a exploração e manejo do solo e da água 
de acordo com as suas características, as alternativas de 
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otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no cresci-
mento e desenvolvimento das plantas;

XI – Propor projetos especiais em paisagismo e jardina-
gem, identificando estilos, modelos, elementos vegetais, 
materiais e acessórios a serem empregados;

XII – Considerar os impactos ambientais de projetos pai-
sagísticos de qualquer natureza;

XIII – Avaliar e executar a manutenção de projetos paisa-
gísticos de arborização, de jardinagem e de plantas orna-
mentais;

XIV – Atuar na coordenação das equipes destinadas à pro-
dução de mudas nativas, florestais e flores com manuten-
ção das atividades paisagísticas e de jardinagem;

XV - praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei, ou aquelas que surgirem no decorrer do desen-
volvimento dos trabalhos da secretaria;

XVI – Providenciar levantamento anual das atividades, 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XVII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XVIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

CAPÍTULO II

DA SUPERINTENDÊNCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS

Art. 207. A Superintendência de Programas e Projetos, 
órgão diretamente ligado à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, tem como competência o desenvolvimento das 
seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Implementar as propostas para a política municipal de 
meio ambiente;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV – Programar, definir, estudar, propor e implantar dire-
trizes e políticas municipais, normas e padrões relativos à 
preservação e à conservação dos recursos naturais e pai-
sagísticos no município;

V – Auxiliar por meio das ações intersetoriais programas e 
projetos para implantação, monitoramento e avaliação da 
Agenda 21 local;

VI – Acompanhamento dos planos de gerenciamento de 
coleta, tratamento e destinação dos resíduos industriais, 
domiciliares e hospitalares;

VII – Coordenação, promoção e execução de projetos e 
programas educacionais, de sensibilização e de conscien-
tização permanentes junto à população, naquilo que se 
refere a preservação do meio ambiente;

VIII – Realização de articulações, relacionamentos e par-
cerias com órgãos públicos, empresas privadas e organiza-
ções sociais, nacionais e internacionais, visando ao inter-
cambio de informações e execução de projetos relativos à 
preservação do meio ambiente;

IX – Promoção e execução de atividades necessárias a 
proteção, preservação recuperação e defesa dos recursos 
naturais do Município;

X – Promoção de atividades necessárias a definição de 
uma política relativa a gestão dos resíduos domiciliares, 
hospitalares e industriais produzidos no município;

XI – Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS fica criado 01 
(um) cargo comissionado de SUPERINTENDENTE DE PRO-
GRAMAS E PROJETOS, com as seguintes atividades. Refe-
rência: CC3.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Implementar as propostas para a política municipal de 
meio ambiente;

III - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV – Programar, definir, estudar, propor e implantar dire-
trizes e políticas municipais, normas e padrões relativos à 
preservação e à conservação dos recursos naturais e pai-
sagísticos no município;

V – Auxiliar por meio das ações intersetoriais programas e 
projetos para implantação, monitoramento e avaliação da 
Agenda 21 local;

VI – Acompanhamento dos planos de gerenciamento de 
coleta, tratamento e destinação dos resíduos industriais, 
domiciliares e hospitalares;

VII – Coordenação, promoção e execução de projetos e 
programas educacionais, de sensibilização e de conscien-
tização permanentes junto à população, naquilo que se 
refere a preservação do meio ambiente;

VIII – Realização de articulações, relacionamentos e par-
cerias com órgãos públicos, empresas privadas e organiza-
ções sociais, nacionais e internacionais, visando ao inter-
cambio de informações e execução de projetos relativos à 
preservação do meio ambiente;

IX – Promoção e execução de atividades necessárias a 
proteção, preservação recuperação e defesa dos recursos 
naturais do Município;

X – Promoção de atividades necessárias a definição de 
uma política relativa a gestão dos resíduos domiciliares, 
hospitalares e industriais produzidos no município;

XI – Providenciar levantamento anual das atividades para 
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a realização de audiência pública de prestação de contas;

XII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Seção I

DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS

Art. 208. A Gerência de Programas e Projetos, órgão di-
retamente ligado à Superintendência de Programas e Pro-
jetos, tem como competência o desenvolvimento das se-
guintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Identificar fontes de recursos que possam ser utiliza-
das para o financiamento de Políticas Públicas Municipais, 
em nível Estadual, Nacional e Internacional;

III – Acompanhar e controlar a aplicação de recursos pró-
prios de investimento;

IV – Manter o Secretário Municipal informado da existência 
de quaisquer fontes de recursos que sejam de interesse da 
municipalidade;

V - Acompanhar a execução de planos, programas e proje-
tos constantes do planejamento estratégico da Secretaria 
Municipal;

VI – Acompanhar a tramitação de processos que tratem de 
financiamento de programas ou projetos, junto aos res-
pectivos organismos financeiros;

VII – Elaborar ou orientar a produção de relatórios ou 
prestações de contas nos termos da legislação ou contrato 
de financiamento, de acordo com os padrões requeridos 
pelo organismo financiador;

VIII – Analisar e emitir parecer em processos e documen-
tos relacionados à projetos e a captação de recursos, em 
trâmite na secretaria municipal, e que estejam dentro da 
sua área de formação ou conhecimento;

IX – Gerenciar e fiscalizar o cumprimento de cronogramas 
físico e financeiro de investimentos;

X – Elaborar e acompanhar a execução do orçamento da 
secretaria;

XI – Elaborar e acompanhar a execução do PPA;

XII – Elaborar ou dispor de meios para a execução dos pla-
nos de trabalho e projetos técnicos necessários à captação 
de recursos juntos as entidades ou entes financiadores;

XIII – Realizar demais atividades que sejam necessárias 
ao cumprimento das suas atribuições e obrigações que es-
tejam compreendidas no âmbito de atuação e da respon-
sabilidade pactuada pelo município com os órgãos Estadu-
ais e Federais da área de projetos em geral;

XIV - Providenciar levantamento anual das atividades, para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XV– Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE PROGRAMAS E PROJETOS fica criado 01 (um) cargo 
comissionado de GERENTE DE PROGRAMAS E PROJETOS, 
com seguintes atividades: Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II - Identificar fontes de recursos que possam ser utiliza-
das para o financiamento de Políticas Públicas Municipais, 
em nível Estadual, Nacional e Internacional;

III – Acompanhar e controlar a aplicação de recursos pró-
prios de investimento;

IV – Manter o Secretário Municipal informado da existência 
de quaisquer fontes de recursos que sejam de interesse da 
municipalidade;

V - Acompanhar a execução de planos, programas e proje-
tos constantes do planejamento estratégico da Secretaria 
Municipal;

VI – Acompanhar a tramitação de processos que tratem de 
financiamento de programas ou projetos, junto aos res-
pectivos organismos financeiros;

VII – Elaborar ou orientar a produção de relatórios ou 
prestações de contas nos termos da legislação ou contrato 
de financiamento, de acordo com os padrões requeridos 
pelo organismo financiador;

VIII – Analisar e emitir parecer em processos e documen-
tos relacionados à projetos e a captação de recursos, em 
trâmite na secretaria municipal, e que estejam dentro da 
sua área de formação ou conhecimento;

IX – Gerenciar e fiscalizar o cumprimento de cronogramas 
físico e financeiro de investimentos;

X – Elaborar e acompanhar a execução do orçamento da 
secretaria;

XI – Elaborar e acompanhar a execução do PPA;

XII – Elaborar ou dispor de meios para a execução dos pla-
nos de trabalho e projetos técnicos necessários à captação 
de recursos juntos as entidades ou entes financiadores;

XIII – Realizar demais atividades que sejam necessárias 
ao cumprimento das suas atribuições e obrigações que es-
tejam compreendidas no âmbito de atuação e da respon-
sabilidade pactuada pelo município com os órgãos Estadu-
ais e Federais da área de projetos em geral;

XIV - Providenciar levantamento anual das atividades, para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

XV - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XVI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.
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Subseção I

DA SUBGERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E RECURSOS AMBIEN-
TAIS

Art. 209. A Subgerência de Educação e Recursos Ambien-
tais, órgão diretamente ligado à Gerência de Programas e 
Projetos, tem como competência o desenvolvimento das 
seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II - Executar no âmbito de suas funções, educação am-
biental permanente na rede de ensino municipal;

III - Proceder a confecção de ofícios e memorandos para 
encaminhamento ao secretário solicitando materiais ou 
serviços de interesse da secretaria;

IV – Desenvolver trabalhos internos e externos dentro de 
sua área de atuação;

V – Desenvolver atividades intersetoriais de educação per-
manente dos funcionários públicos municipais;

VI – Providenciar levantamento anual das atividades, para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

VII – Realizar as atividades educacionais programadas, fir-
mando parcerias necessárias;

VIII – Planejar e executar campanhas permanentes de 
sensibilização e conscientização popular quanto às ques-
tões ambientais no município;

IX - Apoiar eventos ou programas que tenham como obje-
tivo sensibilização e conscientização da população para a 
questão da preservação ambiental;

X - Promover eventos comemorativos relativos à questão 
ambiental;

XI – Planejar e executar, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, cursos de capacitação para os pro-
fessores para inclusão de programas e atividades de edu-
cação ambiental nas escolas municipais;

XII - Propiciar o desenvolvimento de pesquisas bibliográ-
ficas sobre o meio ambiente, vinculando o saber escolar à 
vida cotidiana;

XIII – Desenvolver a educação ambiental junto à rede mu-
nicipal de ensino, tendo como base técnicas e instrumen-
tos pedagógicos;

XIV – Promover ações junto à população e entidades re-
presentativas da sociedade que divulguem o conhecimento 
do patrimônio ambiental do município, sua proteção, pre-
servação e recuperação;

XV – Promover e executar programas e projetos de educa-
ção ambiental, voltados às unidades de conservação;

XVI – Prestar informações e orientações aos interessados 
quanto às diretrizes e normas relativas à proteção e pre-
servação do meio ambiente;

XVII – Executar outras atividades correlatas ou que lhe 
venham a ser atribuídas;

XVIII – Auxiliar a implementação do plano de zoneamento 
ambiental do município, compatibilizando os usos do solo e 
recursos hídricos com características ambientais;

XIX- Gerenciar a manutenção e preservação das áreas 
verdes, cobertura vegetal arbórea, e das unidades de con-
servação do município, inclusive as áreas de proteção per-
manente;

XX – Promover a recuperação do meio ambiente nativo e 
natural do município;

XXI – Cumprir outros objetivos que sejam oportunos, per-
tinentes e adequados á proteção e conservação dos recur-
sos naturais e dos ecossistemas associados;

XXII – Solicitar das fontes potencialmente poluidoras, aná-
lise de efluentes, águas superficiais e subterrâneas, visan-
do à proteção dos recursos hídricos;

XXIII – Manter arquivo atualizado dos dados referentes 
aos estudos, análises e medições dos recursos hídricos e 
naturais existentes no município;

XXIV – Solicitar dos órgãos estaduais e federais, dados 
relativos a monitoramentos hídricos realizados na região 
de influencia do município;

XXV - Providenciar levantamento anual das atividades, 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XXVI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE EDUCAÇÃO E RECURSOS AMBIENTAIS fica 
criado 01 (um) cargo comissionado de SUBGERENTE DE 
EDUCAÇÃO E RECURSOS AMBIENTAIS, com as seguintes 
atividades: Referência: CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II - Executar no âmbito de suas funções, educação am-
biental permanente na rede de ensino municipal;

III - Proceder a confecção de ofícios e memorandos para 
encaminhamento ao secretário solicitando materiais ou 
serviços de interesse da secretaria;

IV – Desenvolver trabalhos internos e externos dentro de 
sua área de atuação;

V – Desenvolver atividades intersetoriais de educação per-
manente dos funcionários públicos municipais;

VI – Providenciar levantamento anual das atividades, para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

VII – Realizar as atividades educacionais programadas, fir-
mando parcerias necessárias;

VIII – Planejar e executar campanhas permanentes de 
sensibilização e conscientização popular quanto às ques-
tões ambientais no município;

IX - Apoiar eventos ou programas que tenham como obje-
tivo sensibilização e conscientização da população para a 
questão da preservação ambiental;
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X - Promover eventos comemorativos relativos à questão 
ambiental;

XI – Planejar e executar, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, cursos de capacitação para os pro-
fessores para inclusão de programas e atividades de edu-
cação ambiental nas escolas municipais;

XII - Propiciar o desenvolvimento de pesquisas bibliográ-
ficas sobre o meio ambiente, vinculando o saber escolar à 
vida cotidiana;

XIII – Desenvolver a educação ambiental junto à rede mu-
nicipal de ensino, tendo como base técnicas e instrumen-
tos pedagógicos;

XIV – Promover ações junto à população e entidades re-
presentativas da sociedade que divulguem o conhecimento 
do patrimônio ambiental do município, sua proteção, pre-
servação e recuperação;

XV – Promover e executar programas e projetos de educa-
ção ambiental, voltados às unidades de conservação;

XVI – Prestar informações e orientações aos interessados 
quanto às diretrizes e normas relativas à proteção e pre-
servação do meio ambiente;

XVII – Executar outras atividades correlatas ou que lhe 
venham a ser atribuídas;

XVIII – Auxiliar a implementação do plano de zoneamento 
ambiental do município, compatibilizando os usos do solo e 
recursos hídricos com características ambientais;

XIX- Gerenciar a manutenção e preservação das áreas 
verdes, cobertura vegetal arbórea, e das unidades de con-
servação do município, inclusive as áreas de proteção per-
manente;

XX – Promover a recuperação do meio ambiente nativo e 
natural do município;

XXI – Cumprir outros objetivos que sejam oportunos, per-
tinentes e adequados á proteção e conservação dos recur-
sos naturais e dos ecossistemas associados;

XXII – Solicitar das fontes potencialmente poluidoras, aná-
lise de efluentes, águas superficiais e subterrâneas, visan-
do à proteção dos recursos hídricos;

XXIII – Manter arquivo atualizado dos dados referentes 
aos estudos, análises e medições dos recursos hídricos e 
naturais existentes no município;

XXIV – Solicitar dos órgãos estaduais e federais, dados 
relativos a monitoramentos hídricos realizados na região 
de influencia do município;

XXV - Providenciar levantamento anual das atividades, 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XXVI - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XXVII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

LIVRO IV

DAS ATRIBUIÇÕES E ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS DE DE-
SENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

TÍTULO I

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA 
E ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Art. 210. Compete à Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento Alimentar, coordenar a elabora-
ção, execução e avaliação das políticas, programas e pro-
jetos de desenvolvimento da agricultura, da pecuária e do 
abastecimento alimentar do Município.

Art. 211. A representação gráfica da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Alimentar, bem 
como os dados de identificação, são os constantes do Ane-
xo XIII, parte integrante desta Lei.

Art. 212. A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento Alimentar tem como competência as se-
guintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Coordenar a elaboração e execução das políticas pú-
blicas de desenvolvimento da agricultura, da pecuária e do 
abastecimento alimentar do Município;

III - Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os atos 
administrativos pertinentes às suas atividades;

IV - Coordenar a elaboração, execução e avaliação dos 
planos e projetos municipais, em conjunto com os demais 
órgãos atuantes nos setores agropecuários e de abasteci-
mento alimentar do Município;

V - Efetuar levantamentos, pesquisas e divulgação das ca-
racterísticas da zona rural e das potencialidades da agri-
cultura e pecuária;

VI - Promover o cadastramento do produtor rural, no que 
refere à vocação da propriedade para produção agrícola e 
pecuária;

VII - Divulgar, pelos meios adequados, as modernas técni-
cas agrícolas e pastoris, visando ao aumento de produção 
e à melhoria da qualidade dos produtos;

VIII - Estimular as atividades agropecuárias, através de 
exposições, feiras, congressos e incentivos;

IX - Desenvolver suas atividades com órgãos congêneres 
da União, do Estado e outros Municípios, visando propor-
cionar o desenvolvimento agropecuário e de agronegócios;

X - Promover estudos sócio-econômicos para a localização 
e construção de unidades de armazenamento e abasteci-
mento;

XI - Organizar o abastecimento de gêneros alimentí-
cios, com vistas a melhorar as condições de acesso da 
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população, especialmente a de baixo poder aquisitivo;

XII - Orientar as atividades de classificação e fiscalização 
e produtos agropecuários;

XIII - Promover o associativismo rural, bem como assistir 
às cooperativas e outras associações de classe de produ-
tores;

XIV - Instituir programas de ensino agrícola associado ao 
ensino não-formal e à educação para preservação do meio 
ambiente;

XV - Promover e incentivar a criação de reprodutores, vi-
sando o melhoramento genético de animais;

XVI - Preservar a diversidade genética tanto animal quan-
to vegetal;

XVII - Apoiar, coordenar e fiscalizar o desenvolvimento de 
campanhas de vacinação preventiva em animais, em âm-
bito municipal;

XVIII - Exercer as atividades de inspeção e fiscalização, 
visando à defesa sanitária, vegetal e animal;

XIX - Zelar pela conservação dos mananciais existentes no 
Município, evitando desmatamento e queimadas;

XX - Desenvolver e estimular pesquisa de tecnologia de 
conservação do solo;

XXI - Orientar o pequeno produtor rural no uso e manejo 
do solo, segundo sua aptidão agrícola, visando à otimiza-
ção da renda do produtor rural e à preservação permanen-
te do solo;

XXII - Desenvolver programas de irrigação e drenagem, 
implantação e manutenção de poços artesianos, eletrifica-
ção rural, produção e distribuição de mudas e sementes, 
de reflorestamento, bem como do aprimoramento dos re-
banhos;

XXIII - Promover a mecanização agrícola planejada e 
orientada, mediante convênio com as cooperativas agrí-
colas de pequenos produtores, para o aproveitamento dos 
equipamentos e redução de sua ociosidade;

XXIV - Estimular a criação de hortas comunitárias e a pre-
servação das áreas verdes;

XXV - Desenvolver programas de açudagem e piscicultura, 
baseados na legislação vigente;

XXVI - Articular-se com a Secretaria de Obras, Infra-es-
trutura e Serviços Públicos para a abertura e conservação 
das estradas vicinais;

XXVII - Elaborar e apresentar ao Prefeito relatório anual 
de atividades;

XXVIII - Elaborar sua proposta orçamentária parcial e re-
metê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclu-
são no projeto de lei de orçamento do Município;

XXIX - Expedir instruções para garantir a boa execução 
das leis, decretos e regulamentos relacionados às suas ati-
vidades;

XXX - Providenciar levantamento anual das atividades, 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XXXI - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 

de atividade;

XXXII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descri-
tas nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas 
para o referido cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABAS-
TECIMENTO ALIMENTAR fica criado 01 (um) cargo comis-
sionado de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO ALIMENTAR, com as se-
guintes atividades: Referência: CC1.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 
representação funcional e social;

II - Coordenar a elaboração e execução das políticas pú-
blicas de desenvolvimento da agricultura, da pecuária e do 
abastecimento alimentar do Município;

III - Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os atos 
administrativos pertinentes às suas atividades;

IV - Coordenar a elaboração, execução e avaliação dos 
planos e projetos municipais, em conjunto com os demais 
órgãos atuantes nos setores agropecuários e de abasteci-
mento alimentar do Município;

V - Efetuar levantamentos, pesquisas e divulgação das ca-
racterísticas da zona rural e das potencialidades da agri-
cultura e pecuária;

VI - Promover o cadastramento do produtor rural, no que 
refere à vocação da propriedade para produção agrícola e 
pecuária;

VII - Divulgar, pelos meios adequados, as modernas técni-
cas agrícolas e pastoris, visando ao aumento de produção 
e à melhoria da qualidade dos produtos;

VIII - Estimular as atividades agropecuárias, através de 
exposições, feiras, congressos e incentivos;

IX - Desenvolver suas atividades com órgãos congêneres 
da União, do Estado e outros Municípios, visando propor-
cionar o desenvolvimento agropecuário e de agronegócios;

X - Promover estudos sócio-econômicos para a localização 
e construção de unidades de armazenamento e abasteci-
mento;

XI - Organizar o abastecimento de gêneros alimentícios, 
com vistas a melhorar as condições de acesso da popula-
ção, especialmente a de baixo poder aquisitivo;

XII - Orientar as atividades de classificação e fiscalização 
e produtos agropecuários;

XIII - Promover o associativismo rural, bem como assistir 
às cooperativas e outras associações de classe de produ-
tores;

XIV - Instituir programas de ensino agrícola associado ao 
ensino não-formal e à educação para preservação do meio 
ambiente;

XV - Promover e incentivar a criação de reprodutores, vi-
sando o melhoramento genético de animais;

XVI - Preservar a diversidade genética tanto animal quan-
to vegetal;
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XVII - Apoiar, coordenar e fiscalizar o desenvolvimento de 
campanhas de vacinação preventiva em animais, em âm-
bito municipal;

XVIII - Exercer as atividades de inspeção e fiscalização, 
visando à defesa sanitária, vegetal e animal;

XIX - Zelar pela conservação dos mananciais existentes no 
Município, evitando desmatamento e queimadas;

XX - Desenvolver e estimular pesquisa de tecnologia de 
conservação do solo;

XXI - Orientar o pequeno produtor rural no uso e manejo 
do solo, segundo sua aptidão agrícola, visando à otimiza-
ção da renda do produtor rural e à preservação permanen-
te do solo;

XXII - Desenvolver programas de irrigação e drenagem, 
implantação e manutenção de poços artesianos, eletrifica-
ção rural, produção e distribuição de mudas e sementes, 
de reflorestamento, bem como do aprimoramento dos re-
banhos;

XXIII - Promover a mecanização agrícola planejada e 
orientada, mediante convênio com as cooperativas agrí-
colas de pequenos produtores, para o aproveitamento dos 
equipamentos e redução de sua ociosidade;

XXIV - Estimular a criação de hortas comunitárias e a pre-
servação das áreas verdes;

XXV - Desenvolver programas de açudagem e piscicultura, 
baseados na legislação vigente;

XXVI - Articular-se com a Secretaria de Obras, Infra-es-
trutura e Serviços Públicos para a abertura e conservação 
das estradas vicinais;

XXVII - Elaborar e apresentar ao Prefeito relatório anual 
de atividades;

XXVIII - Elaborar sua proposta orçamentária parcial e re-
metê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclu-
são no projeto de lei de orçamento do Município;

XXIX - Expedir instruções para garantir a boa execução 
das leis, decretos e regulamentos relacionados às suas ati-
vidades;

XXX - Providenciar levantamento anual das atividades, 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XXXI - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

XXXII – Participar dos eventos promovidos pela adminis-
tração municipal buscando, sempre que necessário, pro-
mover a ordem, com dedicação e postura;

XXXIII - Praticar os atos pertinentes às atribuições des-
critas nesta Lei ou outras correlatas e eventuais previstas 
para o referido cargo.

Art. 213. A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento Alimentar exercerá suas atividades através 
da seguinte Superintendência, Gerências e Subgerências, 
sob a sua subordinação:

I – Superintendência:

a) Superintendência de Desenvolvimento Rural.

II - Gerências:

a) Gerência de Acompanhamento de Projetos e Progra-
mas;

b) Gerência de Desenvolvimento Rural;

c) Gerência de Cadastramento Rural e Geração de Renda.

III – Subgerências:

a) Subgerência de Acompanhamento de Projetos e Pro-
gramas;

b) Subgerência de Apoio Operacional;

c) Subgerência de Apoio Técnico e Organização Institu-
cional.

CAPÍTULO I

DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Art. 214. A Superintendência de Desenvolvimento Rural, 
órgão diretamente ligado a Secretaria Municipal de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento Alimentar, tem como 
competência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Executar ações visando a elaboração, execução e ava-
liação dos planos e projetos municipais, em conjunto com 
os demais órgãos atuantes nos setores agropecuários e de 
abastecimento alimentar do Município;

III – Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV – Acompanhar e executar ações para levantamentos, 
pesquisas e divulgação das características da zona rural e 
das potencialidades da agricultura e pecuária;

V – Buscar para realização do cadastramento do produtor 
rural, no que refere à vocação da propriedade para produ-
ção agrícola e pecuária;

VI – Providenciar os materiais para divulgação das moder-
nas técnicas agrícolas e pastoris, visando ao aumento de 
produção e à melhoria da qualidade dos produtos;

VII – Acompanhar e executar ações que visem estimular 
as atividades agropecuárias, através de exposições, feiras, 
congressos e incentivos;

VIII – Auxiliar no estudo sócio-econômico para a localiza-
ção e construção de unidades de armazenamento e abas-
tecimento;

IX – Buscar dados junto à comunidade a fim de reforçar o 
associativismo rural, bem como assistir às cooperativas e 
outras associações de classe de produtores;

X – Auxiliar na instituição de programas de ensino agrícola 
associado ao ensino não-formal e à educação para preser-
vação do meio ambiente;
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XI – Criar um planejamento estratégico visando o melho-
ramento genético de animais;

XII - Apoiar, coordenar e fiscalizar o desenvolvimento de 
campanhas de vacinação preventiva em animais, em âm-
bito municipal;

XIII - Orientar o pequeno produtor rural no uso e manejo 
do solo, segundo sua aptidão agrícola, visando à otimiza-
ção da renda do produtor rural e à preservação permanen-
te do solo;

XIV – Auxiliar a desenvolver programas de irrigação e dre-
nagem, implantação e manutenção de poços artesianos, 
eletrificação rural, produção e distribuição de mudas e se-
mentes, de reflorestamento, bem como do aprimoramento 
dos rebanhos;

XV – Assistir na criação de hortas comunitárias e na pre-
servação das áreas verdes;

XVI – Assessorar programas de açudagem e piscicultura;

XVII – Fazer levantamentos das estradas rurais que neces-
sitem de conservação e modificações pertinentes;

XVIII - Providenciar levantamento anual das atividades, 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XIX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUPERIN-
TENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL fica criado 01 
(um) cargo comissionado de SUPERINTENDENTE DE DE-
SENVOLVIMENTO RURAL, com as seguintes atividades: 
Referência: CC3.

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito e ao 
Secretário na sua representação funcional e social;

II – Executar ações visando a elaboração, execução e ava-
liação dos planos e projetos municipais, em conjunto com 
os demais órgãos atuantes nos setores agropecuários e de 
abastecimento alimentar do Município;

III – Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área 
de atividade;

IV – Acompanhar e executar ações para levantamentos, 
pesquisas e divulgação das características da zona rural e 
das potencialidades da agricultura e pecuária;

V – Buscar para realização do cadastramento do produtor 
rural, no que refere à vocação da propriedade para produ-
ção agrícola e pecuária;

VI – Providenciar os materiais para divulgação das moder-
nas técnicas agrícolas e pastoris, visando ao aumento de 
produção e à melhoria da qualidade dos produtos;

VII – Acompanhar e executar ações que visem estimular 
as atividades agropecuárias, através de exposições, feiras, 
congressos e incentivos;

VIII – Auxiliar no estudo sócio-econômico para a localiza-
ção e construção de unidades de armazenamento e abas-
tecimento;

IX – Buscar dados junto à comunidade a fim de reforçar o 
associativismo rural, bem como assistir às cooperativas e 
outras associações de classe de produtores;

X – Auxiliar na instituição de programas de ensino agrícola 
associado ao ensino não-formal e à educação para preser-
vação do meio ambiente;

XI – Criar um planejamento estratégico visando o melho-
ramento genético de animais;

XII - Apoiar, coordenar e fiscalizar o desenvolvimento de 
campanhas de vacinação preventiva em animais, em âm-
bito municipal;

XIII - Orientar o pequeno produtor rural no uso e manejo 
do solo, segundo sua aptidão agrícola, visando à otimiza-
ção da renda do produtor rural e à preservação permanen-
te do solo;

XIV – Auxiliar a desenvolver programas de irrigação e dre-
nagem, implantação e manutenção de poços artesianos, 
eletrificação rural, produção e distribuição de mudas e se-
mentes, de reflorestamento, bem como do aprimoramento 
dos rebanhos;

XV – Assistir na criação de hortas comunitárias e na pre-
servação das áreas verdes;

XVI – Assessorar programas de açudagem e piscicultura;

XVII – Fazer levantamentos das estradas rurais que neces-
sitem de conservação e modificações pertinentes;

XVIII - Providenciar levantamento anual das atividades, 
para a realização de audiência pública de prestação de 
contas;

XIX - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

XXI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido cargo.

Art. 215. A Superintendência de Desenvolvimento Rural 
terá, sob sua subordinação, as seguintes Gerências e Sub-
gerências:

I. Gerências:

a) Gerência de Acompanhamento de Projetos e Progra-
mas;

b) Gerência de Desenvolvimento Rural;

c) Gerência de Cadastramento Rural e Geração de Renda.

II. Subgerências:

a) Subgerência de Acompanhamento de Projetos e Pro-
gramas;

b) Subgerência de Apoio Operacional;

c) Subgerência de Apoio Técnico e Organização Institu-
cional.

Seção I
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DA GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E 
PROGRAMAS

Art. 216. A Gerência de Acompanhamento de Projetos e 
Programas, órgão diretamente ligado à Superintendência 
de Desenvolvimento Rural, tem como competência o de-
senvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Desenvolver juntamente com os demais órgãos com-
petentes os programas e projetos que visem captar re-
cursos financeiros para o desenvolvimento das atividades 
agrícolas;

III – Coordenar e supervisionar os Projetos e Programas 
de interesse da secretaria e da municipalidade;

IV – Prestar contas sempre que solicitados das atividades 
desenvolvidas no âmbito da secretaria;

V – Manter um canal aberto de contato com os órgãos da 
esfera Estadual/Federal para captação de recursos;

VI – Atualizar os sistemas de informação com ênfase da 
divulgação de projetos e programas em andamento;

VII – Pesquisar junto aos órgãos competentes quanto a 
projetos e programas dentro de sua área de atuação;

VIII – Analisar e encaminhar aos setores competentes os 
registros e as prestações de contas parcial/total dos con-
vênios desenvolvidos pela secretaria;

IX - Providenciar levantamento anual das atividades, para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

X – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊN-
CIA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS 
fica criado 01 (um) cargo comissionado de GERENTE DE 
ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS, com as 
seguintes atividades: Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Desenvolver juntamente com os demais órgãos com-
petentes os programas e projetos que visem captar re-
cursos financeiros para o desenvolvimento das atividades 
agrícolas;

III – Coordenar e supervisionar os Projetos e Programas 
de interesse da secretaria e da municipalidade;

IV – Prestar contas sempre que solicitados das atividades 
desenvolvidas no âmbito da secretaria;

V – Manter um canal aberto de contato com os órgãos da 
esfera Estadual/Federal para captação de recursos;

VI – Atualizar os sistemas de informação com ênfase da 
divulgação de projetos e programas em andamento;

VII – Pesquisar junto aos órgãos competentes quanto a 
projetos e programas dentro de sua área de atuação;

VIII – Analisar e encaminhar aos setores competentes os 
registros e as prestações de contas parcial/total dos con-
vênios desenvolvidos pela secretaria;

IX - Providenciar levantamento anual das atividades, para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

X - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção I

DA SUBGERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS 
E PROGRAMAS

Art. 217. A Subgerência de Acompanhamento de Proje-
tos e Programas, órgão diretamente ligado à Gerência de 
Acompanhamento de Projetos e Programas, tem como 
competência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II – Executar juntamente com os demais órgãos compe-
tentes os programas e projetos que visem captar recursos 
financeiros para o desenvolvimento das atividades agríco-
las;

III – Acompanhar os Projetos e Programas de interesse da 
secretaria e da municipalidade;

IV – Manter organizado todas as prestações de contas re-
lativas aos convênios e projetos aprovados, ou em anda-
mento;

V – Prestar contas sempre que solicitados das atividades 
desenvolvidas no âmbito da secretaria;

VI – Buscar dados com objetivo de aprimorar os siste-
mas de informação com ênfase da divulgação de projetos 
e programas em andamento;

VII – Executar os projetos e programas para o desenvolvi-
mento do Município no âmbito da Secretaria;

VIII – Providenciar os registros e as prestações de contas 
parcial/total dos convênios desenvolvidos pela secretaria;

IX - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

X– Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGERÊN-
CIA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS, 
fica criado 01 (um) cargo comissionado de SUBGEREN-
TE DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS, 
com as seguintes atividades: Referência: CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintendente 
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e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II – Executar juntamente com os demais órgãos compe-
tentes os programas e projetos que visem captar recursos 
financeiros para o desenvolvimento das atividades agríco-
las;

III – Acompanhar os Projetos e Programas de interesse da 
secretaria e da municipalidade;

IV – Manter organizado todas as prestações de contas re-
lativas aos convênios e projetos aprovados, ou em anda-
mento;

V – Prestar contas sempre que solicitados das atividades 
desenvolvidas no âmbito da secretaria;

VI – Buscar dados com objetivo de aprimorar os siste-
mas de informação com ênfase da divulgação de projetos 
e programas em andamento;

VII – Executar os projetos e programas para o desenvolvi-
mento do Município no âmbito da Secretaria;

VIII – Providenciar os registros e as prestações de contas 
parcial/total dos convênios desenvolvidos pela secretaria;

IX - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

X - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Seção II

DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Art. 218. A Gerência de Desenvolvimento Rural, órgão di-
retamente ligado à Superintendência de Desenvolvimento 
Rural, tem como competência o desenvolvimento das se-
guintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Executar ações que visem o desenvolvimento rural, 
dentro de sua área de atuação;

III – Executar ações para o fortalecimento das associações 
de produtores rurais e cooperativas;

IV – Executar ações para o fortalecimento das associações 
femininas para a geração de renda dentro do meio rural;

V – Primar pelo bom estado de conservação das estradas 
rurais;

VI – Coordenar a equipe de manutenção das estradas ru-
rais, especialmente com relação ao escoamento das águas 
das chuvas;

VII - Articular-se com os demais órgãos para o escoamen-
to dos produtos da terra, promovendo feiras e eventos 
para este fortalecimento;

VIII – Executar ações que visem incluir os produtores ru-
rais em projetos de geração de renda pertencentes a ou-
tras secretarias;

IX - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

X – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊNCIA 
DE DESENVOLVIMENTO RURAL fica criado 01 (um) cargo 
comissionado de GERENTE DE DESENVOLVIMENTO RU-
RAL, com as seguintes atividades: Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Executar ações que visem o desenvolvimento rural, 
dentro de sua área de atuação;

III – Executar ações para o fortalecimento das associações 
de produtores rurais e cooperativas;

IV – Executar ações para o fortalecimento das associações 
femininas para a geração de renda dentro do meio rural;

V – Primar pelo bom estado de conservação das estradas 
rurais;

VI – Coordenar a equipe de manutenção das estradas ru-
rais, especialmente com relação ao escoamento das águas 
das chuvas;

VII - Articular-se com os demais órgãos para o escoamen-
to dos produtos da terra, promovendo feiras e eventos 
para este fortalecimento;

VIII – Executar ações que visem incluir os produtores ru-
rais em projetos de geração de renda pertencentes a ou-
tras secretarias;

IX - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

X - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

XI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção I

DA SUBGERÊNCIA DE APOIO OPERACIONAL

Art. 219. A Subgerência de Apoio Operacional, órgão di-
retamente ligado à Gerência de Desenvolvimento Rural, 
tem como competência o desenvolvimento das seguintes 
atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II – Auxiliar na Execução de serviços de manutenção nas 
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vias rurais, obedecendo aos cronogramas de desenvolvido 
pela secretaria;

III – Cuidar e zelar da manutenção dos equipamentos 
sob sua responsabilidade, informando ao superintendente 
sempre que necessário;

IV – Providenciar o levantamento dos materiais e serviços 
necessários para manutenção da frota sob sua responsa-
bilidade;

V – Realizar cotações de preços, para aquisição de peças e 
serviços para manutenção da frota, bem como, dos demais 
processos da Secretaria de Agricultura;

VI – Acompanhar a tramitação dos processos no âmbito da 
Secretaria Municipal de Agricultura;

VII - Providenciar levantamento anual das atividades, re-
latórios fotográficos para a realização de audiência pública 
de prestação de contas;

VII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGE-
RÊNCIA DE APOIO OPERACIONAL fica criado 01 (um) car-
go comissionado de SUBGERENTE DE APOIO OPERACIO-
NAL, com as seguintes atividades: Referência: CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II – Auxiliar na Execução de serviços de manutenção nas 
vias rurais, obedecendo aos cronogramas de desenvolvido 
pela secretaria;

III – Cuidar e zelar da manutenção dos equipamentos 
sob sua responsabilidade, informando ao superintendente 
sempre que necessário;

IV – Providenciar o levantamento dos materiais e serviços 
necessários para manutenção da frota sob sua responsa-
bilidade;

V – Realizar cotações de preços, para aquisição de peças e 
serviços para manutenção da frota, bem como, dos demais 
processos da Secretaria de Agricultura;

VI – Acompanhar a tramitação dos processos no âmbito da 
Secretaria Municipal de Agricultura;

VII - Providenciar levantamento anual das atividades, re-
latórios fotográficos para a realização de audiência pública 
de prestação de contas;

VII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

VIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Seção III

DA GERÊNCIA DE CADASTRAMENTO RURAL E GERAÇÃO 
DE RENDA

Art. 220. A Gerência de Cadastramento Rural e Geração 
de Renda, órgão diretamente ligado à Superintendência de 
Desenvolvimento Rural, tem como competência o desen-
volvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Providenciar e manter atualizado os cadastros dos 
produtores rurais, especificando o potencial produtivo de 
cada um;

III – Desenvolver projeto para a confecção de talonários 
de nota fiscal de produtor rural, visando guiar os produtos 
gerando renda;

IV – Fomentar políticas públicas de geração de renda, in-
cluindo os produtores cadastrados aos programas de ali-
mentação escolar, e outros existentes ou que venham a 
surgir;

V - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

VI – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da GERÊN-
CIA DE CADASTRAMENTO RURAL E GERAÇÃO DE RENDA 
fica criado 01 (um) cargo comissionado de GERENTE DE 
CADASTRAMENTO RURAL E GERAÇÃO DE RENDA, com as 
seguintes atividades: Referência: CC4.

I – Prover assistência direta e imediata ao Secretário e ao 
Superintendente na sua representação funcional e social;

II – Providenciar e manter atualizado os cadastros dos 
produtores rurais, especificando o potencial produtivo de 
cada um;

III – Desenvolver projeto para a confecção de talonários 
de nota fiscal de produtor rural, visando guiar os produtos 
gerando renda;

IV – Fomentar políticas públicas de geração de renda, in-
cluindo os produtores cadastrados aos programas de ali-
mentação escolar, e outros existentes ou que venham a 
surgir;

V - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

VI - Participar dos eventos promovidos pela administração 
municipal buscando, sempre que necessário, promover a 
ordem, com dedicação e postura;

VII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Subseção I

DA SUBGERÊNCIA DE APOIO TÉCNICO E ORGANIZAÇÃO 
INSTITUCIONAL

Art. 221. A Subgerência de Apoio Técnico e Organização 
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Institucional, órgão diretamente ligado à Gerência de Ca-
dastramento Rural e Geração de Renda, tem como compe-
tência o desenvolvimento das seguintes atribuições:

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II – Manter organizado os trabalhos no âmbito da secre-
taria municipal de Agricultura, da Pecuária e do Abasteci-
mento Alimentar;

III – Receber e repassar as correspondências aos demais 
membros da secretaria;

IV – Providenciar o envio dos ofícios e expedientes solici-
tados;

V – Arquivar e manter organizado os arquivos da secre-
taria;

VI – Encaminhar os processos administrativos para a sede 
da prefeitura e acompanhá-los na tramitação;

VII - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

VIII – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

Parágrafo único. Para exercer as atribuições da SUBGERÊN-
CIA DE APOIO TÉCNICO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
fica criado 01 (um) cargo comissionado de SUBGERENTE 
DE APOIO TÉCNICO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL, 
com as seguintes atividades: Referência: CC5.

I – Prover assistência direta e imediata ao Superintenden-
te e ao Gerente na sua representação funcional e social;

II – Manter organizado os trabalhos no âmbito da secre-
taria municipal de Agricultura, da Pecuária e do Abasteci-
mento Alimentar;

III – Receber e repassar as correspondências aos demais 
membros da secretaria;

IV – Providenciar o envio dos ofícios e expedientes solici-
tados;

V – Arquivar e manter organizado os arquivos da secre-
taria;

VI – Encaminhar os processos administrativos para a sede 
da prefeitura e acompanhá-los na tramitação;

VII - Providenciar levantamento anual das atividades para 
a realização de audiência pública de prestação de contas;

VIII - Participar dos eventos promovidos pela administra-
ção municipal buscando, sempre que necessário, promo-
ver a ordem, com dedicação e postura;

IX – Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas 
nesta Lei ou outras correlatas previstas para o referido 
cargo.

LIVRO V

TÍTULO I

DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Art. 222. Constituem-se como Função de Confiança os En-
carregados de Turma, o Motorista de Gabinete do Prefeito 
e de Coordenadores, cujas nomeações fazer-se-ão me-
diante Decreto do Prefeito Municipal, exclusivamente entre 
servidores públicos municipais efetivos, rendendo ao seu 
ocupante a gratificação correspondente a 50% (cinqüenta 
por cento) do seu salário efetivo.

Art. 223. Para efeito do citado no artigo anterior, ficam 
criados os seguintes Encarregados de Turma, atividade es-
pecial de condução de veículo oficial do Gabinete do Pre-
feito e de Coordenadores:

I) Encarregados de Turma de:

a) Calceteiro: (01) vaga;

b) Pedreiro: (01) vaga;

c) Jardineiro: (01) vaga;

d) Cemitério: (02) vagas;

e) Vigia: (01) vaga;

f) Artefatos de cimento e britagem: (01) vaga;

g) Limpeza Pública: (01) vaga;

h) Carpinteiro: (01) vaga;

i) Iluminação Pública: (01) vaga.

j) Construção e manutenção de pontes e mata-burros: 
(01) vaga;

k) Operador de máquina, trator e caminhão: (01) vaga;

l) Manutenção de estradas vicinais rurais: (01) vaga;

m) Coleta de resíduos sólidos urbanos: (01) vaga;

n) Coleta de resíduos de construção civil: (01) vaga.

II) Motorista de Gabinete do Prefeito:

a) 02 (dois) Motoristas de Gabinete do Prefeito.

III) Coordenadores:

a) Coordenador de Saúde Bucal: 01 (uma) vaga;

b) Coordenador de Atenção Primária em Saúde: 01 (uma) 
vaga.

c) Coordenador de Fiscalização e Licenciamento Ambien-
tal: (01) vaga;

d) Coordenador do NAC – Núcleo de Apoio ao Contribuin-
te: (01) vaga;

e) Coordenador do Selo de Inspeção Municipal: (01) vaga;

f) Coordenador de Manutenção de Máquinas e Equipamen-
tos: (01) vaga.

g) Coordenador de Serviços de Transbordo de Resíduos: 
(01) vaga.

h) Coordenador de Serralheria: (01) vaga.
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i) Coordenador de Veículos e Caminhões: (01) vaga.

j) Coordenador de Média e Alta Complexidade: (01) vaga.

k) Coordenador de Saúde da Mulher: (01) vaga.

LIVRO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 224. As nomeações para Cargos de Provimento em 
Comissão se farão, no mínimo, com 25% (vinte e cinco 
por cento) entre servidores públicos efetivos com exercício 
na Prefeitura e com experiência comprovada independen-
temente do regime jurídico a que estiverem vinculados.

Parágrafo único. As nomeações de que se trata o caput 
deste artigo serão feitas somente na medida da necessi-
dade.

Art. 225. O servidor público efetivo nomeado para ocupar 
cargo em comissão, poderá optar pelo vencimento do car-
go para o qual foi nomeado ou pelo valor do cargo efetivo 
mais 50% (cinqüenta por cento) do valor atribuído ao car-
go em comissão, respeitando os limites fixados nessa lei.

Art. 226. Os cargos de Secretários Municipais serão ocupa-
dos, preferencialmente, por pessoas que possuam Diplo-
ma de Nível Superior.

§ 1º. O cargo de Superintendente de Obras, será ocupado 
por pessoas que tenha Curso Superior em Engenharia ou 
Arquitetura, devidamente registrado no órgão competen-
te;

§ 2º. O cargo de Superintendente de Suporte à Educação, 
será ocupado por pessoas que tenha Curso Superior na 
área de educação, devidamente reconhecido pelo Ministé-
rio da Educação;

§ 3º. O cargo de Gerente de Apoio Pedagógico, será ocu-
pado por pessoas que tenha Curso Superior em Pedagogia, 
devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação;

§ 4º. Para ocupar os demais cargos de Superintendentes 
serão exigidas, preferencialmente, pessoas que possuam 
Diploma de Nível Superior.

§ 5º. Para ocupar os cargos de Gerente e Subgerente, será 
exigida, preferencialmente, escolaridade de Ensino Médio;

§ 6º. Os cargos de Procurador Geral e Adjuntos serão pre-
enchidos por profissionais com bacharelado em Direito, 
devidamente registrados na OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil).

§ 7º. O ocupante do cargo de Controlador Geral deverá 
comprovar por meio de certificados e títulos possuir nível 

de escolaridade superior com o devido registro no órgão 
de classe e demonstrar conhecimento sobre matéria or-
çamentária, financeira, contábil, jurídica e administração 
pública, além de dominar os conceitos relacionados ao 
controle interno e a atividade de auditoria.

Art. 227. O quantitativo e a relação dos cargos ora criados 
por esta Lei, bem como os valores atribuídos a eles, são os 
constantes do anexo XIV, sendo parte integrante desta Lei.

Art. 228. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 
correrão por conta de dotações próprias, consignadas no 
orçamento de 2018, suplementadas se necessárias.

Art. 229. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, com eficácia a partir de 01 de julho de 2018.

Guaçuí - ES, 19 de junho de 2018.

VERA LÚCIA COSTA

Prefeita Municipal

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

WALLESKA GUAITOLINI

Secretária Municipal de Gestão Administrativa e Recursos 
Humanos

SEBASTIANA CRISTINA COSTA

Secretária Municipal de Finanças

PORTARIA N.º 5.549, DE 02 DE JANEIRO DE 
2018

Publicação Nº 143227

Portaria n.º 5.549, de 02 de janeiro de 2018

DESIGNA SERVIDORA EFETIVA PARA ATUAR NA CASA 
DOS CONSELHOS.

A Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais que lhe confere 
a Lei Municipal nº 3.733/2010 que dispõe sobre a Descon-
centração Administrativa do Poder Executivo Municipal de 
Guaçuí, bem como o Decreto nº 7.255/2010 que regula-
menta a referida Lei e conforme os termos do Processo nº 
0005/18, da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Direitos Humanos;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora efetiva ELIZETE APARECIDA 
DE SOUZA SESSE, para atuar na CASA DOS CONSELHOS, 
a partir de 02/01/2018.



29/06/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1043

www.diariomunicipales.org.br

Página 264

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

Guaçuí - ES, 02 de janeiro de 2018.

JOSILDA AMORIM DE LIMA

Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Hu-
manos

DOUGLAS DE SOUZA RODRIGUES

Procurador Geral Interino do Município

PORTARIA Nº. 5.591, DE 26 DE JUNHO DE 2018
Publicação Nº 143231

Portaria nº. 5.591, de 26 de junho de 2018

Averba Tempo de Contribuição.

A Secretária de Gestão Administrativa e Recursos Huma-
nos, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Municipal nº 3.733/2010 que dispõe sobre a Descon-
centração Administrativa do Poder Executivo Municipal de 
Guaçuí, bem como o Decreto nº 7.255/2010 que regula-
menta a referida Lei e na forma do disposto na Constitui-
ção Federal, Artigo 201 - § 9º, Lei Federal nº 8.213, de 
24.07.1991, do Decreto nº 357, de 07.12.1991, Lei Esta-
dual n.º 3.476, de 20.07.1982, Artigo 41 § 5º da Consti-
tuição Estadual, Lei Federal n.º 8.112, de 11.12.1990, c/c 
os Artigos 1º e seguintes da Lei Municipal n.º 2.108/92 e 
do Processo n.º 3.718/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - Averbar junto à Prefeitura Municipal de Guaçuí, 
o tempo de contribuição de 517 (quinhentos e dezessete) 
dias, correspondendo a 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 
02 (dois) dias, pertencente ao servidor público municipal 
CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO, constante na Cer-
tidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, anexa ao processo nº 
3.718/2018 e conforme parecer do Superintendente de 
Recursos Humanos constante às fls. 04.

Parágrafo único - O tempo ora averbado, deverá constar 
na ficha funcional do servidor acima mencionado, para fins 
de consulta de seus direitos trabalhistas.

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

Guaçuí – ES, 26 de junho de 2018.

WALLESKA GUAITOLINI

Secretária Municipal de Gestão Administrativa e Recursos 
Humanos

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município
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Guarapari

Prefeitura

ABERTURA PE 044/2018
Publicação Nº 143187

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 044/2018

PROCESSO Nº 5324/2018

EXCLUSIVO PARA ME E EPP OU EQUIPARADAS

A Prefeitura Municipal de Guarapari, Estado do Espírito 
Santo, torna público que fará realizar licitação na moda-
lidade “Pregão Eletrônico”, do tipo “MENOR PREÇO POR 
LOTE”, para AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E GARANTIA HAR-
DWARE - SEMSA.

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ÀS 08:00 ho-
ras do dia 16/07/2018

LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ÀS 08:00 
horas do dia 17/07/2018

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: ÀS 
09:00 horas do dia 17/07/2018

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: ÀS 
09:30 horas do dia 17/07/2018

E-mail Comissão de Pregão: copel@guarapari.es.gov.br

Editais exclusivamente através do site www.licitacoes-e.
com.br (Banco do Brasil).

Guarapari/ES, 29 de junho de 2018.

Luciane Nunes de Souza

Pregoeira

AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA
Publicação Nº 143240

AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA

Pelo presente aviso e em cumprimento a Lei nº8.666/93 
e suas alterações, o Município de Guarapari através da 
Subgerência de Compras comunica que está realizando 
cotação de preços, para elaboração do orçamento prévio 
para contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de seguro, com cobertura total para os veícu-
los oficiais da Prefeitura, conforme o disposto no Processo 
Administrativo nº11251/2018. As empresas interessadas 

terão um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publi-
cação, para apresentação de orçamento prévio e poderão 
obter maiores informações junto à Subgerência de Com-
pras da Prefeitura de Guarapari, situada à Rua Alencar Mo-
raes de Resende, 100, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES, ou 
através do e-mail: compras@guarapari.es.gov.br.

Guarapari/ES, 28 de junho de 2018.

GINO ANDRE MAGNAGO

Subgerente de Compras e Cadastro de Fornecedores

AVISO DE LICITAÇÃO PE 045/2018
Publicação Nº 143217

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 045/2018 - REGISTRO DE PRE-
ÇOS – COM LOTE EXCLUSIVO PARA ME E EPP OU EQUI-
PARDAS

PROCESSO Nº 11659/2017

A Prefeitura Municipal de Guarapari, Estado do Espírito 
Santo, torna público que fará realizar licitação na moda-
lidade “Pregão Eletrônico”, do tipo “MENOR PREÇO POR 
LOTE”, para A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNE-
CIMENTO DE UNIFORMES, EM ATENDIMENTO AOS AGEN-
TES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- SEMSA.

E-mail Comissão de Pregão: copel@guarapari.es.gov.br

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ÀS 08:00 ho-
ras do dia 13/07/2018

LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ÀS 13:00 
horas do dia 16/07/2018

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: ÀS 
14:00 horas do dia 16/07/2018

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: ÀS 
14:30 horas do dia 16/07/2018

Editais exclusivamente através do site www.licitacoes-e.
com.br (Banco do Brasil).

Guarapari/ES, 28 de maio de 2018.

Luciane Nunes de Souza

Pregoeira

mailto:copel@guarapari.es.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:copel@guarapari.es.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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DECRETO Nº 255/2017
Publicação Nº 143257

DECRETO Nº. 255/2018

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÃO – COPEL E COMISSÃO PERMANENTE 
DE CADASTRO - COPEC O PREFEITO MUNICIPAL DE GUA-
RAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais, contidas no art. 88, incisos III e IX, da Lei 
Orgânica do Município, c/c art. 19 da Lei nº 1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica constituída a COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – COPEL, composta pelos servidores:

Presidente: LUCIANE NUNES DE SOUZA;

Secretário: BIANCA TRAVESANI MARCHEZI;

Membros Titulares: MARIA APARECIDA DA SILVA RAMOS e 
Priscilla Fosse Faria da Costa

Membro Suplente: RUTH ALVES PEREIRA RADAEL.

§ 1º - Fica designado para atuar como membro técnico o 
servidor “EMANUEL DE OLIVEIRA VIEIRA”, nas licitações 
de obras, serviços ou aquisição de equipamento, por exi-
gência do art. 51,§ 2º, da Lei nº 8.666/93, sendo o seu 
parecer de caráter obrigatório.

§ 2º - Na ausência da Presidência da Comissão, responde-
rá o Secretário.

Art. 2º - Fica a COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRO – 
COPEC, constituída pelos servidores:

Presidente: ANA CAROLINA ROVETTA DA CRUZ;

Secretário: GINO ANDRÉ MAGNAGO;

Membros Titulares: VANESSA TRÉZ OLIVEIRA e DANIELLE 
CAPISTRANO RODRIGUES

Membro Suplente: LARISSA AMORIM.

Parágrafo Único – Na ausência da Presidência da Comis-
são, responderá o Secretário.

Art. 3º - O mandato dos membros da Comissão Permanen-
te de Licitação - COPEL e Comissão Permanente de Cadas-
tro – COPEC será exercido por 12 (doze) meses.

Art. 4º - Os membros designados para a Comissão Per-
manente de Licitação - COPEL e Comissão Permanente de 
Cadastro - COPEC apresentarão declaração de bens no ato 
da posse e no término de seus mandatos.

Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 30/05/2018.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário, em es-
pecial o DECRETO Nº. 368/2017.

Guarapari/ES, 30 de maio de 2018.

Edson Figueiredo Magalhães

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 290/2018
Publicação Nº 143293

DECRETO Nº. 290/2018

Dispõe sobre SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO PARA COM-
POR a TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PARA APURAR OS 
FATOS E IDENTIFICAR OS RESPONSÁVEIS E QUANTIFI-
CAÇÃO DE DANOS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espí-
rito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no 
Art. 88, inciso IX da Lei Orgânica do Município – LOM;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeada a Sra. KARINA ABREU BOECHAT 
ARAÚJO, para substituir o Sra. STEFANNY CAMPAGNARO, 
para compor a COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPE-
CIAL.

Art. 2º - Permanecem inalteradas as demais disposições 
contidas no Decreto nº 668/2014.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

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

Guarapari (ES), 26 de Junho de 2018.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 291/2018
Publicação Nº 143254

DECRETO Nº. 291/2018

DISPÕE SOBRE HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
NOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O JOGO 
DA 21ª COPA DO MUNDO FIFA, RÚSSIA 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espí-
rito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no 
art. 88, inciso III, da Lei Orgânica do Município;
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CONSIDERANDO o grande interesse despertado na popu-
lação pela realização da Copa do Mundo de Futebol;

CONSIDERANDO que, no horário da realização dos jogos 
disputados pela Seleção Brasileira de Futebol, todas as 
atenções estarão voltadas para esse evento;

CONSIDERANDO que os serviços públicos não poderão ser 
prejudicados em virtude da redução de horário de atendi-
mento ao público, pois serão garantidos os casos de emer-
gências e urgências.

D E C R E T A: Art. 1º. Fica alterado no dia 02 de julho de 
2018, o horário de expediente nos órgãos da Administra-
ção Direta e Indireta do Município de Guarapari, devido 
ao jogo do Brasil na 21ª Copa do Mundo FIFA 2018, que 
deverão funcionar de 14h às 18h.

§ 1º. Todas as atividades essenciais não serão alcançadas 
pela regalia deste artigo.

§ 2º. Excetuam-se do cumprimento estabelecido neste ar-
tigo, as Escolas da Rede Municipal de Ensino, que seguirão 
o Calendário Escolar.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Guarapari/ES, 28 de junho de 2018.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

EDITAL SEMSA 001/2018
Publicação Nº 143252

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL SEMSA Nº. 001/2018

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, faz saber que realizará PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO para contratação imediata e formação de cadastro de reserva de pessoal, com vistas à contra-
tação temporária de profissionais para atendimento às necessidades e provimento de vagas na SECRETARIA MUNICIPAL 
DA SAÚDE – SEMSA, com fulcro à Lei Municipal Nº 3.757/2014, no Processo Administrativo Nº 13.430/2018 e de acordo 
com as normas estabelecidas neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital.
1.2 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos.
1.3 A inscrição do candidato implicará no compromisso de aceitar plena e integralmente as normas determinadas por este 
Edital e legislação pertinente.
1.4 O Processo Seletivo Simplificado visa à seleção de candidatos para formação de vagas ofertadas conforme QUADRO 
I mais cadastro de reserva (CR).
1.5 O Processo Seletivo Simplificado (PSS) compreende a inscrição, a avaliação, (mediante análise de tempo de serviço 
na área pleiteada, escolaridade/títulos e cursos na área pleiteada), a divulgação e a chamada para o exercício de suas 
atribuições.
1.6 Todo o PSS será executado e acompanhado pela comissão do processo, conforme PORTARIA SEMSA Nº 057/2018.
1.7 O Regime de previdência adotada será o Geral (INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social).
1.8 Os candidatos que atenderem a todas as condições exigidas neste edital, aceitam ser contratados, conforme as vagas 
divulgadas e as que surgirem de acordo com as necessidades da administração pública, obedecida a classificação deste.

2. DOS CARGOS, CARGA HORÁRIA, SALÁRIOS, REQUISITO MÍNIMO, VAGAS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
2.1 O cargo, a carga horária, o salário, o requisito mínimo e o número de vagas para a contratação em caráter temporária, 
consta no QUADRO I, abaixo:

QUADRO I

Cargo/Carga Horária Salário Base (R$) Requisito Mínimo Vagas

Técnico de Enfermagem – 
40h/semanal

R$ 1.037,83
Ter concluído o Curso de Técnico em Enfermagem; Registro no 

respectivo Órgão Regulador/Conselho de Classe;
12 + CR

2.2 As atribuições do cargo para a contratação em caráter temporário, consta no QUADRO II, abaixo:
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QUADRO II – ATRIBUIÇÃO DO CARGO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (40H/SEMANAL)

Executar tarefas de caráter técnico, relativas à enfermagem para auxiliar no bom atendimento aos pacientes; Realizar atendimento 
de assistência e/ou emergencial profilático, verificando prioridades; Ministrar medicamentos, vacinas e outros observando horários, 
posologia e outros dados, para atender a prescrição médica; Fazer curativos simples, observando a prescrição; Preparar pacientes 
para consultas, exames e outros procedimentos orientando-os; Executar e avaliar os programas de saúde do Município no que tange 
as atividades técnicas de enfermagem; Proceder à execução de atividades que envolvem limpeza, conservação e esterilização de ma-
teriais, instrumentos, ambientes e equipamentos utilizados na realização de exames e outros procedimentos, observando as medidas 
de precaução; Efetuar a coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em intervenções cirúrgicas atuando sob 
a supervisão do enfermeiro, em caráter de apoio, para facilitar o desenvolvimento das tarefas de cada membro da equipe de saúde; 
Registrar as tarefas executadas, as observações feitas e reações ou alterações importantes no prontuário do paciente; Exercer ativi-
dade de nível médio envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar; Executar atividades de 
assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do enfermeiro, prevista legalmente; Assistir ao enfermeiro no planejamento, pro-
gramação, orientação e supervisão das atividades de assistência em enfermagem; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível 
de complexidade associado a sua especialidade ou ambiente; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento Unidade; Desempenhar outras atividades correlatas à sua função.

3. DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições para o processo seletivo simplificado de contratação, em caráter temporário, serão realizadas das 09h 
às 17h, conforme Cronograma –ANEXO I.

2.2. A inscrição será gratuita e o edital estará afixado na entrada da Sede Administrativa da SEMSA (Rua Adamastor An-
tônio da Silva, s/nº, Muquiçaba, Guarapari/ES. CEP: 29.200-000) e no site da PMG (www.guarapari.es.gov.br).

2.3. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos.

2.3.1. São requisitos para a inscrição:

a. Ter nacionalidade brasileira, na forma da lei;

b. Possuir a escolaridade e requisitos básicos exigidos para o cargo;

c. Ter, na data de encerramento das inscrições, a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e máxima de 70 (setenta) 
anos;

d. Conhecer as exigências estabelecidas neste edital e estar de acordo com as mesmas;

e. Não enquadrar-se nas vedações contidas nos incisos XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da Constituição Federal de 
1988 (Acúmulo de Cargo Público);

2.4. A inscrição deverá ser efetuada na Sede Administrativa da SEMSA (Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, Muquiçaba, 
Guarapari/ES. CEP: 29.200-000), mediante apresentação da Ficha de Inscrição – ANEXO II, disponível no site da PMG, 
devendo a mesma ser preenchida com letra legível, preferencialmente letra de forma, sem rasuras, emendas ou omissões 
de dados, fazendo a juntada dos documentos abaixo relacionados em envelope, que deverá ser entregue, lacrado, com a 
ficha de inscrição s/nº e afixada ao envelope:

a. Cópia autenticada do documento de identificação com foto, nos termos da lei;

b. Cópia autenticada do registro no Conselho de Classe, para os cargos que exigirem;

c. Cópia autenticada do CPF;

d. Cópia autenticada do comprovante de escolaridade (diploma, histórico escolar, certidão ou declaração de escolaridade), 
expedido por instituição legalizada junto ao órgão competente; conforme item 2.1 – QUADRO I;

e. Cópia autenticada do comprovante de cursos/títulos, conforme o item 4.2 – QUADRO III;

f. Cópia (s) autenticada (s) ou original de documento de comprovação de tempo de serviço conforme item 4.4.1;

g. Declaração de não acumulo ilegal de cargos, conforme modelo – ANEXO IV

2.5. Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida em hipótese alguma, a sua alteração, notadamente no que se refere 
à opção de cargo e entrega de qualquer documento.

2.6. O candidato que não preencher a ficha de inscrição – ANEXO II terá sua inscrição indeferida, não cabendo recurso 
desta decisão.

2.7. As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, cabendo a Comissão o 
direito de excluir do Processo Seletivo Simplificado aquele que não preencher o formulário de forma completa, correta e legível;

2.8. A responsabilidade pela escolha dos documentos juntados e entregues, em envelope, no dia da inscrição será exclu-
siva do candidato.

http://www.guarapari.es.gov.br/
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2.9. As cópias de documentos que estiverem ilegíveis, rasuradas ou que não se enquadrem nos requisitos do Edital serão 
desconsideradas e caso o documento seja um dos comprovantes dos pré-requisitos exigidos para inscrição, acarretará em 
indeferimento.

2.10. O candidato inscrito por procuração deverá entregar no ato de inscrição o original do instrumento de procuração que 
estabelece poder especifico de representação no presente PSS, confirma do candidato reconhecida em Cartório, com data 
de junho de 2018 e cópia autenticada do documento de identidade do procurador, assumindo total responsabilidade pelas 
informações prestadas por seu procurador.

2.11. Concluído o PSS, toda documentação apresentada pelo candidato ficará retida na Secretária Municipal de Saúde, 
para eventual necessidade.

3. DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

3.1. O Processo Seletivo Simplificado será realizado em única etapa, de caráter classificatório, e constituirá em:

Descrição
Pontuação Máxima

100 pontos

01 Tempo de Serviço 30 pontos

02 Cursos/títulos compatíveis ao exercício da função pleiteada 70 pontos

Total Final 100 pontos

3.2. A avaliação de títulos e a experiência profissional dar-se-ão de acordo com o QUADRO III Ensino Médio.

3.2.1. Não serão atribuídos pontos a especialidade exigida como requisito mínimo conforme item 2.1 – QUADRO I, deste 
edital.

QUADRO III – Ensino Médio

Qualificação Descrição Pontuação Máxima

Tempo de Serviço
(MÁXIMO DE 30 PONTOS)

Tempo de Serviço na área pleiteada para atuação: para efei-
to de cálculo será atribuído 01 (um) ponto por mês (30 dias) 

completo trabalhado, até o limite de 30 (trinta) meses.
30 pontos

Cursos/títulos compatíveis ao exercício da 
função pleiteada

(MÁXIMO 70 PONTOS – MÁXIMO 02 DO-
CUMENTOS)

Curso de Graduação na área pleiteada 70 pontos

Curso de aperfeiçoamento, capacitação e outros cursos, na 
área pleiteada, com duração igual ou superior 200 horas.

40 pontos

Curso de aperfeiçoamento, capacitação e outros cursos, na 
área pleiteada, com duração igual ou superior 100 horas.

30 pontos

Curso de aperfeiçoamento, capacitação e outros cursos, na 
área pleiteada, com duração igual ou superior 60 horas.

20 pontos

3.3. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS:

3.3.1. A atribuição de pontos referentes a cursos obedecerá aos critérios estabelecidos no QUADRO III, considerar-se-á a 
apresentação de no máximo 02 (dois) documentos, sendo cada documento considerado uma única vez. A pontuação não 
excederá o limite máximo de 70 (setenta) pontos.

3.3.2. Na contagem geral dos documentos apresentados não serão computados os pontos que ultrapassem o limite de 
cada área.

3.3.3. Os diplomas, certificados e declarações de conclusão de curso serão aferidos apenas quando oriundos de institui-
ções reconhecidas e credenciadas para oferecer cursos pelo órgão competente do sistema de ensino.

3.3.4. O documento apresentado para comprovação de requisito mínimo, conforme o item 2.1 deste Edital, em hipótese 
alguma será considerado para efeito de atribuição de pontuação.

3.4. DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

3.4.1. Não haverá limite na quantidade de documentos a serem entregues para comprovação de tempo de serviço. Para 
efeito de cálculo do tempo de serviço, será atribuído 01 (um) ponto por mês (30 dias) completo trabalhado, até o limite 
de 30 (trinta) meses.

3.4.2. O tempo de serviço deverá ser comprovado somente da seguinte forma:
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a. Na administração Pública: certidão/atestado do respectivo órgão indicando o tempo de efetivo exercício, com assinatura 
sobre carimbo identificador do responsável pela área de Recursos Humanos ou Órgão competente;

b. Na Inciativa Privada: a comprovação deverá ser feita com Carteira de Trabalho e Previdência Social. O candidato deverá 
entregar cópia autenticada e legível das páginas que contém a foto e a identificação civil do trabalhador e da página do 
contrato de trabalho. O não atendimento a estes quesitos implicará a atribuição de zero ponto no documento apresenta-
do. Na hipótese de contrato em vigor (sem registro da data de saída) o candidato deverá obrigatoriamente, apresentar 
declaração do empregador, com firma reconhecida, que atesta a vigência do contrato até a presente data e o horário de 
trabalho.

c. Autônomo ou sem vínculo empregatício: a comprovação deverá ser feita através da Ficha de Inscrição do Trabalhador 
– NIT expedido pelo INSS.

3.4.3. Não será computado o tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo, emprego público ou 
emprego privado.

3.4.4. Não será atribuído ponto ao tempo de atividade de estágio curricular e extracurricular.

3.5. DA CLASSIFICAÇÃO

3.5.1. A pontuação final para a classificação do candidato será determinada pela somatória dos pontos da etapa única do 
processo, tendo como pontuação máxima 100 (cem) pontos.

3.5.2. O resultado final da classificação do candidato será divulgado na Sede Administrativa da SEMSA e no site da Prefei-
tura (www.guarapari.es.gov.br), conforme cronograma ANEXO I.

4. DO DESEMPATE

4.1. Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá a seguinte ordem de prioridade, abaixo discriminada:

1º Maior pontuação nos cursos/título na área pleiteada;

2º Maior pontuação no tempo de serviço;

3º Maior idade do Candidato;

5. DA REVISÃO – RECURSO

5.1 O pedido de recurso do resultado da Classificação Inicial deverá ser redigido pelo candidato à Comissão do Processo 
Seletivo Simplificado, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas imediatamente após a divulgação oficial da classificação, 
devendo ser protocolado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, obedecendo-se os seguintes requisitos:

a) Preencher ANEXO III (Ficha de Recurso);

b) Ser protocolizado, impreterivelmente, no local e prazo determinado;

c) Apresentar indicação do cargo pleiteado;

d) Possuir argumentação clara, consistente e objetiva, datilografado ou com letra legível;

e) Conter nome completo e assinatura do candidato;

5.2. Os pedidos de recursos que não atenderem ao disposto no item (item anterior), assim como aqueles cujo teor des-
respeitarem a comissão examinadora será preliminarmente indeferido.

5.3. No julgamento do recurso serão considerados, somente, os documentos entregues no ato da inscrição.

5.4. Os recursos serão julgados pela Comissão Organizadora e será divulgada nova classificação após recursos – Resulta-
do Final, na Sede Administrativa da SEMSA e no site da Prefeitura (www.guarapari.es.gov.br), conforme cronograma do 
ANEXO I.

5.5. Não havendo manifestação de recurso por parte dos candidatos, a classificação publicada será mantida e inalterada.

5.6. Sob hipótese alguma será concedido vista à avaliação procedida após prazo previsto em Edital.

5.7. O Parecer da Comissão inerente ao recurso porventura interpostos, ficará na Sede Administrativa da SEMSA, com 
endereço Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, Muquiçaba, Guarapari/ES. CEP: 29.200-000, a disposição do requerente 
até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação do Resultado Final, sendo posteriormente os processos encaminhados ao 
Setor de Arquivo Geral da Prefeitura Municipal de Guarapari.

5.8. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos.

6. DA CHAMADA

http://www.guarapari.es.gov.br/
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6.1. A chamada dos candidatos para ocupar as vagas será efetuada pela Prefeitura Municipal de Guarapari, através da 
Secretaria de Administração, conforme cronograma do ANEXO I.

6.2. O não comparecimento do candidato classificado ou a desistência no momento da chamada, implicará na alteração 
da ordem de classificação, devendo o candidato ser reposicionado no final da classificação, sendo chamado o próximo 
candidato da lista de classificação.

7. DA CONTRATAÇÃO – DOCUMENTOS, VIGÊNCIA E CESSAÇÃO.

7.1. A contratação, em caráter temporário, de que trata este Edital, dar-se-á medicante assinatura de contrato adminis-
trativo de prestação de serviços pelo Município de Guarapari e profissional contratado.

7.2. No ato da designação o candidato deverá apresentar no GRH (Gerência de Recursos Humanos da Secretaria Municipal 
de Administração da Prefeitura) cópia simples dos documentos abaixo relacionados e os documentos originais para auten-
ticação no ato, ou seja, para que o servidor competente ateste com o registro “confere com o edital”:

a. Carteira de identidade;

b. Carteira profissional;

c. CPF;

d. PIS ou PASEP;

e. 01 foto 3x4;

f. ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) original, expedido por médico do trabalho, com data anterior ao da contratação, 
porém expedido recentemente;

g. Cópia autenticada de título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral da última eleição;

h. Certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino;

i. Certidão de nascimento ou casamento;

j. Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 (dezoito) anos;

k. Cartão de Vacina dos filhos menores de 05 (cinco) anos;

l. Comprovante de escolaridade;

m. Declaração de bens original;

n. Declaração de Doenças Preexistentes;

o. Declaração de inexistência de antecedentes criminais (original), mediante certidão dos distribuidores da justiça federal;

p. Comprovante de residência;

q. Ficha de dados pessoais preenchida corretamente, com letra legível;

r. Declaração de não acúmulo de cargos ou acumulação legal de cargo, conforme previsto no Art. 37, item XVI da CF/88;

s. Registro no conselho de classe, nos casos em que a função exigir;

7.3. Os modelos das certidões e declarações solicitadas estarão disponíveis no site da PMG;

7.4. O prazo para vigência do contrato de prestação de serviços será de 06 (seis) meses, não havendo possibilidade de 
prorrogação, podendo ser rescindindo a qualquer tempo pela Administração Pública.

7.5. A rescisão do contrato de prestação de serviços, antes do prazo prevista poderá ocorrer:

a. A pedido do contrato;

b. Por conveniência administrativa, a juízo da autoridade que procedeu a contratação;

c. Quando o contratado incorrer em falta disciplinar;

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS TRANSITÓRIA

8.1. O candidato classificado poderá ou não ser convocado para prestação de serviço, estando a sua contratação vinculada 
à necessidade e conveniência da PMG/SEMSA, obedecida a ordem de classificação;

8.2. A homologação da inscrição não desobriga o candidato de comprovar, a qualquer tempo, quando solicitado, o aten-
dimento a todos os requisitos e condições estabelecidas neste Edital. O candidato que não atender terá sua inscrição 
cancelada sendo eliminado do PSS.
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8.3. No caso de substituição dos cargos que vierem a vagar, serão chamados os profissionais remanescentes da lista de 
classificação, observada sempre a ordem classificatória.

8.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital.

8.5. De acordo com a legislação processual civil em vigor, é a Comarca de GUARAPARI o foro competente para julgar 
eventuais demandas judiciais decorrentes do PPS.

8.6. O candidato que apresentar declaração ou documentos falsos terá sua inscrição cancelada e anulados todos dela 
decorrentes.

8.7. Valerá a inscrição para todo e qualquer efeito como forma expressa de aceitação, por parte do candidato, de todas as 
normas constantes deste Edital.

8.8. Preenchida a Ficha de Inscrição, o candidato deverá revisá-la, ficando após a assinatura, inteiramente responsável 
pelas informações nela contidas.

8.9. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de PSS.

8.10. Toda a documentação entregue pelo candidato conforme solicitado nesse Edital, não será devolvida, ficando arqui-
vada na Secretária Municipal de Saúde da PMG.

8.11. Será automaticamente indeferida a inscrição do candidato que não apresentar os documentos exigidos como requi-
sitos no ato da inscrição, bem como não atender ao item 3.3.1.

8.12. Correrá por conta do candidato a realização de qualquer exame necessário, solicitado no ato de sua convocação.

8.13. Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento de carga horária determinada pela Secretaria requisitante, no ato de 
sua convocação. Na impossibilidade de cumprir a carga horária determinada, o mesmo será automaticamente eliminado.

Guarapari/ES, 13 de Junho de 2018.

ALESSANDRA SANTOS ALBANI EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Secretária Municipal de Saúde Prefeito do Município de Guarapari

ANEXO I

CRONOGRAMA PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO

AÇÃO DATA/PERÍODO

PUBLICAÇÃO DO EDITAL NA SEMSA/site PMG. 29/06/2018

PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM DOM/ES. 29/06/2018

Prazo Recurso Edital. 29/06/2018

Local das Inscrições: Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde – Horário: 
09h às 17h.

03 e 04/07/2018

Divulgação da classificação inicial dos candidatos. 06/07/2018

Prazo Recurso Classificação. 09/07/2018

Divulgação classificação final dos candidatos após julgamentos dos recursos. 10/07/2018

ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PSS – EDITAL SEMSA Nº 001/2018

Nº DE INSCRIÇÃO: _______________________________ 
Nº DE ____________

(sem contar a ficha de inscrição)

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
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Nome: _________________________________________________________________________ 
Doc. Identificação: Nº ___________________________  Data de Nascimento:____/____/ ______ 
Endereço: ______________________________________________________________ Nº ______ 
Município: _____________________________ Bairro: _____________________  UF: _________ 
Telefones (s) Fixo: ____________________________  Celular: ____________________________ 
Email: _________________________________________________________________________ 

CARGO ESCOLHIDO

Declaro conhecer as exigências estabelecidas no Edital SEMSA Nº 001/2018 e estou de acordo com elas. Declaro, ainda, que assu-
mo total responsabilidade pelas informações e pela veracidade dos documentos entregues no ato da inscrição.

Guarapari, ______ de Junho de 2018.
Assinatura do Candidato: ________________________________________________________

Assinatura e Carimbo do Responsável por receber a Ficha de Inscrição: ________________ 

-------------------------------------------------------------------cortar----------------------------------------------

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO

Candidato: Data:___/___/2018

Nº DE INSCRIÇÃO: ___________________________
____ 

Nº DE LAUDAS ____________
(sem contar a ficha de inscrição)

CARGO ESCOLHIDO

Assinatura e Carimbo do Responsável por receber a Ficha de Inscrição: ________________ 

ANEXO III

FICHA DE RECURSO

À COMISSÃO DO PSS – EDITAL SEMSA Nº 001/2018

NOME DO CANDIDATO:

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:

CARGO ESCOLHIDO:

Argumentação: _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Conforme Edital tenho ciência que no julgamento dos recursos serão considerados somete os documentos constantes no envelope 
entregue no ato da Inscrição.

Guarapari, _____ de Junho de 2018.

Assinatura do Candidato

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULO ILEGAL DE CARGOS
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DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULO ILEGAL DE CARGOS

NOME: _______________________________________________________________________________ 

Brasileiro (a): ( ) Sim ( ) Não

Casado (a): ( ) Sim ( ) Não

Acumulo ilegal de cargos: ( ) Sim ( ) Não

Candidato concorrente ao cargo:

Portador do CPF: e CI:

Declara para os devidos fins de direito, que não ocupo qualquer outro cargo, emprego, função ou presto serviço em órgãos da ad-
ministração direta ou indireta do poder público federal, estadual ou municipal, ou que dos mesmos esteja afastado por motivo de 
licença remunerada, não exercendo qualquer atividade que caracterize acumulação ilegal conforme a Constituição Federal Artigo 37, 
Inciso XVI, alíneas a, b, c ou ainda incompatibilidade de horários com cargo que exercerei, mesmo sendo em regime de escala de 
acordo com a necessidade da municipalidade.
Declaro, outrossim, estar ciente das sanções civis e criminais (artigo 299 do Código Penal) Crime de Falsidade Ideológica - Pena - 
Reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos, sujeitando-se às penas da Lei.

Guarapari, _____ de Junho de 2018.

Assinatura do Candidato

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 070/2018

Publicação Nº 143291

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
070/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

CONTRATADA: A3B EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LT-
DA-ME

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15128/2018

OBJETO: Contrato tem como objeto a contratação musical 
do grupo “MOLEJO”- Para atender a tradicional festa de 
São Pedro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 
Turismo, Empreendedorismo e Cultura-SETEC

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
071/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

CONTRATADA: RIOMAR EVENTUS REALIZAÇÕES ARTISTI-
CAS LTDA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15128/2018

OBJETO: Contrato tem como objeto a contratação musical 
do grupo “The Fevers”- Para atender a tradicional festa de 
São Pedro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 
Turismo, Empreendedorismo e Cultura-SETEC

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA SEMSA Nº 065/2018
Publicação Nº 143247

PORTARIA SEMSA Nº 065/2018

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO AVALIA-
DORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. 
EDITAL SEMSA Nº. 001/2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPARI, no 
uso de suas atribuições legais e de acordo com Lei Orgâni-
ca do Município de Guarapari;

RESOLVE

Art.1°- Fica constituída a Comissão Avaliadora do PROCES-
SO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL SEMSA Nº. 001/2018 
para contratação de profissional na área da saúde;

Art.2º - A Comissão avaliadora terá como presidente o 
servidor Patrick Ahnert - Gerente de Saúde Bucal e como 
secretária a servidora Marcela Célia Poton Assistente Ad-
ministrativo e composta pelos demais membros:

Esther Nivea de Oliveira- Coordenador Administrativo

Filipe Costa Vieira - Subgerente de Programas em Saúde

Regiani Martins Pinto - Secretária Executiva de CMS

Fábia Roberta Tavares - Representante do Conselho Muni-
cipal de Saúde.

Art.3º - Esta portaria surte seus efeitos a partir desta data.
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Art.4º- Dada e passada na Secretaria Municipal de Saú-
de – SEMSA, Município de Guarapari, Estado do Espírito 
Santo.

Art.5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Guarapari/ES, 26 de junho de 2018

ALESSANDRA SANTOS ALBANI

Secretária Municipal de Saúde

RESULTADO PE 038/2018
Publicação Nº 142973

RESULTADO PREGÃO ELETRONICO 038/2018

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, TORNA PÚBLICO O RESUL-
TADO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2018 - OBJETO: 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE FOTOS 
3X4 PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS- SETAC, PRO-
CESSO Nº 19229/2018, foi DESERTA.

LUCIANE NUNES DE SOUZA 

PREGOEIRA

SEMED - ABERTURA DE LICITAÇÃO Nº 102-2018
Publicação Nº 143192

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU 
EQUIPARADAS

Nº: 102/2018.

PROCESSO Nº: 9442/2018

OBJETO: aquisição de itens para premiação (troféus e me-
dalhas) em razão das realizações dos Eventos Esportivos 
da Secretaria Municipal da Educação - SEMED.

Início do acolhimento das propostas: às 08:00 horas do 
dia 12/07/2018.

Data e horário da abertura das propostas: às 09:00 horas 
do dia 13/07/2018.

Data e horário de abertura da sessão pública: às 09:30 
horas do dia 13/07/2018.

Edital disponível através do site www.licitacoes-e.com.br e 
www.guarapari.es.gov.br.

Informações: administrativo @guarapari-edu.com.br, ou 
tel.: (27) 3362-7788/3361-4806

Guarapari/ES, 28 de Junho de 2018.

Neuza Alves Tomich

Pregoeira Oficial - SEMED

SEMED - ABERTURA DE LICITAÇÃO Nº 104-
2018

Publicação Nº 143220

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 104/2018

EXCLUSIVO PARA ME, EPP E EQUIPARADAS

PROCESSO Nº: 630/2018

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de 
recarga de gás liquefeito de petróleo (botijas e cilindros), 
para atender a Escola Arlindo Gobbi, em atendimento à 
Secretaria Municipal da Educação - SEMED. ABERTU-
RA:12/07/2018 às 9:00 horas, na Sede da Secretaria Mu-
nicipal da Educação.

Informações: administrativo @guarapari-edu.com.br, ou 
tel.: (27) 3362-7788/3362-7755

Guarapari/ES, 28 de Junho de 2018.

Neuza Alves Tomich

Pregoeira - SEMED

SEMED - ABERTURA DE LICITAÇÃO Nº 105-
2018

Publicação Nº 143171

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

EXCLUSIVO PARA ME, EPP E EQUIPARADAS

PREGÃO ELETRONICO Nº: 105/2018.

PROCESSO Nº: 14328/2018.

OBJETO: contratação de empresa para aquisição de teci-
dos e aviamentos para confecção de roupas para o coral 
SONS DO CORAÇÂO em atendimento à Secretaria Munici-
pal da Educação - SEMED.

Início do acolhimento das propostas: às 08:00 horas do 
dia 11/07/2018.

Data e horário da abertura das propostas: às 15:00 horas 
do dia 12/07/2018.

Data e horário de abertura da sessão pública: às 15:30 
horas do dia 12/07/2018.

Edital disponível através do site www.licitacoes-e.com.br e 
www.guarapari.es.gov.br.

Informações: administrativo @guarapari-edu.com.br, ou 
tel.: (27) 3362-7788/3361-4806

Guarapari/ES, 28 de Junho de 2018.

Neuza Alves Tomich

Pregoeira Oficial - SEMED
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Câmara Municipal

PORTARIA 5.703/2018
Publicação Nº 143164

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Estado do Espírito Santo

PORTARIA Nº 5.703/2018

DISPÕE SOBRE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI DURANTE OS JOGOS DA SELE-
ÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL NA COPA DO MUNDO DE 2018.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, no uso de suas atribuições legais, e, tendo em vista o disposto 
no Inciso II do Artigo 45 da “LOM” – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer em caráter excepcional, que não haverá expediente no dia 02 de julho de 2018, em razão do jogo 
da Seleção Brasileira de Futebol nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, devendo ser compensadas as horas não 
trabalhadas de acordo com a necessidade do órgão e a convocação da chefia imediata.

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

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

Câmara Municipal de Guarapari, 28 de Junho de 2018.

WENDEL SANT’ANA LIMA

Presidente da Câmara Municipal de Guarapari
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Ibiraçu

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 067/2018

Publicação Nº 143039

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial
067/2018

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que reali-
zará às 08 horas no dia 13/07/2018. Objeto: Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviço de re-
novação de 100 licenças de antivírus, a pedido da SEM-
GOV. Proc. 4925/2017. O edital e seus anexos deverão ser 
solicitados através do email licitacao@ibiracu.es.gov.br ou 
retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br.

Luana Guasti

Pregoeira

COMUNICADO  TP 005-2018- ABERTURA DAS 
PROPOSTAS

Publicação Nº 143118

COMUNICADO
ABERTURA DAS PROPOSTAS
REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, através da CPL torna 
publico que o recurso apresentado pela Empresa VILTAC 
SERVIÇOS LTDA EPP foi julgado procedente, tornando-se 
Habilitada. Convoco as empresas CONCIDEL CONST. CIVIS 
DEPIZZOL; A.L. CONST. EIRELI EPP; CUCO-COMER. PART. 
CONST. E PROJ. LTDA EPP; CONST. VIA NORTE LTDA EPP e 
VILTAC SER. LTDA EPP, devidamente habilitadas, que fará 
realizar no dia 09/07/2018 às 08 horas, na Av. Conde D’EU, 
486, Centro, Ibiraçu, a abertura dos envelopes de propos-
ta Comercial referente a Tomada de Preços nº 005/2018.

Adonias Ramos

Presidente da CPL

RESULTADO TP 004 - 2018 - DESERTA
Publicação Nº 143093

RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS

Nº 004/2018

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu torna público que a To-
mada de Preços nº 004/2018 cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada em instalação e revitalização de 
placas de sinalização do Circuito Caminhos da Sabedoria, 
com fornecimento de materiais e mão de obra, a pedido 
da SEMTECLA, através do Convênio nº 005/2017, cele-
brado entre o Município de Ibiraçu e o Governo do Estado 
do Espírito Santo, por intermédio da SETUR, foi declarada 
DESERTA, tendo em vista a ausência de interessados.

Adonias Ramos

Presidente da CPL

RESUMO DE CONTRATO Nº. 139/2018
Publicação Nº 143040

Resumo de Contrato

Nº. 139/2018

Contratante: Município de Ibiraçu. Contratada: GVS CONST., 
URBAN. E TRANSP. LTDA EPP, CNPJ nº 10.395.683/0001-
87. Proc. 5393/17. PP nº 053/18. Objeto: Aquisição de 
pré- moldados de concretos diversos, a pedido SEMOSI. 
Valor Global: R$ 71.300,00. Vigência: 31/12/2018.

Ibiraçu, 28 de junho de 2018.

EDUARDO M. ZANOTTI

Prefeito Municipal

Câmara Municipal

PORTARIA CMI N.º 015/2018
Publicação Nº 143001

PORTARIA CMI N.º 015/2018

“Altera horário de funcionamento da Câmara Municipal em 
dia que especifica. ”

O Presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, Estado do 

Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei;

Considerando o OF/PMI/GAB/N.º 254/2018, solicitando 
Sessão Extraordinária para apreciação do Projeto de Lei 
n.º 3.215/2018;

Considerando os termos do inciso I, §3º do art. 19 da Lei 

mailto:licitacao@ibiracu.es.gov.br
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Orgânica Municipal e, alínea “a”, inciso I do art. 24 do Re-
gimento Interno da Câmara Municipal de Ibiraçu;

Considerando os termos do art. 24, III, letra ”f” do Regi-
mento Interno da Câmara Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º. Alterar o horário de funcionamento da Câmara Mu-
nicipal de Ibiraçu do dia 29 de junho do corrente ano;

Art. 2º. O Horário de funcionamento da Câmara Municipal 
de Ibiraçu no dia supracitado será das 7h às 13h.

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

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

Plenário Jorge Pignaton, 28 de junho de 2018.

MAXSUEL DE OLIVEIRA SENA

Presidente

Registrado nesta Secretaria em 28 de junho de 2018.

ISABELLA GOMES BOTTAN LOMBARDI

Técnico Legislativo

PORTARIA CMI N.º 016/2018
Publicação Nº 143002

PORTARIA CMI N.º 016/2018

“Altera horário de funcionamento da Câmara Municipal em 
dia que especifica. ”

O Presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, Estado do 
Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei;

Considerando os termos do art. 24, III, letra ”f” do Regi-
mento Interno da Câmara Municipal;

Considerando a Copa do Mundo de Futebol de 2018 e, o 
jogo do dia 02 de julho de 2018 previsto às 11 h;

Considerando o inegável envolvimento da população bra-
sileira em tais ocasiões, gerando mobilização para o acom-
panhamento das partidas;

R E S O L V E:

Art. 1º. Alterar o horário de funcionamento da Câmara Mu-
nicipal de Ibiraçu do dia 02 de julho do corrente ano;

Art. 2º. O Horário de funcionamento da Câmara Municipal 
de Ibiraçu no dia supracitado será das 7h às 10h.

Art. 3º. Parte do expediente do dia 02 de julho de 2018, 
deverá ser objeto de compensação futura por parte dos 
servidores da Casa, oportunamente nas Sessões Ordiná-
rias da Casa, ou mediante ato disciplinando tal compen-
sação a ser expedido pela Presidência da Câmara ou pela 
Diretoria Geral da Casa.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Plenário Jorge Pignaton, 28 de junho de 2018.

MAXSUEL DE OLIVEIRA SENA

Presidente

Registrado nesta Secretaria em 28 de junho de 2018.

ISABELLA GOMES BOTTAN LOMBARDI

Técnico Legislativo

PROJETO DE LEI Nº 3.224/2018
Publicação Nº 143018

PROJETO DE LEI N.º 3.224/2018

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLE-
MENTAR AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU 
PARA O EXERCÍCIO DE 2018.

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

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos 
dos arts. 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320/64, a abrir 
crédito adicional suplementar ao orçamento do Municí-
pio de Ibiraçu, para o exercício de 2018, no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), através da seguinte dotação:

120
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social e Desenvolvimento 
Humano

002
Fundo Municipal de Assistência 
Social
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120002.0824400362.104
Manutenção das Atividades de 
Apoio ao Portador de Deficiência

44905200000
Equipamento e Material Perma-
nente

Art. 2º. Serão utilizados como fonte de recurso para fazer 
face à abertura do crédito adicional suplementar de que 
trata o art. 1º desta Lei, os recursos advindos do Contra-
to de Repasse nº 840962/2016/SICONV/CAIXA, Processo 
Administrativo nº 71001.029907/2016-64, celebrado en-
tre a União Federal, por intermédio do Ministério do De-
senvolvimento Social e Agrário, representado pela Caixa 
Econômica Federal e o município de Ibiraçu, objetivando a 
execução do Programa de Trabalho definido na proposta nº 
028319/2016, conforme Parecer Consulta TCEES 028/2004.

Parágrafo único. O objeto deste contrato de repasse des-
tina-se a aquisição de 01 (um) veículo automotor utilitário 
com capacidade para 16 pessoas e que será utilizado atra-
vés de termo de permissão pela Associação Pestalozzi de 
Ibiraçu-ES.

Art. 3º. O crédito adicional suplementar de que trata esta 
Lei será aberto por Decreto Municipal, nos termos do art. 
42 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4º. Fica dispensada a apresentação de impacto orça-
mentário e financeiro que se refere o § 5º, do art. 17, da 
Lei Complementar n º 101/2000, por se tratar de despesa 
a ser custeada com recursos específicos e de contrato de 
repasse.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 22 de 
junho de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI Nº. 3.224/2018

Excelentíssimo Senhor

Presidente da Câmara de Ibiraçu,

Excelentíssimos Senhores Vereadores:

Encaminhamos à Vossa Excelência e, por seu intermédio, 
aos ilustres Pares na Câmara Municipal, o apenso Projeto 
de Lei que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Su-
plementar ao Orçamento vigente, conforme disposto no 
art. 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320/64.

Esse Projeto de Lei, objetiva dar condições ao executivo 
municipal, através Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Desenvolvimento Humano, de executar o objeto 
do Convênio nº 840962/2016/SICONV/CAIXA, Processo 
Administrativo nº 71001.029907/2016-64, celebrado en-
tre a União Federal, por intermédio do Ministério do De-
senvolvimento Social e Agrário, representado pela Caixa 
Econômica Federal e o município de Ibiraçu, objetivando a 
execução do Programa de Trabalho definido na proposta nº 
028319/2016, em anexo.

O objeto deste contrato de repasse destina-se a aquisição 
de 01 (um) veículo motorizado utilitário com capacidade 
para 16 pessoas e que posteriormente será disponibilizado 
à Associação Pestalozzi de Ibiraçu-ES, através de Permis-
são de Uso.

Vale ressaltar que a Associação Pestalozzi de Ibiraçu é 
uma instituição civil sem fins econômicos, com duração 
indeterminada, de defesa e garantia de direitos de pessoas 
com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e 
no atendimento as famílias das pessoas com deficiências, 
visando o seu desenvolvimento bio-psico-social, com atua-
ção na área de assistência social, educação, saúde, traba-
lho, cultura, esporte e lazer, assistência psicopedagógica, 
médica, odontológica, e de reabilitação.

Atualmente a Associação atende em média 60 pessoas e 
tem capacidade de 150 atendimentos. É mantida pela con-
tribuição mensal de 31 associados e de parcerias com o 
poder público e pessoas voluntárias.

Os recursos utilizados para a realização dessa despesa se-
rão provenientes do do Convênio nº 840962/2016/SICONV/
CAIXA, Processo Administrativo nº 71001.029907/2016-
64, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Agrário, representa-
do pela Caixa Econômica Federal e o município de Ibiraçu,, 
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), diretamente 
à Prefeitura Municipal de Ibiraçu e será creditado na Con-
ta Corrente (Aplicação) nº 15.040-1, Agência nº 2112-1, 
Banco do Brasil.

Conforme estabelecido no contrato de repasse, ao mu-
nicípio caberá aporte de contrapartida no valor de R$ 
26.800,97 (vinte e seis mil e oitocentos reais e noventa e 
sete centavos) proveniente de recursos ordinários e anula-
ção de dotações consignadas na Lei nº 3.882/2017.

Diante do exposto, Senhor Presidente, submetemos o 
presente Projeto de Lei nº 3.224/2018 à consideração de 
Vossa Excelência e Ilustres Pares, em virtude de ser um 
projeto de relevante interesse público, estou certo de que 
a presente proposição merecerá o apoio e a aquiescência 
para aprovação da matéria.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 22 de 
junho de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI Nº 3.225/2018
Publicação Nº 143019

PROJETO DE LEI N.º 3.225/2018

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR ÁREA 
DE TERRENO URBANO QUE ESPECIFICA AO CONSÓRCIO 
PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – CIM POLINORTE E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Município de Ibiraçu autorizado a doar ao 
Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE, 
PESSOA, consórcio público de direito público, inscrita no 
CNPJ nº. 02.618.132/0001-07, uma área de terreno urba-
no de sua propriedade, situada no bairro Ericina Macedo 
Pagiola, neste Município, a seguir descrita:

“uma área de terreno urbano, medindo 642,00m2 (seis-
centos e quarenta e dois metros quadrados), desmembra-
da de uma área de maior porção de 38.768,00m2 (trinta 
e oito mil setecentos e sessenta e oito metros quadrados), 
situada na Rua Martins Pescador, Bairro Ericina, Ibiraçu-
-ES, registrado no Livro 1-D, sob a matrícula de nº. 12.861 
do RGI de Ibiraçu.”

Art. 2º. - A área de terreno urbano objeto da doação tem 
como destinação exclusiva, pelo Consórcio da Região Po-
linorte de Saúde – CIM POLINORTE, para a construção de 
sua nova sede.

§ 1.º - A doação ora autorizada terá caráter irrevogável e 
irretratável, salvo se for dado ao imóvel destinação diversa 
da prevista nesta Lei, caso em que o terreno retornará ao 
patrimônio do Município de Ibiraçu/ES.

Art. 3.º - Efetivada a doação da área de terreno urbano 
objeto da presente Lei, o Consórcio da Região Polinorte de 
Saúde – CIM POLINORTE, terá o prazo máximo de doze 
meses para iniciar a obra da nova sede administrativa do 
Consórcio, e de vinte e quatro meses para o seu término, 
retornando o imóvel para a titularidade do Município de 
Ibiraçu, caso os prazos estabelecidos não sejam observa-
dos, independentemente das benfeitorias nele realizadas, 
que não serão objeto de indenização.

Art. 4.º - O Município de Ibiraçu/ES fornecerá ao Consórcio 
da Região Polinorte de Saúde – CIM POLINORTE toda a do-
cumentação e esclarecimentos que se fizerem necessários 
ou forem exigidos, antes ou após a Escritura de Doação, 
especialmente no tocante às Certidões Negativas de Débi-
to – CND, para efeito do respectivo registro.

Art. 5.º - Para que se faça cumprir o disposto na presente 
Lei, o Consórcio da Região Polinorte de Saúde – CIM PO-
LINORTE ficará responsável pelas despesas com escritura 
pública e demais atos necessários à efetivação da doação.

Art. 6.º - Fica estabelecido entre as partes que, a qualquer 
tempo que o beneficiário desistir de utilizar o imóvel para 
os fins a que se destina, o referido imóvel deverá retor-
nar imediatamente ao Município de Ibiraçu, sem qualquer 
ônus.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 26 de 
junho de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI Nº. 3.225/2018

Excelentíssimo Senhor

Presidente da Câmara de Ibiraçu,

Excelentíssimos Senhores Vereadores:

Encaminhamos à Vossa Excelência e, por seu intermédio, 
aos ilustres Pares na Câmara Municipal, o apenso Projeto 
de Lei n.º 3.225/2018 que autoriza o Município de Ibiraçu 
doar ao Consórcio da Região Polinorte de Saúde – CIM 
POLINORTE, imóvel municipal e dá outras providências”.

A doação é modalidade de contrato pelo qual uma pessoa 
(doador), por liberalidade, transfere um bem do seu patri-
mônio para o de outra (donatário), que o aceita. É contra-
to civil, e não administrativo, fundado na liberalidade do 
doador, embora possa ser com encargos para o donatário. 
A doação só se aperfeiçoa com a aceitação do donatário, 
seja pura ou com encargo.

A Administração, em tese, pode fazer doações de bens 
móveis ou imóveis desafetados do uso público, e comu-
mente o faz para incentivar construções e atividades par-
ticulares de interesse coletivo. Essas doações podem ser 
com ou sem encargos e em qualquer caso dependem de 
lei autorizadora, que estabeleça as condições para sua efe-
tivação, e de prévia avaliação do bem a ser doado, não 
sendo exigível licitação para o contrato alienativo. Só ex-
cepcionalmente poder-se-á promover concorrência para 
doações com encargos, a fim de escolher-se o donatário 
que proponha cumpri-los em melhores condições para a 
Administração ou para a comunidade.

A LOM (Lei Orgânica do Município) prevê a possibilidade 
de doação de bem imóvel pelo Município, senão vejamos:
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Art. 83 - A alienação de bens municipais, móveis e imó-
veis, subordinada à existência de interesse público devi-
damente justificado, será sempre precedida de avaliação, 
autorização legislativa e licitação, inclusive em casos de 
doação e permuta.

Parágrafo único - Nos casos de doação e permuta, dispen-
sar-se-á apenas a licitação.

Art. 84 – (...);O Município, preferentemente à venda ou 
à doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de 
direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa 
e licitação.

§ 1º. A licitação poderá ser dispensada, por lei, quando 
o uso se destinar a concessionária de serviço público e a 
entidades assistenciais.

Portanto, imprescindível que, para a consecução do obje-
tivo proposto, que seja estipulado prazo para início e tér-
mino das obras, bem como seja definido como encargo 
que o imóvel é para finalidade de construção da sede do 
Consórcio.

Assim, esta doação do terreno a ser efetivada através do 
presente Projeta de Lei, visa atender a edificação da sede 
do Consórcio, e que acarretará, certamente, um aumento 
da receita com ISS, aumento de renda e emprego a muní-
cipes que poderão ser contratados, aumento dos serviços 
indiretos, eis que são 10 municípios consorciados que se 
reúnem constantemente com gestores e seus assessores 
e secretários consumindo produtos serviços neste municí-
pio, estando presente, nesta doação em debate, o interes-
se público.

Diante do exposto, Senhor Presidente, submetemos o 
presente Projeto de Lei nº 3.225/2018 à consideração de 
Vossa Excelência e Ilustres Pares, em virtude de ser um 
projeto de relevante interesse público, estou certo de que 
a presente proposição merecerá o apoio e a aquiescência 
para aprovação da matéria.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 26 de junho 
de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

RESULTADO DO PP 003/2018
Publicação Nº 142994

RESULTADO DO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018

A Câmara Municipal de Ibiraçu, através da Pregoeira torna 
público o resultado do Pregão Presencial nº 003/18, onde 
declara vencedora a Empresa JNNET TELECOMUNICAÇÕES 
EIRELI –EPP. Valor Global: R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Ibiraçu/ES, 26 de junho de 2016.

Angela Mª Tintori Polezeli

Pregoeira
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Itarana

Prefeitura

PORTARIA N° 948/2018
Publicação Nº 142972

PORTARIA N.º 948/2018

LOCALIZA 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 o disposto no Processo nº 002853/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - LOCALIZAR o servidor JOÃO HENRIQUE VALIN, 
matrícula nº 003231, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, na 
Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS a partir 
do dia 25 de junho de 2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos ao dia 25 de junho de 
2018.

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

Itarana/ ES, 28 de junho de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 949/2018
Publicação Nº 143172

PORTARIA Nº 949/2018

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 002670/2018.

Resolve:

Art. 1º Nomear como fiscal do contrato abaixo discrimina-
do, com prazo de vigência iniciando-se em 28 de junho de 
2018 encerrando-se em 26 de agosto de 2018, cujo ob-
jeto é a Contratação de Empresa Especializada em Apoio 
Operacional, o Servidor indicado: ZENEIDI RIBEIRO DOS 
SANTOS DAS POSSES, matrícula 000137.

DADOS DO CONTRATO

CONTRATO N° 000115/2018

Contratado: EDIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
04237499782

Valor total do Contrato: R$ 15.000,00 (quinze 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;
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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, 28 de junho 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.

ZENEIDI RIBEIRO DOS SANTOS DAS POSSES
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DECRETO 1021/2018
Publicação Nº 143044

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA         
ESPÍRITO SANTO 
27.104.363/0001-23
DECRETO  Nº 0001021/2018
Data 20/06/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

12.643,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

050001.2012200022.006

33909300000

0000085

3502001

18.600,00

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

010001.0412200022.002

33903900000

0000007

1000000

7.520,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

040001.0412200022.006

33903900000

0000043

1000000

1.520,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

070001.0812200092.006

33903600000

0000107

1000000

2.260,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

070001.0812200092.006

33903900000

0000108

1000000

1.005,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

070001.0812200092.006

33909300000

0000110

1399000

1.504,00

MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROT. SOCIAL BÁSICA)

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

070001.0824300092.040

33903900000

0000132

1301000

1.500,00

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

070001.0824400092.042

33903900000

0000147

1399000

752,00

MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

070001.0824400092.087

33903900000

0000172

1399000

2.620,00

MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA

MATERIAL DE CONSUMO

080001.1512200022.054

33903000000

0000202

1000000

20.870,00

MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

090001.1236100072.066

33903900000

0000308

1101000

1.949,00

MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

090001.1236500072.071

33903900000

0000361

1101000

719,00

MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

100001.2781200062.076

33903900000

0000406

1000000

TOTAL: 73.462,00

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R$ 12.643,00 (doze mil seiscentos e quarenta e três reais )
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 60.819,00 (sessenta  mil oitocentos e dezenove reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

1.000,00

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

010001.0412200023.0020000012

2.000,00

ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

020001.0412400022.0040000023

5.000,00

ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

020001.0412400022.0040000027

1.000,00

ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

030001.0206200022.0050000030

3.000,00

MANUTENCAO DAS TORRES DE TVs

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

040001.0412200022.0070000050

7.520,00

RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

040001.0412200022.0110000056

3.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

050001.2012200022.0060000078

1.260,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100000033900800000

070001.0812200092.0060000102

1.520,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

070001.0812200092.0060000104

1.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100000033903200000

070001.0812200092.0060000105

O Prefeito Municipal de ITARANA, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001266/2017,
DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 73.462,00   (setenta e três mil quatrocentos e
sessenta e dois reais ), nas seguintes dotações:

Decreto

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: Zenia Lorena Rizzi



29/06/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1043

www.diariomunicipales.org.br

Página 285

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA           
ESPÍRITO SANTO 
27.104.363/0001-23
DECRETO  Nº 0001021/2018
Data 20/06/2018 

1.504,00

MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROT. SOCIAL BÁSICA)

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 130100033903600000

070001.0824300092.0400000131

1.757,00

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 139900033903600000

070001.0824400092.0420000146

1.500,00

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 139900044905200000

070001.0824400092.0420000149

3.600,00

MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

070001.0824400092.0870000172

2.620,00

MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

080001.1512200022.0540000204

20.870,00

MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBRAS E INSTALAÇÕES 110100044905100000

090001.1236100072.0660000314

163,00

MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES

SENTENCAS JUDICIAIS 110100033909100000

090001.1236500072.0710000364

1.786,00

MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES

OBRAS E INSTALAÇÕES 110100044905100000

090001.1236500072.0710000367

719,00

MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100000033909200000

100001.2781200062.0760000408

TOTAL: 60.819,00

Art. 3º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

   Espírito Santo, ITARANA, 20 junho de 2018

ADEMAR SCHNEIDER
PREFEITO MUNICIPAL

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA
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João Neiva

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

CONVOCAÇÃO EDITAL 002/2017
Publicação Nº 143045

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O DIRETOR do SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA, no uso de suas atribuições legais, de-
signado através do Decreto nº 6.127/2017, datado em 02/01/2017, convoca o candidato abaixo relacionado aprovado no 
Processo Seletivo Simplificado nº. 002/2017, a fim de apresentar a documentação exigida no Edital e demais documentos 
solicitados pela Seção de Recursos Humanos do SAAE.

CARGO: OPERADOR DE ETA

Classificação Inscrição Nome do Candidato Data

9º 050 Icaro Lombardi Pignaton 29/06/2018

João Neiva/ES, 28 de Junho de 2018.

Segundo Manuel Alvarez Torres

Diretor do SAAE

Decreto nº 6.127/2017

ERRATA PORTARIAS 139 E 140/2018
Publicação Nº 143072

ERATA - PORTARIA Nº 139, de 08 de Maio de 2018.

ONDE SE LÊ:

Art. 1º - CONCEDER ao servidor JUCIMAR PENHA GOMES, 
ocupante do cargo de AJUDANTE, classe “A”, Nível X.4 , 
a licença de 01 (um) dia referente ao Abono do Servidor 
Público no período de 29/03/2018, conforme Lei nº 2.790 
de 11/09/2015.

LEIA-SE:

Art. 1º - CONCEDER ao servidor JUCIMAR PENHA GOMES, 
ocupante do cargo de AJUDANTE, classe “A”, Nível X.4 , 
a licença de 01 (um) dia referente ao Abono do Servidor 
Público no período de 08/05/2018, conforme Lei nº 2.790 
de 11/09/2015.

ERRATA - PORTARIA Nº 140, de 08 de Maio de 2018.

ONDE SE LÊ:

Art. 1º - CONCEDER aO servidor PAULO SÉRGIO CUSINI, 
ocupante do PEDREIRO, classe “d”, Nível XI, a licença de 
01(um) dia, referente ao Abono do Servidor Público no 
período de 26/01/2018, conforme, conforme Lei nº 2.790 
de 11/09/2015.

LEIA-SE:

Art. 1º - CONCEDER ao servidor PAULO SÉRGIO CUSINI, 
ocupante do PEDREIRO, classe “d”, Nível XI, a licença de 
01(um) dia, referente ao Abono do Servidor Público no 
período de 07/05/2018, conforme, conforme Lei nº 2.790 
de 11/09/2015.

PORTARIA Nº 186/2018
Publicação Nº 143046

PORTARIA Nº 186, de 28 de Junho de 2018.

Dispõe sobre exoneração de servidores de Funções Grati-
ficadas.

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 - EXONERAR o servidor GILSON PENHA GOMES, 
ocupante do cargo de Laboratorista, Classe “F”, Nível 
“XI.4”, da Função Gratificada de Chefe de Seção de Con-
trole da Qualidade da Água;

Art. 2º - EXONERAR o servidor PAULO SÉRGIO CUSINI, 
ocupante do Pedreiro, Classe “D”, Nível “XI.4”, da Função 
Gratificada de Chefe de Divisão Técnica;



29/06/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1043

www.diariomunicipales.org.br

Página 287

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 
sua publicação e gera efeitos legais a 02/07/2018.

João Neiva/ES, 28 de Junho de 2018.

Segundo Manuel Alvarez Torres

Diretor Geral do SAAE

Decreto Municipal n° 6.127/2017

PORTARIA Nº 187/2018
Publicação Nº 143047

PORTARIA Nº 187, de 28 de Junho de 2018.

Dispõe sobre nomeação de servidores para Funções Gra-
tificadas.

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 - NOMEAR o servidor CARLOS HUMBERTO GABRIEL, 
ocupante do cargo de Operador de ETA, Classe “E”, Nível 
“XIV.5” para responder pela Função Gratificada de Chefe 
de Divisão Técnica;

Art. 2º - NOMEAR o servidor JOSMAR DE OLIVEIRA VIAL, 
ocupante do cargo de Operador de ETA, Classe “E”, Nível 
“IX.3” para responder pela Função Gratificada de Chefe de 
Seção de Controle da Qualidade da Água;

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 
sua publicação e gera efeitos legais a 02/07/2018.

João Neiva/ES, 28 de Junho de 2018.

Segundo Manuel Alvarez Torres

Diretor Geral do SAAE

Decreto Municipal n° 6.127/2017

PORTARIA Nº 188/2018
Publicação Nº 143048

PORTARIA Nº 188, de 28 de Junho 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 PEDRO ISMAEL FILHO, 
ocupante do cargo de Fiscal, Classe “E”, Nível XIII.5, a 
licença de 01 (um) dia referente ao Abono do Servidor 
Público no período de 29/06/2018, 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, 28 de Junho de 2018.

Segundo Manuel Alvarez Torres

Diretor Geral do SAAE

Decreto Municipal n° 6.127/2017

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESEN-
CIAL  Nº 012/2018

Publicação Nº 142985

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 012/2018

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO 
NEIVA/ES, torna público o resultado do PP Nº 012/18. De-
clara DESERTA.

João Neiva, 28 de Junho de 2018.

Naclesia Minchio Correia

Pregoeira
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Laranja da Terra

Prefeitura

ADITO 001 AO CA 001/2018
Publicação Nº 143012

TERMO ADITIVO N° 001/2018 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2018.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra.
CONTRATADA: JOSE MARINO FAGANELO EIRELI ME.
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços mecânicos, corretivos e preventivos nas máquinas 
e veículos da linha pesada da Frota Municipal, conforme especificações e quantitativos estimados, discriminado no Termo 
de Referência - Anexo I, de acordo com a necessidade do Órgão, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos.
VALOR GLOBAL: R$ 17.800,00.
VIGÊNCIA: 27/06/2018 a 31/12/2018.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 009 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Unidade Orçamentária: 012 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Código: 009012.0412200252.080
Manut. de Veículos, Máquinas e Equip. da Sec. de Obras e 
Serv. Urbanos

Elemento de Despesa: 33903900000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 10000000 Recursos Ordinários

Fonte de Recurso: 16040000 Royalties do Petróleo

Fonte de Recurso: 16050000 Royalties do Petróleo Estadual

Valor total de R$ 5.437,50 (cinco mil quatrocentos e trinta e sete Reais e cinquenta centavos).

Órgão: 007 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Unidade Orçamentária: 009 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Código: 007009.2060600172.056
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equip. da Sec. de Desenv. 
Econômico

Elemento de Despesa: 33903900000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 10000000 Recursos Ordinários

Fonte de Recurso: 16040000 Royalties do Petróleo

Fonte de Recurso: 16050000 Royalties do Petróleo Estadual

Valor total de R$ 12.362,50 (doze mil trezentos e sessenta e dois Reais e cinquenta centavos).

CA 019/2018 - FMAS
Publicação Nº 142959

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 019/2018.

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de 
Laranja da Terra.

CONTRATADA: LICITA CONSULTORIA & COMERCIO DE VE-
ÍCULOS EIRELI.

OBJETO: Constitui objeto do presente a AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULOS ZERO QUILÔMETRO, com garantia de no míni-
mo 03 (três) anos sem limite de quilometragem, conforme 
edital do Pregão Presencial n° 006/2018 e anexos.

VALOR GLOBAL: R$ 47.900,00.

VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses a partir da ordem de 
fornecimento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO: 012 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL DE LARANJA DA TERRA.
Unidade Orçamentária: 015 – Fundo Municipal de Assis-
tência Social de Laranja da Terra.
Código: 012015.0824400421.080 – Aquisição de Veículos, 
Móveis Equip. p/ Progr. De Assist. Social.
Elemento de Despesa: 44905200000 – Equipamento e Ma-
terial Permanente.
Fonte de Recurso: 33990000 – Demais Recursos Destina-
dos a Assistência Social.
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Mantenópolis

Prefeitura

PORTARIAS 423/2018
Publicação Nº 142966

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº 423/2018

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

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder ao Servidor JOSÉ VIDIGAL DA SILVA – Matrícula nº 009526, 02 (dois) meses de LICENÇA PRÊMIO 
EM GOZO, conforme Art. 90 da Lei Municipal nº 792/99 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
MANTENÓPOLIS, referente ao período aquisitivo 2007/2016, a partir do dia 04 de junho de 2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 04 de junho de 2018.

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

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Mantenópolis-ES, 26 de junho de 2018.

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL

- Prefeito Municipal –

Publicado em: 26/06/2018

Registrado às Fls.:

Livro nº:
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Montanha

Prefeitura

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2018 - FMAS DE MONTANHA/ES X APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS 
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTANHA/ES  E  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2018 - 
FMAS DE MONTANHA/ES X EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ (CASA TEREZINHA ZONFRILLI)

Publicação Nº 142975

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTANHA/ES

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2018

Partes: Fundo Municipal de Assistência Social de Montanha/ES e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mon-
tanha/ES - APAE.

Objeto: Concessão de uma Subvenção Social aprovada pela Lei Municipal nº 975/2018 que será utilizada de acordo com 
o Plano de Trabalho.

Vigência: Até 31 de dezembro de 2018.

Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Foro: Comarca de Montanha/ES.

Montanha/ES, 18 de junho de 2018.

ODAIR PANCIERI SALLIM

Gestor do FMAS de Montanha/ES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTANHA/ES

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2018

Partes: Fundo Municipal de Assistência Social de Montanha/ES e o Educandário São José (Casa Terezinha Zonfrilli).

Objeto: Concessão de uma Subvenção Social aprovada pela Lei Municipal nº 976/2018 que será utilizada de acordo com 
o Plano de Trabalho.

Vigência: Até 31 de dezembro de 2018.

Valor: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Foro: Comarca de Montanha/ES.

Montanha/ES, 25 de junho de 2018.

ODAIR PANCIERI SALLIM

Gestor do FMAS de Montanha/ES
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Mucurici

Prefeitura

AVISO - PREGÃO PRESENCIAL 11/2018/FMS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATE-
RIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Publicação Nº 143193

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018/FMS

O Fundo Municipal de Saúde de Mucurici/ES, através do Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Mucurici/ES, torna 
Público que será realizada a licitação na modalidade de Pregão Presencial nº.11/2018/FMS, tipo menor preço POR ITEM, 
com a finalidade de aquisição de gêneros alimentícios, materiais de consumo e materiais de expediente, para atender as 
necessidades das Unidades de Saúde de Mucurici, Itabaiana, Água Boa e Assentamento Córrego da Laje. Julgamento no 
dia 12/07/2018, às 09 horas, na Sala de Reuniões desta Prefeitura. Dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Mucurici/ES, através dos tel. 27-3751-1103 ou email licita.mucurici@
hotmail.com. Edital será disponível no site www.mucurici.es.gov.br

Mucurici/ES, 28 de junho de 2018.

Gilmar Sampaio da Cruz

Pregoeiro
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Nova Venécia

Prefeitura

CONCORRÊNCIA PUBLICA 002/2018 
Publicação Nº 143297

PREFEITURA DE NOVA VENECIA

AVISO DE RESULTADO DE SORTEIO SUBCOMISSÃO TÉCNICA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º002/2018

O Município de Nova Venécia/ES, através de sua Comissão Permanente de Licitação torna público, com base no sorteio 
realizado em sessão pública no dia 28/06/2018 a relação de nomes sorteados para compor a Subcomissão Técnica de 
Licitação, com finalidade de receber, conferir, analisar, julgar, pontuar e classificar as propostas técnicas da Concorrência 
Pública nº 002/2018, objetivando contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de projetos 
de divulgação de atos, programas, serviços e campanhas de PUBLICIDADE do MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA. Fica assim 
constituída:

1) Diego Bastianello Feitosa;

2) Edivaldo Alves;

3) Bruno Selia Baldo.

Nova Venécia, 28/06/2018.

TATIANY DA SILVA PIROLA

PRESIDENTE DA CPL
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Pancas

Prefeitura

ADITIVOS DE CONTRATOS Nº 039 ATÉ 042
Publicação Nº 143206

ADITIVO DE CONTRATO

ADITIVO N°039/2018

1º Termo de Aditivo Contratual ao Contrato de nº 036/2018, 
Processo 287/2018, Concorrência Pública 001/2018, que 
entre si fazem o MUNICÍPIO DE PANCAS-ES e a Empresa 
H.R. COSSI & TONINI CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Pror-
roga-se até 10 de Julho de 2018 o prazo de execução do 
contrato nº 036/2018, cujo objeto é a Contratação de em-
presa especializada para reforma da quadra poliesportiva e 
adaptações provisórias para funcionamento da EMEF JOSÉ 
LEANDRO SWARTZ – Comunidade do Córrego do Brejo, 
Distrito de Laginha – Município de Pancas/ES conforme 
Memorial Descritivo, Planilha Básica Orçamentária, Proje-
tos e demais documentos técnicos de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Educação sendo utilizado recur-
so do Royalties do Petróleo Estadual. Faz – se necessário 
também acréscimo de aproximadamente 49,40% sobre o 
valor total inicial do contrato 036/2018, perfazendo um 
valor a ser aditivado de R$ 44.662,00 (quarenta e quatro 
mil reais seiscentos e sessenta e dois reais),. Conforme 
planilha de justificação contendo especificações anexa ao 
processo nº 1973/2018.

Data de assinatura: 11/06/2018.

ADITIVO N°040/2018

1º Termo de Aditivo ao Contrato de nº 68/2018, Processo 
1930/2018, que entre si fazem o Município de Pancas- ES 
e a Empresa COLTRANS – COLATINA TRANSPORTES LTDA 
ME. Objeto: O reajuste e revisão contratual para manu-
tenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 
68/2018 de 15 de maio de 2018, firmado com fundamento 
no Despacho Municipal às fls. 29 do Processo nº 2255/2018 
que autorizou prosseguimento do ato, referente à inclusão 
de monitor na rota 20172005043. Ocorrerá alteração na 
cláusula primeira do contrato original no que se refere ao 
valor da quilometragem diária da rota 20172005043 e no 
status do acompanhante. O valor da rota passará a impor-
tar R$ 7,61 (sete reais e sessenta e um centavos) o quilô-
metro diário, um acréscimo de R$ 3,11 (três reais e onze 
centavos). Os efeitos decorrentes da alteração do valor da 
quilometragem Retroagirão a data do dia 06/06/2018 a 
11/11/2018, totalizando 101 dias letivos no período.

Data de assinatura: 11/06/2018.

ADITIVO N°041/2018

1º Termo de Aditivo ao Contrato de nº 065/2018, Processo 
949/2018, que entre si fazem o Município de Pancas- ES e 
a Empresa VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA EPP. Objeto: alteração 
na cláusula primeira do Contrato nº 065/2018 de presta-
ção de serviços de transporte escolar de alunos da rede 
municipal de ensino residentes na zona rural do município 

de Pancas, referente ao acréscimo de 11,8 km/dia na qui-
lometragem da linha MUNIC 30 no turno matutino, para 
atender novas matrículas da EMEF Oraide Gomes de Mi-
randa. Ocorrerá acréscimo no valor total do contrato su-
pracitado no montante de R$ 11.134,60, referente a 127 
dias letivos. Os efeitos decorrentes da alteração de quilo-
metragem retroagirão ao dia 06/06/2018 a 31/12/2018.

Data de assinatura: 11/06/2018.

ADITIVO N°042/2018

3º Termo de Aditivo ao Contrato de nº 194/2017 – Pregão 
Presencial 055/2017 – Processo 1910/2017, que entre si 
fazem o Município de Pancas- ES e o Senhor TARCÍSIO 
ARAÚJO DE FARIA. Objeto: Aditivo destina-se a alteração 
na cláusula primeira do Contrato nº 194/2017 de presta-
ção de serviços de transporte escolar de alunos residentes 
na zona rural do município de Pancas, que acresce 8,28 
km na rota 20172005031 (400037) do turno matutino. 
Ocorrerá acréscimo de 8,28 km na quilometragem e no va-
lor total do contrato montante de R$ 22.513,40, para co-
bertura de 123 dias letivos no exercício de 2018 e 56 dias 
letivos no exercício de 2019. Os efeitos decorrentes da al-
teração de quilometragem vigoram a partir de 12/06/2018 
a 30/04/2019.

Data de assinatura: 11/06/2018.

SIDICLEI GILES DE ANDRADE

Prefeito Municipal

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091 ATÉ 099
Publicação Nº 143196

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2018.

PREGÃO PRESENCIAL 043/2018

PROCESSO Nº 1960/2018

Contratante: O Prefeito Municipal de Pancas Estado do Es-
pírito Santo, Sr. SIDICLEI GILES DE ANDRADE, no uso de 
suas atribuições torna público, a quem possa interessar 
aderir á Ata de Registro de Preços nº 091/2018, oriunda do 
Pregão Presencial nº 043/2018, Processo Nº 1960/2018, 
do Município de Pancas- ES. Contratada: SUPERMERCADO 
SANTA ROSA LTDA - ME. Objeto: Registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de Pó de Café e Açúcar para 
atender as Secretarias Municipais de: Administração, Pla-
nejamento e Controle; Saúde; Educação; Turismo, Cultu-
ra, Esporte e Lazer; Agricultura e Meio Ambiente; Obras, 
Infraestrutura, Habitação e Desenvolvimento Urbano e As-
sistência Social. Valor total: R$ 32.038,50. Vigência: 11 de 
Junho de 2018 até 11de Junho de 2019. Data de assina-
tura: 11/06/2018.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2018.

PREGÃO PRESENCIAL 036/2018

PROCESSO Nº 737/2018

Contratante: O Prefeito Municipal de Pancas Estado do Es-
pírito Santo, Sr. SIDICLEI GILES DE ANDRADE, no uso de 
suas atribuições torna público, a quem possa interessar 
aderir á Ata de Registro de Preços nº 092/2018, oriunda 
do Pregão Presencial nº 036/2018, Processo Nº 737/2018, 
do Município de Pancas- ES. Contratada: AGROMINAS CO-
MÉRCIO DE PLANTAS LTDA EPP. Objeto: Registro de Pre-
ços para futura e eventual aquisição de mudas de plantas, 
flores, grama, materiais (Defensivos Agrícolas, adubos, 
Fertilizantes e Herbicidas) e equipamentos (Pulverizador) 
destinados a Manutenção, ornamentação, revitalização 
e paisagismo das praças, jardins, canteiros e dependên-
cias de prédios públicos do município de Pancas, conforme 
cláusulas constantes do presente edital, descrição deta-
lhada do Termo de Referencia, de responsabilidade da Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, sendo 
utilizado recurso PRÓPRIO (ALIENAÇÃO DE BENS E DIREI-
TOS) E ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL. Valor total: 
R$ 406.573,40. Vigência: 20 de Junho de 2018 até 20 de 
Junho de 2019. Data de assinatura: 20/06/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2018.

PREGÃO PRESENCIAL 036/2018

PROCESSO Nº 737/2018

Contratante: O Prefeito Municipal de Pancas Estado do Es-
pírito Santo, Sr. SIDICLEI GILES DE ANDRADE, no uso de 
suas atribuições torna público, a quem possa interessar 
aderir á Ata de Registro de Preços nº 093/2018, oriunda 
do Pregão Presencial nº 036/2018, Processo Nº 737/2018, 
do Município de Pancas- ES. Contratada: VARGEM ALTA 
MUDAS LTDA ME. Objeto: Registro de Preços para futura 
e eventual aquisição de mudas de plantas, flores, grama, 
materiais (Defensivos Agrícolas, adubos, Fertilizantes e 
Herbicidas) e equipamentos (Pulverizador) destinados a 
Manutenção, ornamentação, revitalização e paisagismo 
das praças, jardins, canteiros e dependências de prédios 
públicos do município de Pancas, conforme cláusulas cons-
tantes do presente edital, descrição detalhada do Termo 
de Referencia, de responsabilidade da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente, sendo utilizado recurso 
PRÓPRIO (ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS) E ROYAL-
TIES DO PETRÓLEO FEDERAL. Valor total: R$ 175.150,00. 
Vigência: 20 de Junho de 2018 até 20 de Junho de 2019. 
Data de assinatura: 20/06/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2018.

PREGÃO PRESENCIAL 032/2018

PROCESSO Nº 842/2018

Contratante: O Prefeito Municipal de Pancas Estado do Es-
pírito Santo, Sr. SIDICLEI GILES DE ANDRADE, no uso de 
suas atribuições torna público, a quem possa interessar 
aderir á Ata de Registro de Preços nº 094/2018, oriunda 
do Pregão Presencial nº 032/2018, Processo Nº 842/2018, 
do Município de Pancas- ES. Contratada: ALEMPEQ EQUI-
PAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP. Objeto: Registro 

de Preços para futura e eventual aquisição de Instrumen-
tos e Equipamentos Musicais para atender ao Projeto da 
Banda Municipal Cidade Poesia, amparada pela Lei Munici-
pal nº 1.633/2017, visando a formação de novos alunos, 
além de proporcionar o fortalecimento da Banda para as 
apresentações musicais, de responsabilidade da Secreta-
ria Municipal de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, sendo 
utilizado recurso PRÓPRIO. Valor total: R$ 117.392,06. Vi-
gência: 20 de Junho de 2018 até 20 de Junho de 2019. 
Data de assinatura: 20/06/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2018.

PREGÃO PRESENCIAL 032/2018

PROCESSO Nº 842/2018

Contratante: O Prefeito Municipal de Pancas Estado do Es-
pírito Santo, Sr. SIDICLEI GILES DE ANDRADE, no uso de 
suas atribuições torna público, a quem possa interessar 
aderir á Ata de Registro de Preços nº 095/2018, oriunda do 
Pregão Presencial nº 032/2018, Processo Nº 842/2018, do 
Município de Pancas- ES. Contratada: LUMEN COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Registro de Preços para futura 
e eventual aquisição de Instrumentos e Equipamentos Mu-
sicais para atender ao Projeto da Banda Municipal Cidade 
Poesia, amparada pela Lei Municipal nº 1.633/2017, visan-
do a formação de novos alunos, além de proporcionar o 
fortalecimento da Banda para as apresentações musicais, 
de responsabilidade da Secretaria Municipal de Turismo, 
Cultura, Esportes e Lazer, sendo utilizado recurso PRÓ-
PRIO. Valor total: R$ 36.958,00. Vigência: 20 de Junho 
de 2018 até 20 de Junho de 2019. Data de assinatura: 
20/06/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2018.

PREGÃO PRESENCIAL 032/2018

PROCESSO Nº 842/2018

Contratante: O Prefeito Municipal de Pancas Estado do Es-
pírito Santo, Sr. SIDICLEI GILES DE ANDRADE, no uso de 
suas atribuições torna público, a quem possa interessar 
aderir á Ata de Registro de Preços nº 096/2018, oriunda 
do Pregão Presencial nº 032/2018, Processo Nº 842/2018, 
do Município de Pancas- ES. Contratada: GISLAINE DE 
SOUZA EPP. Objeto: Registro de Preços para futura e even-
tual aquisição de Instrumentos e Equipamentos Musicais 
para atender ao Projeto da Banda Municipal Cidade Poe-
sia, amparada pela Lei Municipal nº 1.633/2017, visando 
a formação de novos alunos, além de proporcionar o for-
talecimento da Banda para as apresentações musicais, de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Turismo, Cul-
tura, Esportes e Lazer, sendo utilizado recurso PRÓPRIO. 
Valor total: R$ 14.269,92. Vigência: 20 de Junho de 2018 
até 20 de Junho de 2019. Data de assinatura: 20/06/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2018.

PREGÃO PRESENCIAL 042/2018

PROCESSO Nº 1709/2018

Contratante: O Prefeito Municipal de Pancas Estado do Es-
pírito Santo, Sr. SIDICLEI GILES DE ANDRADE, no uso de 
suas atribuições torna público, a quem possa interessar 
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aderir á Ata de Registro de Preços nº 097/2018, oriunda do 
Pregão Presencial nº 042/2018, Processo Nº 1709/2018, 
do Município de Pancas- ES. Contratada: GVS CONSTRU-
ÇÕES URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP. Objeto: 
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pe-
ças de concreto para piso intertravado de concreto retan-
gular do tipo tijolinho holandês, nas dimensões de 20 cm 
x 10 cm, espessura = 8 cm, resistência de 35 mpa (NBR 
9781), cor natural que se arranjam entre si nos quatro 
lados e podem ser assentadas em fileiras ou em espinha 
de peixe, de responsabilidade da Secretaria de Obras, In-
fraestrutura, Habitação e Desenvolvimento Urbano. Valor 
total: R$ 6.950,400,00. Vigência: 20 de Junho de 2018 até 
20 de Junho de 2019. Data de assinatura: 20/06/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2018.

PREGÃO PRESENCIAL 042/2018

PROCESSO Nº 1709/2018

Contratante: O Prefeito Municipal de Pancas Estado do Es-
pírito Santo, Sr. SIDICLEI GILES DE ANDRADE, no uso de 
suas atribuições torna público, a quem possa interessar 
aderir á Ata de Registro de Preços nº 098/2018, oriunda do 
Pregão Presencial nº 042/2018, Processo Nº 1709/2018, 
do Município de Pancas- ES. Contratada: METALÚRGICA 
JANUTT LTDA EPP. Objeto: Registro de Preços para futura 
e eventual aquisição de peças de concreto para piso inter-
travado de concreto retangular do tipo tijolinho holandês, 
nas dimensões de 20 cm x 10 cm, espessura = 8 cm, 
resistência de 35 mpa (NBR 9781), cor natural que se ar-
ranjam entre si nos quatro lados e podem ser assentadas 
em fileiras ou em espinha de peixe, de responsabilidade da 
Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habitação e Desen-
volvimento Urbano. Valor total: R$ 848.400,00. Vigência: 
20 de Junho de 2018 até 20 de Junho de 2019. Data de 
assinatura: 20/06/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2018.

PREGÃO PRESENCIAL 046/2018

PROCESSO Nº 1522/2018

Contratante: O Prefeito Municipal de Pancas Estado do 
Espírito Santo, Sr. SIDICLEI GILES DE ANDRADE, no uso 
de suas atribuições torna público, a quem possa inte-
ressar aderir á Ata de Registro de Preços nº 0990/2018, 
oriunda do Pregão Presencial nº 046/2018, Processo Nº 
1522/2018, do Município de Pancas- ES. Contratada: FE-
NIXMED COMERCIAL LTDA. Objeto: Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de Insumos de Enferma-
gem a serem utilizados para execução de trabalhos diários 
dos profissionais que atuam na assistencial à saúde dos 
diversos setores desta secretaria, promovendo a preven-
ção de agravos de doenças nos munícipes, nos programas, 
tais como: Estratégia saúde da Família, Unidade de Aten-
dimento de Urgência e Emergência 24 Hs., Setor de Imu-
nização e demais departamentos, sob responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Valor total: 
R$ 71.980,00. Vigência: 25 de Junho de 2018 até 25 de 
Junho de 2019. Data de assinatura: 25/06/2018.

SIDICLEI GILES DE ANDRADE

Prefeito Municipal

CONTRATOS DE Nº 086 ATÉ 104
Publicação Nº 143200

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO N° 086/2018.

PROCESSO N° 3461/2018.

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018.

Contratante: Município de Pancas. Contratada: W.M. IN-
FORMÁTICA LTDA- ME. Objeto: Aquisição de equipamen-
tos de informática destinados a manter em funcionamento 
as atividades administrativas e operacionais da Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento. Vigência: 18 
de Junho de 2018 até 31 de Dezembro de 2018. Valor Glo-
bal: R$ 30.322,56. Data assinatura: 18/06/2018.

CONTRATO N° 087/2018.

PROCESSO N° 3461/2018.

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018.

Contratante: Município de Pancas. Contratada: ATUANTE 
COMÉRCIO MAG STORE EIRELI- ME. Objeto: Aquisição 
de equipamentos de informática destinados a manter em 
funcionamento as atividades administrativas e operacio-
nais da Secretaria Municipal de Administração e Planeja-
mento Vigência: 18 de Junho de 2018 até 31 de Dezem-
bro de 2018. Valor Global: R$ 925,00. Data assinatura: 
18/06/2018.

CONTRATO N° 088/2018.

PROCESSO N° 3461/2018.

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018.

Contratante: Município de Pancas. Contratada: TAGLIA – 
FERRE & CIA LTDA-EPP. Objeto: Aquisição de equipamen-
tos de informática destinados a manter em funcionamento 
as atividades administrativas e operacionais da Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento. Vigência: 18 
de Junho de 2018 até 31 de Dezembro de 2018. Valor Glo-
bal: R$ 2.190,00. Data assinatura: 18/06/2018.

CONTRATO N° 089/2018.

PROCESSO N° 3461/2018.

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2018.

Contratante: Município de Pancas. Contratada: MADE IN-
FORMÁTICA LTDA ME. Objeto: Aquisição de equipamentos 
de informática destinados a manter em funcionamento as 
atividades administrativas e operacionais da Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento. Vigência: 18 
de Junho de 2018 até 31 de Dezembro de 2018. Valor Glo-
bal: R$ 5.967,00. Data assinatura: 18/06/2018.
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CONTRATO N° 090/2018.

PROCESSO N° 3461/2018.

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2018.

Contratante: Município de Pancas. Contratada: GERALDO 
A. DAS CHAGAS ME. Objeto: Aquisição de equipamentos 
de informática destinados a manter em funcionamento as 
atividades administrativas e operacionais da Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento. Vigência: 18 
de Junho de 2018 até 31 de Dezembro de 2018. Valor Glo-
bal: R$ 1.700,00. Data assinatura: 18/06/2018.

CONTRATO N° 091/2018.

PROCESSO N° 3461/2018.

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2018.

Contratante: Município de Pancas. Contratada: EDERSON 
EBERMAN - ME. Objeto: Aquisição de equipamentos de in-
formática destinados a manter em funcionamento as ati-
vidades administrativas e operacionais da Secretaria Mu-
nicipal de Administração e Planejamento. Vigência: 18 de 
Junho de 2018 até 31 de Dezembro de 2018. Valor Global: 
R$ 500,00. Data assinatura: 18/06/2018.

CONTRATO N° 092/2018.

PROCESSO N° 3461/2018.

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2018.

Contratante: Município de Pancas. Contratada: LS MATE-
RIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME. Objeto: Aquisição de 
equipamentos de informática destinados a manter em 
funcionamento as atividades administrativas e operacio-
nais da Secretaria Municipal de Administração e Planeja-
mento. Vigência: 18 de Junho de 2018 até 31 de Dezem-
bro de 2018. Valor Global: R$ 1.590,00. Data assinatura: 
18/06/2018.

CONTRATO N° 093/2018.

PROCESSO N° 3461/2018.

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2018.

Contratante: Município de Pancas. Contratada: ALEMPEQ 
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP. Objeto: 
Aquisição de equipamentos de informática destinados a 
manter em funcionamento as atividades administrativas 
e operacionais da Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento. Vigência: 18 de Junho de 2018 até 31 de 
Dezembro de 2018. Valor Global: R$ 4.665,00. Data assi-
natura: 18/06/2018.

CONTRATO N° 094/2018.

PROCESSO N° 3461/2018.

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2018.

Contratante: Município de Pancas. Contratada: M.E.G RE-
GATIERI ME. Objeto: Aquisição de equipamentos de infor-
mática destinados a manter em funcionamento as ativida-
des administrativas e operacionais da Secretaria Municipal 
de Administração e Planejamento. Vigência: 18 de Junho 
de 2018 até 31 de Dezembro de 2018. Valor Global: R$ 
4.394,00. Data assinatura: 18/06/2018.

CONTRATO N° 095/2018.

PROCESSO N° 3461/2018.

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018.

Contratante: Município de Pancas. Contratada: W.M. IN-
FORMÁTICA LTDA- ME. Objeto: Aquisição de equipamen-
tos de informática destinados a manter em funcionamento 
as atividades administrativas e operacionais da Secretaria 
Municipal de Saúde. Vigência: 18 de Junho de 2018 até 31 
de Dezembro de 2018. Valor Global: R$ 3.790,32. Data 
assinatura: 18/06/2018.

CONTRATO N° 096/2018

PROCESSO N° 607/2017

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N° 043/2017

ATA PARA REGISTRO DE PREÇO N° 068/2017

Contratante: Município de Pancas. Contratada: PADARIA 
13 DE MAIO LTDA ME. Objeto: Fornecimento de gêneros 
alimentício para a preparação de lanches e coffee breack, 
decorrentes das ações vinculadas a Secretaria Municipal 
de Assistência Social. Vigência: 25 de Junho de 2018 até 
31 de Dezembro 2018. Valor Global: R$ 14.845,45. Data 
assinatura: 25/06/2018.

CONTRATO N° 097/2018.

PROCESSO N° 607/2017.

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N° 043/2017.

ATA PARA REGISTRO DE PREÇO N° 068/2017.

Contratante: Município de Pancas. Contratada: PADARIA 
13 DE MAIO LTDA ME. Objeto: Fornecimento de gêneros 
alimentício para a preparação de lanches e coffee breack, 
decorrentes das ações vinculadas a Secretaria Municipal 
de Saúde. Vigência: 18 de Junho de 2018 até 31 de De-
zembro de 2018. Valor Global: R$ 7.000,40. Data assina-
tura: 25/06/2018.

CONTRATO N° 098/2018.

PROCESSO N° 607/2017.

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N° 043/2017.

ATA PARA REGISTRO DE PREÇO N° 068/2017.

Contratante: Município de Pancas. Contratada: PADA-
RIA 13 DE MAIO LTDA ME. Objeto: Fornecimento de gê-
neros alimentício para a preparação de lanches e coffee 
breack, decorrentes das ações vinculadas as Secretarias 
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Municipais: Secretaria Municipal de Administração e Pla-
nejamento, Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Es-
porte e Lazer, Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal 
de Educação e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente Vigência: 25 de Junho de 2018 até 31 de De-
zembro 2018. Valor Global: R$ 36.139,51. Data assinatu-
ra: 25/06/2018.

CONTRATO N° 099/2018.

PROCESSO N° 607/2017.

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N° 043/2017.

ATA PARA REGISTRO DE PREÇO N° 069/2017.

Contratante: Município de Pancas. Contratada: DANIELA 
DA SILVA FREITAS MEI. Objeto: Fornecimento de gêneros 
alimentício para a preparação de lanches e coffee brea-
ck, decorrentes das ações vinculadas as Secretarias Mu-
nicipais: Secretaria Municipal de Administração e Planeja-
mento, Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte 
e Lazer, Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de 
Educação. Vigência: 25 de Junho de 2018 até 31 de De-
zembro 2018. Valor Global: R$ 3.013,12. Data assinatura: 
25/06/2018.

CONTRATO N° 100/2018.

PROCESSO N° 607/2017.

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N° 043/2017.

ATA PARA REGISTRO DE PREÇO N° 069/2017.

Contratante: Município de Pancas. Contratada: DANIELA 
DA SILVA FREITAS MEI. Objeto: Fornecimento de gêneros 
alimentício para a preparação de lanches e coffee breack. 
Vigência: 25 de Junho de 2018 até 31 de Dezembro 2018. 
Valor Global: R$ 2.128,80. Data assinatura: 25/06/2018.

CONTRATO N. º 101/2018.

PROCESSO N. º 1944/2018.

Contratante: Município de Pancas. Contratada: IRIS TE-
DESCO PEREIRA. Objeto: Locação de um imóvel, endere-
ço descrito acima, é visando à instalação do CONSELHO 
TUTELAR, pelo período de 12 (doze) meses, com vigên-
cia de acordo com termo de ratificação de dispensa de 
licitação publicado no Diário Oficial do Espírito Santo no 
dia 20 de Junho de 2018, sendo retroativa ao dia 21 de 
Junho de 2018 até 21 de Junho de 2019. Valor Global: R$ 
10.596,00. Data assinatura: 26/06/2018.

CONTRATO N° 102/2018.

PROCESSO N° 843/2018.

PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2018.

Contratante: Município de Pancas. Contratada: ANGELA 
GABRIELA PASSARELA. Objeto: Contratação de profissio-
nal – maestro – visando ministrar aulas técnicas musicais 
com instrumentos de sopro para interessados em formar 
a Banda Municipal “Cidade Poesia” e coordenar as ativida-
des concernentes à formação da Banda Municipal “Cidade 
Poesia”, preparando e acompanhando apresentações em 

espaços públicos e em locais determinados pela Adminis-
tração Municipal através da Secretaria Municipal de Turis-
mo, Cultura, Esportes e Lazer em datas cívicas, e ocasi-
ões de relevância cultural, conforme relação constante do 
Anexo I, de responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, sendo utilizado recurso 
Próprio. Vigência: 27 de Junho de 2018 até 31 de Dezem-
bro de 2018. Valor Global: R$ 18.144,00. Data assinatura: 
27/06/2018.

CONTRATO N° 103/2018.

PROCESSO N° 3461/2018.

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018.

Contratante: Município de Pancas. Contratada: W.M. IN-
FORMÁTICA LTDA- ME. Objeto: Aquisição de equipamen-
tos de informática destinados a manter em funcionamento 
as atividades administrativas e operacionais da Secretaria 
Municipal de Saúde. Vigência: 27 de Junho de 2018 até 31 
de Dezembro de 2018. Valor Global: R$ 10.170,96. Data 
assinatura: 27/06/2018.

CONTRATO N° 104/2018.

PROCESSO N° 3461/2018.

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2018.

Contratante: Município de Pancas. Contratada: GERALDO 
A. DAS CHAGAS ME. Objeto: Aquisição de equipamentos 
de informática destinados a manter em funcionamento as 
atividades administrativas e operacionais da Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento. Vigência: 27 
de Junho de 2018 até 31 de Dezembro de 2018. Valor Glo-
bal: R$ 2.208,00. Data assinatura: 27/06/2018.

SIDICLEI GILES DE ANDRADE

Prefeito Municipal



29/06/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1043

www.diariomunicipales.org.br

Página 298

Piúma

Prefeitura

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2018
Publicação Nº 143302

AVISO DE ATA DE DISPENSA Nº 024/2018

O Município de Piúma, do Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições torna público, A ATA DE DISPENSA 
Nº 024/2018 DA CPL, cujo o objetivo é a AQUISIÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 
DE ANTICORPO GM-1 (IGC E IGM), PARA ATENDER A PA-
CIENTE JANICELI VICTOR – Secretaria Municipal de Saú-
de, tendo a empresa AUDETE FERNANDES GOBETTI ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 12.153.449/0001-79 apresenta-
do o menor preço no item, com valor total de R$ 850,00 
(oitocentos e cinquenta reais)

Processo nº 2.987/2018

Ana Luiza Ferreira Mathias

Secretária Municipal de Saúde.

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2018
Publicação Nº 143304

AVISO DE ATA DE DISPENSA Nº 022/2018

O Município de Piúma, do Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições torna público, A ATA DE DISPEN-
SA Nº 025/2018 DA CPL, cujo o objetivo é a Contrata-
ção de Empresa Especializada na prestação de serviços de 
show pirotécnico para atender as festividades do evento 
da Festa do Pescadores de Piúma/ES- 2018 – Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, tendo a empresa 
IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ sob 
o nº 03.175.802/0001-20, apresentado o menor preço no 
item, com valor total de R$ 6.370,00 (seis mil, trezentos 
e setenta reais).

Processo nº 8.247/2018

Max Antonio Citty

Secretário Municipal Turismo, Esporte e Lazer

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO- 
BANCO DE DADOS

Publicação Nº 143178

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO

AUTORIZAÇÃO E TERMO DE RATIFICAÇÃO À INEXIGIBILI-
DADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.863/2018.

Com base no Artigo 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 
e Parecer Jurídico de fls. 126 a 130, AUTORIZO E DECLARO 
como inexigível a licitação para a contratação da empre-
sa NL CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, 
CNPJ nº 07.797.967/0001-95 , com sede na Rua Lourenço 
Pinto, nº 196 CJ 301, 03 andar – Centro – Curitiba/PR, no 
valor de R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa re-
ais), para a contratação de assinaturas anuais para acesso 
ao sistema BANCO DE PREÇOS – ferramenta de pesqui-
sa e comparação de preços praticados em contratações 
pela Administração Pública contendo 01 (uma) assinatura 
para acesso e 01(uma) licença fornecida a título gratuito, 
conforme documentos e demais elementos constantes do 
Processo Administrativo nº 7.863/2018.

Face ao disposto no art. 26, da Lei 8.666/93, ratifico e 
submeto o ato ao setor competente para devida publica-
ção legal.

Publica-se e Cumpra-se.

Piúma/ES, 28 de junho de 2018.

Adrien Moreira Louzada

Secretário Municipal de Administração
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Rio Bananal

Prefeitura

COMUNICADO – AMOSTRAS PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2018
Publicação Nº 143271

COMUNICADO – AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2018

A Pregoeira comunica às empresas participantes do Pregão em epigrafe que objetivou a Aquisição de Uniformes, que a 
sessão de divulgação do resultado da avaliação de amostras apresentadas pelas empresas ofertantes do menor preço 
que havia sido marcada para o dia 02 de julho de 2018, às 13h30min foi remarcada para o dia 03 de julho de 2018, às 
13h30min devido a alteração do horário de expediente da Prefeitura Municipal.

Lorrayne Silva Lirio Valle

Pregoeira Oficial
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Santa Maria de Jetibá

Prefeitura

DECRETO N° 567/2018
Publicação Nº 143063

DECRETO Nº 567/2018

ATRIBUI A SERVIDORA MARINA BRAUN CASSINI, EFETI-
VA NO CARGO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, A FUNÇÃO 
GRATIFICADA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - REF. FGGA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado de 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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, a servidora MARINA BRAUN CASSI-
NI, efetiva no cargo de Auxiliar de Escritório - matrícula: 
53.057, a Função Gratificada de Gestão Administrativa – 
REF. FGGA, pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 568/2018
Publicação Nº 143064

DECRETO Nº 568/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR LUCIANO COVRE, EFETIVO NO 
CARGO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, A FUNÇÃO GRATI-
FICADA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - REF. FGGA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 

Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado de 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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 LUCIANO COVRE, efeti-
vo no cargo de Auxiliar de Escritório - matrícula: 52.281, a 
Função Gratificada de Gestão Administrativa – REF. FGGA, 
pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 569/2018
Publicação Nº 143065

DECRETO Nº 569/2018

ATRIBUI A SERVIDORA SIMONE BRAGA DUPKE BRE-
MENKAMP, EFETIVA NO CARGO DE ESCRITURÁRIA, A FUN-
ÇÃO GRATIFICADA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - REF. 
FGGA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado de 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso VI e IX 
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da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá-ES.

DECRETA:

Art. 1º. Fica atribuída, a servidora SIMONE BRAGA DUPKE 
BREMENKAMP, efetiva no cargo de Escriturária - matrícula: 
52.954, a Função Gratificada de Gestão Administrativa – 
REF. FGGA, pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 570/2018
Publicação Nº 143066

DECRETO Nº 570/2018

ATRIBUI A SERVIDORA LETICIA GRONER, EFETIVA NO 
CARGO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, A FUNÇÃO GRATI-
FICADA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - REF. FGGA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado de 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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, a servidora LETICIA GRONER, efe-
tiva no cargo de AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - matrícula: 
52.263, a Função Gratificada de Gestão Administrativa – 
REF. FGGA, pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 571/2018
Publicação Nº 143067

DECRETO Nº 571/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR JOSEMAR CARDOSO SILVEIRA, 
EFETIVO NO CARGO DE VIGILANTE SANITÁRIO, A FUN-
ÇÃO GRATIFICADA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - REF. 
FGGA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado de 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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 JOSEMAR CARDOSO 
SILVEIRA, efetiva no cargo de VIGILANTE SANITÁRIO - 
matrícula: 50.489, a Função Gratificada de Gestão Ad-
ministrativa – REF. FGGA, pelo período de 01/07/2018 a 
30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 572/2018
Publicação Nº 143068

DECRETO Nº 572/2018

ATRIBUI A SERVIDORA MARIZE MADALON HARTWIG, EFE-
TIVA NO CARGO DE SERVENTE, A FUNÇÃO GRATIFICADA 
DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - REF. FGGA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado de 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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, a servidora MARIZE MADALON HAR-
TWIG, efetiva no cargo de Servente - matrícula: 50.417, a 
Função Gratificada de Gestão Administrativa – REF. FGGA, 
pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 573/2018
Publicação Nº 143069

DECRETO Nº 573/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR JACSON HERBST, EFETIVO NO 
CARGO DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, A FUNÇÃO 
GRATIFICADA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - REF. FGGA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado de 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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 JACSON HERBST, efe-
tivo no cargo de Técnico em Administração - matrícula: 
52.987, a Função Gratificada de Gestão Administrativa – 
REF. FGGA, pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 574/2018
Publicação Nº 143070

DECRETO Nº 574/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR RODOLFO SCHRÊDER, EFETIVO 
NO CARGO DE TRABALHADOR BRAÇAL, A FUNÇÃO GRATI-
FICADA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - REF. FGGA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado de 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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 RODOLFO SCHRÊ-
DER, efetivo no cargo de Trabalhador Braçal - matrícula: 
50.268, a Função Gratificada de Gestão Administrativa – 
REF. FGGA, pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
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deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 575/2018
Publicação Nº 143071

DECRETO Nº 575/2018

ATRIBUI A SERVIDORA SABRINA MÁRCIA ARNHOLZ, EFE-
TIVA NO CARGO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, A FUNÇÃO 
GRATIFICADA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - REF. FGGA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado de 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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, a servidora SABRINA MÁRCIA AR-
NHOLZ, efetiva no cargo de Auxiliar de Escritório - matrícu-
la: 53.049, a Função Gratificada de Gestão Administrativa 
– REF. FGGA, pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 576/2018
Publicação Nº 143073

DECRETO Nº 576/2018

ATRIBUI A SERVIDORA JOELMA SCHWAMBACH, EFETIVA 
NO CARGO DE SERVENTE, A FUNÇÃO GRATIFICADA DE 
GESTÃO ADMINISTRATIVA - REF. FGGA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado de 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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, a servidora JOELMA SCHWAMBA-
CH, efetiva no cargo de Servente - matrícula: 50.252, a 
Função Gratificada de Gestão Administrativa – REF. FGGA, 
pelo período de 01/07/2018 a 30/12/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 577/2018
Publicação Nº 143074

DECRETO Nº 577/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR KAYO DE SOUZA KUSTER, EFETI-
VO NO CARGO DE CONTADOR, A FUNÇÃO GRATIFICADA 
DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - REF. FGGA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
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Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado de 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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 KAYO DE SOUZA KUS-
TER, efetivo no cargo de Contador - matrícula: 52.842, a 
Função Gratificada de Gestão Administrativa – REF. FGGA, 
pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 578/2018
Publicação Nº 143075

DECRETO Nº 578/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR SCHARLES HARTUWIG, EFETIVO 
NO CARGO DE MOTORISTA, A FUNÇÃO GRATIFICADA DE 
GESTÃO ADMINISTRATIVA - REF. FGGA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado de 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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 SCHARLES HARTUWIG, 
efetivo no cargo de Motorista - matrícula: 52.007, a Fun-
ção Gratificada de Gestão Administrativa – REF. FGGA, 

pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES,26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 579/2018
Publicação Nº 143076

DECRETO Nº 579/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA, 
EFETIVO NO CARGO DE AUXILIAR GERAL, A FUNÇÃO GRA-
TIFICADA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - REF. FGGA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado de 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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 ROBERTO CARLOS DE 
OLIVEIRA, efetivo no cargo de Auxiliar Geral - matrícula: 
52.197, a Função Gratificada de Gestão Administrativa – 
REF. FGGA, pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
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Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 580/2018
Publicação Nº 143077

DECRETO Nº 580/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR ADRIANO SANTANNA, EFETIVO NO 
CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, A FUNÇÃO GRATI-
FICADA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - REF. FGGA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado de 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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 ADRIANO SANTANNA, 
efetivo no cargo de Auxiliar de Enfermagem - matrícula: 
52.232, a Função Gratificada de Gestão Administrativa – 
REF. FGGA, pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 581/2018
Publicação Nº 143078

DECRETO Nº 581/2018

ATRIBUI A SERVIDORA RAFAELA TESCH, EFETIVA NO CAR-
GO DE AUXILIAR DE AGRICULTURA ORGÂNICA, A FUNÇÃO 
GRATIFICADA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - REF. FGGA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado de 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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, a servidora RAFAELA TESCH, efetiva 
no cargo de Auxiliar de Agricultura Orgânica - matrícula: 
52.498, a Função Gratificada de Gestão Administrativa – 
REF. FGGA, pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação. Com seus efeitos retroagidos a 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 582/2018
Publicação Nº 143079

DECRETO Nº 582/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR RODRIGO BARBOSA, EFETIVO NO 
CARGO DE BOMBEIRO HIDRAULICO, A FUNÇÃO GRATIFI-
CADA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - REF. FGGA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado de 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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 RODRIGO BARBO-
SA, efetivo no cargo de Bombeiro Hidráulico - matrícula: 
50.609, a Função Gratificada de Gestão Administrativa – 
REF. FGGA, pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
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de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 583/2018
Publicação Nº 143080

DECRETO Nº 583/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR EVERALDO DISCHER, EFETIVO NO 
CARGO DE MOTORISTA, A FUNÇÃO GRATIFICADA DE GES-
TÃO ADMINISTRATIVA - REF. FGGA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado de 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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 EVERALDO DISCHER, 
efetivo no cargo de Motorista - matrícula: 50.470, a Fun-
ção Gratificada de Gestão Administrativa – REF. FGGA, 
pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 584/2018
Publicação Nº 143081

DECRETO Nº 584/2018

ATRIBUI A SERVIDORA JOSEFINA MARQUARDT MAGDALON, 
EFETIVA NO CARGO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, A FUNÇÃO 
GRATIFICADA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - REF. FGGA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado de 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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, a servidora JOSEFINA MARQUAR-
DT MAGDALON, efetiva no cargo de Auxiliar de Escritório 
- matrícula: 50.589, a Função Gratificada de Gestão Ad-
ministrativa – REF. FGGA, pelo período de 01/07/2018 a 
30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário, em es-
pecial o Decreto nº 261/2018.

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 585/2018
Publicação Nº 143082

DECRETO Nº 585/2018

ATRIBUI A SERVIDORA NIRDA FRIEDRICH MARTINS, EFE-
TIVA NO CARGO DE ATENDENTE DE AMBULATÓRIO, A FUN-
ÇÃO GRATIFICADA DE GESTÃO OPERACIONAL - REF. FGGO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado em 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;
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- 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, a servidora NIRDA FRIEDRICH 
MARTINS, efetiva no cargo de Atendente de Ambulató-
rio - matrícula: 52.888, a Função Gratificada de Gestão 
Operacional – REF. FGGO, pelo período de 01/07/2018 a 
30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 586/2018
Publicação Nº 143083

DECRETO Nº 586/2018

ATRIBUI A SERVIDORA LUCINEIA MOEN BELUMAT, EFETI-
VA NO CARGO DE AUXILIAR GERAL, A FUNÇÃO GRATIFI-
CADA DE GESTÃO OPERACIONAL - REF. FGGO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado em 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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, a servidora LUCINEIA MOEN BELU-
MAT, efetiva no cargo de Auxiliar Geral - matrícula: 52.817, 
a Função Gratificada de Gestão Operacional – REF. FGGO, 
pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 587/2018
Publicação Nº 143084

DECRETO Nº 587/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR JOEL CONRADT, EFETIVO NO CAR-
GO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, A FUNÇÃO GRATIFI-
CADA DE GESTÃO OPERACIONAL - REF. FGGO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado em 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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 JOEL CONRADT, efetivo 
no cargo de Auxiliar de Enfermagem - matrícula: 52.517, 
a Função Gratificada de Gestão Operacional – REF. FGGO, 
pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 588/2018
Publicação Nº 143085

DECRETO Nº 588/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR ALESSANDRO DE PAULA RATTI, 
EFETIVO NO CARGO DE PEDREIRO, A FUNÇÃO GRATIFI-
CADA DE GESTÃO OPERACIONAL - REF. FGGO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado em 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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 ALESSANDRO DE PAULA 
RATTI, efetivo no cargo de PEDREIRO - matrícula: 52.061, 
a Função Gratificada de Gestão Operacional – REF. FGGO, 
pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 589/2018
Publicação Nº 143086

DECRETO Nº 589/2018

ATRIBUI A SERVIDORA IRENI ENDRINGER MAIA, EFETI-
VA NO CARGO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, A FUNÇÃO 
GRATIFICADA DE GESTÃO OPERACIONAL - REF. FGGO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado em 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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, a servidora IRENI ENDRINGER 
MAIA, efetiva no cargo de Auxiliar de Escritório - matrí-
cula: 53.054, a Função Gratificada de Gestão Operacional 
– REF. FGGO, pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 590/2018
Publicação Nº 143087

DECRETO Nº 590/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR FÉLIX BERGER NETO, EFETIVO 
NO CARGO DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, A FUNÇÃO 
GRATIFICADA DE GESTÃO OPERACIONAL - REF. FGGO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado em 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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 FÉLIX BERGER NETO, 
efetivo no cargo de Técnico em Administração - matrícula: 
52.938, a Função Gratificada de Gestão Operacional – REF. 
FGGO, pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.
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Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 591/2018
Publicação Nº 143089

DECRETO Nº 591/2018
ATRIBUI A SERVIDORA ZELINDA SCHULZ DE SOUZA, 
EFETIVA NO CARGO DE ATENDENTE DE AMBULATÓRIO, A 
FUNÇÃO GRATIFICADA DE GESTÃO OPERACIONAL - REF. 
FGGO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado em 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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, a servidora ZELINDA SCHULZ DE 
SOUZA, efetiva no cargo de Atendente de Ambulató-
rio - matrícula: 52.890, a Função Gratificada de Gestão 
Operacional – REF. FGGO, pelo período de 01/07/2018 a 
30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 592/2018
Publicação Nº 143092

DECRETO Nº 592/2018

ATRIBUI A SERVIDORA SIMONE SPERANDIO, EFETIVA 
NO CARGO DE SERVENTE, A FUNÇÃO GRATIFICADA DE 

GESTÃO OPERACIONAL - REF. FGGO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado em 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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, a servidora SIMONE SPERANDIO, 
efetiva no cargo de Servente - matrícula: 50.416, a Fun-
ção Gratificada de Gestão Operacional – REF. FGGO, pelo 
período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 593/2018
Publicação Nº 143094

DECRETO Nº 593/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR ARNO HOLZ, EFETIVO NO CARGO 
DE TRABALHADOR BRAÇAL, A FUNÇÃO GRATIFICADA DE 
GESTÃO OPERACIONAL - REF. FGGO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado em 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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 ARNO HOLZ, efetivo no 
cargo de Trabalhador Braçal - matrícula: 50.420, a Função 
Gratificada de Gestão Operacional – REF. FGGO, pelo perí-
odo de 01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 594/2018
Publicação Nº 143095

DECRETO Nº 594/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR SEBASTIÃO TOURQUET, EFETIVO 
NO CARGO DE TRABALHADOR BRAÇAL, A FUNÇÃO GRATI-
FICADA DE GESTÃO OPERACIONAL - REF. FGGO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado em 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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 SEBASTIÃO TOURQUET, 
efetivo no cargo de Trabalhador Braçal - matrícula: 50.637, 
a Função Gratificada de Gestão Operacional – REF. FGGO, 
pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 595/2018
Publicação Nº 143096

DECRETO Nº 595/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR IRINEU TESCH, EFETIVO NO CAR-
GO DE TRABALHADOR BRAÇAL, A FUNÇÃO GRATIFICADA 
DE GESTÃO OPERACIONAL - REF. FGGO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado em 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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 IRINEU TESCH, efetivo 
no cargo de Trabalhador Braçal - matrícula: 50.428, a Fun-
ção Gratificada de Gestão Operacional – REF. FGGO, pelo 
período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos a partir de 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 596/2018
Publicação Nº 143098

DECRETO Nº 596/2018

ATRIBUI A SERVIDORA ROSELI DE SOUZA LIMA DOS SAN-
TOS, EFETIVA NO CARGO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, A 
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FUNÇÃO GRATIFICADA DE GESTÃO OPERACIONAL - REF. 
FGGO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado em 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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, a servidora ROSELI DE SOUZA 
LIMA DOS SANTOS, efetiva no cargo de Auxiliar de Escri-
tório - matrícula: 52.148, a Função Gratificada de Gestão 
Operacional – REF. FGGO, pelo período de 01/07/2018 a 
30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 597/2018
Publicação Nº 143100

DECRETO Nº 597/2018

ATRIBUI A SERVIDORA JUSSARA GOMES DA SILVA, EFE-
TIVA NO CARGO DE AUXILIAR GERAL, A FUNÇÃO GRATIFI-
CADA DE GESTÃO OPERACIONAL - REF. FGGO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado em 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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, a servidora JUSSARA GOMES DA 
SILVA, efetiva no cargo de Auxiliar Geral - matrícula: 
50.395, a Função Gratificada de Gestão Operacional – REF. 
FGGO, pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 598/2018
Publicação Nº 143102

DECRETO Nº 598/2018

ATRIBUI A SERVIDORA GISILA BOENING FLEGLER, EFETI-
VA NO CARGO DE ASSISTENTE RURAL, A FUNÇÃO GRATI-
FICADA DE GESTÃO OPERACIONAL - REF. FGGO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado em 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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, a servidora GISILA BOENING FLE-
GLER, efetiva no cargo de Assistente Rural - matrícula: 
50.260, a Função Gratificada de Gestão Operacional – REF. 
FGGO, pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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



29/06/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1043

www.diariomunicipales.org.br

Página 312

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 599/2018
Publicação Nº 143104

DECRETO Nº 599/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR ARMIM KOELER, EFETIVO NO CAR-
GO DE OPERADOR DE MÁQUINA A FUNÇÃO GRATIFICADA 
DE GESTÃO OPERACIONAL - REF. FGGO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado em 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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 ARMIM KOELER, efetivo 
no cargo de Operador de Máquina - matrícula: 52.267, a 
Função Gratificada de Gestão Operacional – REF. FGGO, 
pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 600/2018
Publicação Nº 143105

DECRETO Nº 600/2018

ATRIBUI A SERVIDORA SIRLENE VIDAL, EFETIVA NO 

CARGO DE MERENDEIRA, A FUNÇÃO GRATIFICADA DE 
GESTÃO OPERACIONAL - REF. FGGO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado em 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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, a servidora SIRLENE VIDAL, efetiva 
no cargo de Merendeira - matrícula: 52.165, a Função Gra-
tificada de Gestão Operacional – REF. FGGO, pelo período 
de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 601/2018
Publicação Nº 143108

DECRETO Nº 601/2018

ATRIBUI A SERVIDORA LEONI STUHEI, EFETIVA NO CAR-
GO DE SECRETÁRIA ESCOLAR, A FUNÇÃO GRATIFICADA 
DE GESTÃO OPERACIONAL - REF. FGGO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado em 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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, a servidora LEONI STUHEI, efetiva 
no cargo de Secretária Escolar - matrícula: 52.213, a Fun-
ção Gratificada de Gestão Operacional – REF. FGGO, pelo 
período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 602/2018
Publicação Nº 143111

DECRETO Nº 602/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR BRUNO AUGUSTO VIEIRA PAGEL, 
EFETIVO NO CARGO DE AGENTE DA DEFESA CIVIL, A 
FUNÇÃO GRATIFICADA DE GESTÃO OPERACIONAL - REF. 
FGGO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado em 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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 BRUNO AUGUSTO 
VIEIRA PAGEL, efetivo no cargo de Agente da Defesa Ci-
vil - matrícula: 52.836, a Função Gratificada de Gestão 
Operacional – REF. FGGO, pelo período de 01/07/2018 a 
30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 603/2018
Publicação Nº 143113

DECRETO Nº 603/2018

ATRIBUI A SERVIDORA CLARA LEMKE WAIANDT, EFETIVA 
NO CARGO DE AUXILIAR GERAL, A FUNÇÃO GRATIFICADA 
DE GESTÃO OPERACIONAL - REF. FGGO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado em 11/06/2018 no pro-
cesso nº 20415/2017;

- 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, a servidora CLARA LEMKE WAIAN-
DT, efetiva no cargo de Auxiliar Geral - matrícula: 50.393, 
a Função Gratificada de Gestão Operacional – REF. FGGO, 
pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 604/2018
Publicação Nº 143115

DECRETO Nº 604/2018

NOMEIA SILVANIA SCHULTZ GUMES PARA O CARGO EM 
COMISSÃO DE GERENTE DE CONVENIOS – REF. CC-5.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,
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- considerando CI/PMSMJ/SECPLA/Nº 071/2018, protoco-
lizada em 21/06/2018 sob o nº 8376/2018;

- 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. SILVANIA SCHULTZ GUMES, 
para o cargo em comissão de Gerente de Convênios – REF. 
CC-5, pelo período de 01/07/2018 à 31/12/2018.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 605/2018
Publicação Nº 143117

DECRETO Nº 605/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR ILSON CAETANO, EFETIVO NO 
CARGO DE AUXILIAR GERAL, 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 o parecer datado de 11/06/2018, constan-
te no Processo nº 20415/2017;

- 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 ILSON CAETANO, efeti-
vo no cargo de Auxiliar Geral - matrícula: 53.068, a Fun-
ção Gratificada de Apoio Geral – REF. FGAG, pelo período 
de 01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 606/2018
Publicação Nº 143120

DECRETO Nº 606/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR HERMES SASSEMBURG, EFETI-
VO NO CARGO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, 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 o parecer datado de 11/06/2018, constan-
te no Processo nº 20415/2017;

- 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 HERMES SASSEMBURG, 
efetivo no cargo de Auxiliar de Escritório - matrícula: 
52.192, a Função Gratificada de Apoio Geral – REF. FGAG, 
pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 607/2018
Publicação Nº 143122

DECRETO Nº 607/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR VALDEMIRO KUMM, EFETIVO NO 
CARGO DE VIGIA, A FUNÇÃO GRATIFICADA DE APOIO GE-
RAL - REF. FGAG.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o parecer datado de 11/06/2018, constan-
te no Processo nº 20415/2017;

- 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 VALDEMIRO KUMM, 
efetivo no cargo de Vigia - matrícula: 50.491, a Função 
Gratificada de Apoio Geral – REF. FGAG, pelo período de 
01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 608/2018
Publicação Nº 143127

DECRETO Nº 608/2018

ATRIBUI A SERVIDORA LAIS VIEIRA MACEDO, EFETIVA 
NO CARGO DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA, A FUNÇÃO GRA-
TIFICADA 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 o parecer datado de 11/06/2018, constan-
te no Processo nº 20415/2017;

- 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, a servidora LAIS VIEIRA MACE-
DO, efetiva no cargo de Auxiliar de Biblioteca - matrícula: 
52.985, a Função Gratificada de Apoio Geral – REF. FGAG, 
pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 609/2018
Publicação Nº 143128

DECRETO Nº 609/2018

ATRIBUI A SERVIDORA NILZA BRANDT CONRADO, EFETI-
VA NO CARGO DE SERVENTE, 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 o parecer datado de 11/06/2018, constan-
te no Processo nº 20415/2017;

- 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, a servidora NILZA BRANDT CONRA-
DO, efetiva no cargo de Servente - matrícula: 50.234, a 
Função Gratificada de Apoio Geral – REF. FGAG, pelo perí-
odo de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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. 
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1º deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 610/2018
Publicação Nº 143130

DECRETO Nº 610/2018

ATRIBUI A SERVIDORA MARCILENE HOLZ FURLANI, EFE-
TIVA NO CARGO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, 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 o parecer datado de 11/06/2018, constan-
te no Processo nº 20415/2017;

- 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, a servidora MARCILENE HOLZ FUR-
LANI, efetiva no cargo de Auxiliar de Escritório - matrícula: 
52.145, a Função Gratificada de Apoio Geral – REF. FGAG, 
pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 611/2018
Publicação Nº 143132

DECRETO Nº 611/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR DARLY HENKE, EFETIVO NO CAR-
GO DE TRABALHADOR BRAÇAL, 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 o parecer datado de 11/06/2018, constan-
te no Processo nº 20415/2017;

- 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 DARLY HENKE, efetivo 
no cargo de Trabalhador Braçal - matrícula: 52.061, a Fun-
ção Gratificada de Apoio Geral – REF. FGAG, pelo período 
de 01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 612/2018
Publicação Nº 143134

DECRETO Nº 612/2018

ATRIBUI A SERVIDORA EDINETE PAULA BOECKER RAACH, 
EFETIVA NO CARGO DE AUXILIAR GERAL, A FUNÇÃO GRA-
TIFICADA 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 o parecer datado de 11/06/2018, constan-
te no Processo nº 20415/2017;
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- 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, a servidora EDINETE PAULA BOE-
CKER RAACH, efetiva no cargo de Auxiliar Geral - matrí-
cula: 52.097, a Função Gratificada de Apoio Geral – REF. 
FGAG, pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 613/2018
Publicação Nº 143136

DECRETO Nº 613/2018

ATRIBUI A SERVIDORA LUCILÉIA TRESSMANN SCHAEF-
FER, EFETIVA NO CARGO DE AUXILIAR GERAL, 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 o parecer datado de 11/06/2018, constan-
te no Processo nº 20415/2017;

- 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, a servidora LUCILÉIA TRESSMANN 
SCHAEFFER, efetiva no cargo de Auxiliar Geral - matrícula: 
52.093, a Função Gratificada de Apoio Geral – REF. FGAG, 
pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 614/2018
Publicação Nº 143138

DECRETO Nº 614/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR JACSON PONTAH, 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 o parecer datado de 11/06/2018, constan-
te no Processo nº 20415/2017;

- 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 JACSON PONATH, efe-
tivo no cargo de Trabalhador Braçal - matrícula: 52.069, a 
Função Gratificada de Apoio Geral – REF. FGAG, pelo perí-
odo de 01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 615/2018
Publicação Nº 143140

DECRETO Nº 615/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR MARCIO BINOW DA SILVA, EFETI-
VO NO CARGO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, 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 o parecer datado de 11/06/2018, constan-
te no Processo nº 20415/2017;

- 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 MARCIO BINOW DA SIL-
VA, efetivo no cargo de Auxiliar de Escritório - matrícula: 
52.981, a Função Gratificada de Apoio Geral – REF. FGAG, 
pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 616/2018
Publicação Nº 143141

DECRETO Nº 616/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR JAIR JANKE, EFETIVO NO CARGO 
DE TRABALHADOR BRAÇAL, 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 o parecer datado de 11/06/2018, constan-
te no Processo nº 20415/2017;

- 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 JAIR JANKE, efetivo no 
cargo de Trabalhador Braçal - matrícula: 52.852, a Função 
Gratificada de Apoio Geral – REF. FGAG, pelo período de 
01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 617/2018
Publicação Nº 143142

DECRETO Nº 617/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR JOSÉ PAULO DOS SANTOS, EFETI-
VO NO CARGO DE PEDREIRO, 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 o parecer datado de 11/06/2018, constan-
te no Processo nº 20415/2017;

- 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 JOSÉ PAULO DOS SAN-
TOS, efetivo no cargo de Pedreiro - matrícula: 52835, a 
Função Gratificada de Apoio Geral – REF. FGAG, pelo perí-
odo de 01/07/2018 a 30/10/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.
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Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 618/2018
Publicação Nº 143143

DECRETO Nº 618/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR LINDOMAR TONINI, EFETIVO NO 
CARGO DE OPERADOR DE COMPUTADOR, A FUNÇÃO GRA-
TIFICADA 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 o parecer datado de 11/06/2018, constan-
te no Processo nº 20415/2017;

- 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 LINDOMAR TONINI, 
efetivo no cargo de Operador de Computador - matrícula: 
52.321, a Função Gratificada de Apoio Geral – REF. FGAG, 
pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 619/2018
Publicação Nº 143144

DECRETO Nº 619/2018

ATRIBUI A SERVIDORA MARAISA PEREIRA DA SILVA, EFE-
TIVA NO CARGO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, 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 o parecer datado de 11/06/2018, constan-
te no Processo nº 20415/2017;

- 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, a servidora MARAÍSA PEREIRA DA 
SILVA, efetiva no cargo de Auxiliar de Escritório - matrí-
cula: 52.332, a Função Gratificada de Apoio Geral – REF. 
FGAG, pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 620/2018
Publicação Nº 143148

DECRETO Nº 620/2018

ATRIBUI A SERVIDORA SANDRA ALVES PANSINI BOE-
NING, EFETIVA NO CARGO DE MERENDEIRA, 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 o parecer datado de 11/06/2018, constan-
te no Processo nº 20415/2017;
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- 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, a servidora SANDRA ALVES PANSI-
NI BOENING, efetiva no cargo de Merendeira - matrícula: 
52.536, a Função Gratificada de Apoio Geral – REF. FGAG, 
pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 621/2018
Publicação Nº 143149

DECRETO Nº 621/2018

ATRIBUI A SERVIDORA SILÉZIA SCHULZ BOLDT, EFETIVA 
NO CARGO DE MERENDEIRA, 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 o parecer datado de 11/06/2018, constan-
te no Processo nº 20415/2017;

- 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, a servidora SILÉZIA SCHULZ BOL-
DT, efetiva no cargo de Merendeira - matrícula: 52.186, a 
Função Gratificada de Apoio Geral – REF. FGAG, pelo perí-
odo de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 622/2018
Publicação Nº 143150

DECRETO Nº 622/2018

ATRIBUI AO SERVIDOR CHARLES WILTON ALMEIDA AS-
SIS, EFETIVO NO CARGO DE MOTORISTA, A FUNÇÃO GRA-
TIFICADA 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 o parecer datado de 11/06/2018, constan-
te no Processo nº 20415/2017;

- 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 CHARLES WILTON AL-
MEIDA ASSIS, efetivo no cargo de Motorista - matrícula: 
52.543, a Função Gratificada de Apoio Geral – REF. FGAG, 
pelo período de 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 623/2018
Publicação Nº 143151

DECRETO Nº 623/2018

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 o parecer datado de 11/06/2018, constan-
te no Processo nº 20415/2017;

- 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 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário, em es-
pecial o Decreto nº 229/2018.

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 624/2018
Publicação Nº 143153

DECRETO Nº 624/2018

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 o parecer datado de 11/06/2018, constan-
te no Processo nº 20415/2017;

- 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 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 01/07/2018 a 30/10/2018.

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 publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário, em es-
pecial o Decreto 228/2018.

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 625/2018
Publicação Nº 143154

DECRETO Nº 625/2018

NOMEIA CRISTINA DIAS FERREIRA IZOTON PARA O CAR-
GO EM COMISSÃO DE SUPERINTENDENTE GERAL – REF. 
CC-4.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- 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. CRISTINA DIAS FERREI-
RA IZOTON para o cargo em comissão de Superinten-
dente Geral – REF. CC-4, pelo período de 01/07/2018 a 
30/09/2018.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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



29/06/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1043

www.diariomunicipales.org.br

Página 322

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 27 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 626/2018
Publicação Nº 143155

DECRETO Nº 626/2018

NOMEIA NELSON HAMMER PARA O CARGO EM COMISSÃO 
DE COORDENADOR DE SERVIÇOS GERAIS – REF. CC-6.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- 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 nomeado o SR. NELSON HAMMER para o car-
go em comissão de Coordenador de Serviços Gerais – REF. 
CC-6, pelo período de 01/07/2018 a 30/09/2018.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor, na forma do Art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 01/07/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 27 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 004/2018
Publicação Nº 143041

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, HOMO-
LOGA a Tomada de Preços nº 004/2018. Objeto: Contra-
tação de empresa especializada para execução de pavi-
mentação asfáltica de trecho da Rua Henrique Marquardt, 
conforme descrições contidas no “anexo 03” e demais con-
dições do Edital de Tomada de Preços 004/2018 e seus 
anexos – Processo nº 6426/2018. Vencedora: WBDS Ser-
viços Terceirização e Comércio Ltda.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

PULO EMILIO ANRSHOLZ

Secretário de Obras e Infraestrutura

LEI N° 2092/2018
Publicação Nº 143156

LEI Nº 2092/2018

CRIA COMISSÃO DE REVISÃO DO ESTATUTO DOS SER-
VIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE 
JETIBÁ - LEI Nº 331/1997. O Prefeito Municipal de Santa 
Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criada a Comissão Municipal de Revisão do 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa 
Maria de Jetibá - Lei nº 331/1997 .

Art. 2º. É atribuição da Comissão Promover a Revisão da 
Lei Municipal nº 331/1997, elaborando Minuta de Projeto 
de Lei necessário para a alteração legislativa da Lei Muni-
cipal nº 331/1997.

Art. 3º. A Comissão tem atribuição deliberativa no que se 
refere ao mérito do trabalho de revisão elaborado, não 
tendo a revisão elaborada caráter vinculativo, vez que o 
trabalho de revisão será alvo de avaliação por parte do Se-
cretário Jurídico e do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º. A Comissão se reunirá semanalmente, em dia a 
ser definido pela maioria de seus membros e executará 
seus trabalhos sob o direcionamento de um presidente, 
que será indicado pelo Secretário Municipal de Adminis-
tração.

Art. 5º. A Comissão será constituída de 07 (sete) mem-
bros, indicados pelo Secretário Municipal de Administração 
e nomeados pelo Chefe do Poder Executivo através de De-
creto Municipal.

Art. 6º. Os Membros da Comissão receberão gratificação 
mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Art. 7º. A falta injustificada ou não autorizada de qualquer 
membro da Comissão às reuniões semanais acarretará 
desconto de 1/3 da gratificação a que se terá direito no 
mês em que se der a falta.

Art. 8º. A Comissão deverá desenvolver seus trabalhos até 
a data de 28 de dezembro de 2018, podendo tal prazo ser 
prorrogado mediante pedido fundamentado e devidamen-
te autorizado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
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Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
devendo a Comissão nomeada apresentar Minuta do Pro-
jeto de Lei de Revisão à Lei nº 331/1997 até a data de 28 
de dezembro de 2018.

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

LEI N° 2093/2018
Publicação Nº 143157

LEI Nº 2093/2018

DISPÕE SOBRE O CUSTEIO DE VIAGEM PARA VISITA A 
CIDADE DE LINZ, ALTA ÁUSTRIA, ÁUSTRIA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. O Pref eito Municipal de Santa Maria de 
Jetibá, Estado do Espírito Santo.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal au-
torizado a custear a viagem para a cidade de Linz, Alta 
Áustria, Áustria, de 15 (quinze) pessoas, sendo 10 (dez) 
produtores rurais, 04 (quatro) servidores municipais, dos 
quais 03 (três) são vinculados à Secretaria de Agropecuá-
ria e 01 (um) à Secretaria de Cultura e Turismo na condi-
ção de intérprete, e 01 (um) representante do INCAPER, 
para visitarem a cidade de Linz, Alta Áustria, Áustria.

Art. 2º. Esta viagem tem por objetivo o intercâmbio entre 
agricultores (as), técnicos (as) e agente político da Secre-
taria de Agropecuária e os produtores da cidade de Linz 
- Alta Áustria - Áustria, vez que os produtores rurais terão 
acesso a práticas indispensáveis ao correto desenvolvi-
mento da atividade de produção orgânica em Santa Maria 
de Jetibá/ES.

Art. 3°. O valor da despesa com a viagem é de R$ 79.884,00 
(setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais).

Art. 4°. As despesas decorrentes desta Lei, correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária:

014001.2060500082.036 - Promoção e Fomento da Agri-
cultura Orgânica

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju-
rídica

Ficha - 321

Art. 5º. As despesas advindas desta Lei serão custeadas 
com recursos ordinários do Orçamento Anual.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

LEI N° 2094/2018
Publicação Nº 143158

LEI Nº 2094/2018

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO DE ELE-
MENTO DE DESPESA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 
2038/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Prefeito Mu-
nicipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o poder executivo a suplementar 
por anulação, o orçamento da secretaria de Saúde de San-
ta Maria de Jetibá, no valor de R$ 747.944,88 (Setecentos 
e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e quatro re-
ais e oitenta e oito centavos) no orçamento vigente, em al-
teração a Lei Municipal nº 2038/2017, com a transferência 
de saldo orçamentário entre Unidades Gestoras realizada 
por meio da anulação parcial de outras secretarias munici-
pais, com a seguinte classificação:

DESTINO DO RECURSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo

PROJETO/ATIVIDADE: 2.041 - Manutenção das Atividades 
Administrativas

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 - Material de Con-
sumo

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 06

VALOR: R$ 210.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde
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FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo

PROJETO/ATIVIDADE: 2.041 - Manutenção das Atividades 
Administrativas

ELEMENTO DE DESPESA: 33903600000 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Física

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 07

VALOR: R$ 23.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo

PROJETO/ATIVIDADE: 2.041 - Manutenção das Atividades 
Administrativas

ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 - Outros Serviços 
de Terceiros -Pessoa Jurídica

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 08

VALOR: R$ 30.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo

PROJETO/ATIVIDADE: 2.041 - Manutenção das Atividades 
Administrativas

ELEMENTO DE DESPESA: 44905200000 - Equipamento e 
Material Permanente

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 10

VALOR: R$ 5.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica

PROGRAMA: 0014 - Atenção Primária à Saúde Qualificada 
e Humanizada

PROJETO/ATIVIDADE: 2.043 - Manutenção e Ampliação 
das Atividades da Atenção Primária à Saúde - PAB

ELEMENTO DE DESPESA: 33903200000 - Material, Bem ou 
Serviço para Distribuição Gratuita

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 23

VALOR: 25.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

PROGRAMA: 0015 - Rede de Atenção Média e Alta Com-
plexidade (MAC)

PROJETO/ATIVIDADE: 2.047 - Manutenção dos Serviços 
de Saúde da Média e Alta Complexidade

ELEMENTO DE DESPESA: 33504300000 - Subvenções So-
ciais

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 53

VALOR: 200.944,88

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

PROGRAMA: 0015 - Rede de Atenção Média e Alta Com-
plexidade (MAC)

PROJETO/ATIVIDADE: 2.047 - Manutenção dos Serviços 
de Saúde da Média e Alta Complexidade

ELEMENTO DE DESPESA: 3390300000 - Material de Con-
sumo

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 55

VALOR: 5.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

PROGRAMA: 0015 - Rede de Atenção de Média e Alta Com-
plexidade (MAC)

PROJETO/ATIVIDADE: 2.047 - Manutenção dos Serviços 
de Saúde da Média e Alta Complexidade

ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde
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FICHA: 58

VALOR: 150.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico

PROGRAMA: 0018 - Assistência Farmacêutica

PROJETO/ATIVIDADE: 2.053 - Promoção das ações de as-
sistência farmacêutica

ELEMENTO DE DESPESA: 33903200000 - Material, Bem ou 
Serviço para Distribuição Gratuita

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 69

VALOR: 39.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico

PROGRAMA: 0018 - Assistência Farmacêutica

PROJETO/ATIVIDADE: 2.053 - Promoção das ações de as-
sistência farmacêutica

ELEMENTO DE DESPESA: 33903200000 - Material, Bem ou 
Serviço para Distribuição Gratuita

FONTE: 12030000 - Recursos do SUS

FICHA: 69

VALOR: 20.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico

PROGRAMA: 0018 - Assistência Farmacêutica

PROJETO/ATIVIDADE: 2.053 - Promoção das ações de as-
sistência farmacêutica

ELEMENTO DE DESPESA: 33903200000 - Material, Bem ou 
Serviço para Distribuição Gratuita

FONTE: 12990000 - Demais Recursos Vinculados a saúde

FICHA: 69

VALOR: 25.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária

PROGRAMA: 0016 - Vigilância Sanitária em Saúde

PROJETO/ATIVIDADE: 2.049 - Manutenção das Ações De-
senvolvidas pelo Setor de Vigilância Sanitária

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 - Material de con-
sumo

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 74

VALOR: 5.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemologica

PROGRAMA: 0017 - Vigilância em Saúde para o Cidadão

PROJETO/ATIVIDADE: 2.050 - Manutenção das Ações De-
senvolvidas pelo Setor de Vigilância Ambiental

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 - Material de con-
sumo

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 81

VALOR: 5.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemologica

PROGRAMA: 0017 - Vigilância em Saúde para o Cidadão

PROJETO/ATIVIDADE: 2.051 - Manutenção das Ações de 
Vigilância Ambiental

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 - Material de con-
sumo

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 88

VALOR: 5.000,00

Parágrafo Único. Os elementos de despesas ora suplemen-
tados, terão valores estimados conforme média de gastos.

Art. 2º. Para dar cobertura as suplementações dos ele-
mentos de despesas de que trata o destino do recurso, 
serão utilizados recursos de anulações parciais da dotação 
orçamentária vigente de diversas Secretarias municipais, 
conforme segue:

ORIGEM DO RECURSO
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005001 - Secretaria de Plane-
jamento e Projetos

ÓRGÃO: 005 - Secretaria de Planejamento de Projetos

FUNÇÃO: 04 - Administração

SUBFUNÇÃO: 121 - Planejamento e Orçamento

PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo

PROJETO/ATIVIDADE: 2.005 - Manutenção das Atividades 
Administrativas

ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica

FONTE: 10000000 - Recursos Ordinários

FICHA: 67

VALOR: R$113.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 013001 - Secretaria de Trans-
portes

ÓRGÃO: 013 - Secretaria de Transportes

FUNÇÃO: 26 - Transporte

SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROGRAMA: 0019 - Administração da Frota Municipal

PROJETO/ATIVIDADE: 2.055 - Renovação e Manutenção 
de Veículos

ELEMENTO DE DESPESA: 44905200000 - Equipamento e 
Material Permanente

FONTE: 16040000 - Royalties do Petróleo

FICHA: 288

VALOR: R$100.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 013001 - Secretaria de Trans-
portes

ÓRGÃO: 013 - Secretaria de Transportes

FUNÇÃO: 26 - Transporte

SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROGRAMA: 0019 - Administração da Frota Municipal

PROJETO/ATIVIDADE: 2.055 - Renovação e Manutenção 
de Veículos

ELEMENTO DE DESPESA: 44906100000 - Aquisições de 
Imóveis

FONTE: 16040000 - Royalties do Petróleo

FICHA: 289

VALOR: R$100.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010001 - Secretaria de Obras 
e Infraestrutura

ÓRGÃO: 010 - Secretaria de Obras e Infraestrutura

FUNÇÃO: 06 - Segurança Pública

SUBFUNÇÃO: 182 - Defesa Civil

PROGRAMA: 0012 - Infraestrutura

PROJETO/ATIVIDADE: 2.039 - Apoio a obras preventivas 
ou corretivas necessárias ou de desastres

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 - Material de Con-
sumo

FONTE: 10000000 - Recursos Ordinários

FICHA: 212

VALOR: 30.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010001 - Secretaria de Obras 
e Infraestrutura

ÓRGÃO: 010 - Secretaria de Obras e Infraestrutura

FUNÇÃO: 06 - Segurança Pública

SUBFUNÇÃO: 182 - Defesa Civil

PROGRAMA: 0012 - Infraestrutura

PROJETO/ATIVIDADE: 2.039 - Apoio a obras preventivas 
ou corretivas necessárias ou de desastres

ELEMENTO DE DESPESA: 33903600000 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Física

FONTE: 10000000 - Recursos Ordinários

FICHA: 213

VALOR: 25.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 013001 - Secretaria de Trans-
portes

ÓRGÃO: 013 - Secretaria de Transportes

FUNÇÃO: 26 - Transporte

SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROGRAMA: 0019 - Administração da Frota Municipal

PROJETO/ATIVIDADE: 2.055 - Renovação e Manutenção 
de Veículos

ELEMENTO DE DESPESA: 3390300000 - Indenizações e 
Restituições

FONTE: 10000000 - Recursos Ordinários

FICHA: 287

VALOR: R$25.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 014001 - Secretaria de Agro-
pecuária

ÓRGÃO: 014 - Secretaria de Agropecuária

FUNÇÃO: 20 - Agricultura

SUBFUNÇÃO: 722 - Telecomunicações

PROGRAMA: 0008 - Apoio ao Homem do Campo

PROJETO/ATIVIDADE: 1.005 - Instalação de telefonia mó-
vel rural

ELEMENTO DE DESPESA: 44905100000 Obras e Instalações

FONTE: 1000000
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FICHA: 334

VALOR: R$349.944,88

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004001 - Secretaria de Fazen-
da

ÓRGÃO: 004 - Secretaria de Fazenda

FUNÇÃO: 04 - Administração

SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo

PROJETO/ATIVIDADE: 2.019 - Manutenção das Atividades 
Administrativas

ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica

FONTE: 10000000 - Recursos Ordinários

FICHA: 52

VALOR: 5.000,00

Art. 3º. Esta Lei 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-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

LEI N° 2095/2018
Publicação Nº 143160

LEI Nº 2095/2018

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO DE ELE-
MENTO DE DESPESA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 
2038/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Prefeito Mu-
nicipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o poder executivo a suplementar 
por anulação parcial, o orçamento da Secretaria de Saúde 
de Santa Maria de Jetibá, no valor de R$ 165.000,00 (cen-
to e sessenta e cinco mil reais) no orçamento vigente, em 
alteração a Lei Municipal nº 2038/2017, com a seguinte 
classificação:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

PROGRAMA: 0015 - Rede de Atenção Média e Alta Com-
plexidade (MAC)

PROJETO/ATIVIDADE: 2.047 - Manutenção dos Serviços 
de Saúde da Média e Alta Complexidade

ELEMENTO DE DESPESA: 44905200000 - Equipamento e 
Material Permanente

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 60

VALOR: 165.000,00

Parágrafo Único. O elemento de despesa ora suplementa-
do, terá valores estimados conforme pesquisa de preços, 
não implicando em sua utilização na integralidade.

Art. 2º. Para dar cobertura ao elemento de despesa de 
que trata o destino do recurso, serão utilizados recursos 
de anulações parciais da dotação orçamentária vigente da 
Secretaria de Saúde de Santa Maria de Jetibá, conforme 
segue:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo

PROJETO/ATIVIDADE: 2.041 - Manutenção das Atividades 
Administrativas

ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 - Outros Serviços 
de Terceiros -Pessoa Jurídica

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 08

VALOR: R$ 123.413,91

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica

PROGRAMA: 0014 - Atenção Primária à Saúde Qualificada 
e Humanizada

PROJETO/ATIVIDADE: 2.044 - Manutenção e Ampliação 
das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF

ELEMENTO DE DESPESA: 33903600000 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Física

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 31

VALOR: 1.000,00
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica

PROGRAMA: 0014 - Atenção Primária à Saúde Qualificada 
e Humanizada

PROJETO/ATIVIDADE: 2.044 - Manutenção e Ampliação 
das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF

ELEMENTO DE DESPESA: 44905200000 - Equipamento e 
Material Permanente

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 34

VALOR: 10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica

PROGRAMA: 0014 - Atenção Primária à Saúde Qualificada 
e Humanizada

PROJETO/ATIVIDADE: 2.046 - Manutenção e Ampliação 
dos Serviços de Saúde Bucal

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 - Material de Con-
sumo

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 43

VALOR: 1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica

PROGRAMA: 0014 - Atenção Primária à Saúde Qualificada 
e Humanizada

PROJETO/ATIVIDADE: 2.046 - Manutenção e Ampliação 
dos Serviços de Saúde Bucal

ELEMENTO DE DESPESA: 33903600000 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Física

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 44

VALOR: 1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica

PROGRAMA: 0014 - Atenção Primária à Saúde Qualificada 
e Humanizada

PROJETO/ATIVIDADE: 2.046 - Manutenção e Ampliação 
dos Serviços de Saúde Bucal

ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 45

VALOR: 1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica

PROGRAMA: 0014 - Atenção Primária à Saúde Qualificada 
e Humanizada

PROJETO/ATIVIDADE: 1.014 - Construção, implantação, 
reforma, adequação, ampliação e modernização da rede 
de serviços de saúde

ELEMENTO DE DESPESA: 44905100000 - Obras e Insta-
lações

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 17

VALOR: 12.170,89

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica

PROGRAMA: 0017 - Vigilância em Saúde para o Cidadão

PROJETO/ATIVIDADE: 2.051 - Manutenção das Ações de 
Vigilância Epidemiológica

ELEMENTO DE DESPESA: 44905200000 - Equipamento e 
Material Permanente

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 91

VALOR: 4.002,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica

PROGRAMA: 0017 - Vigilância em Saúde para o Cidadão
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PROJETO/ATIVIDADE: 2.051 - Manutenção das Ações de 
Vigilância Epidemiológica

ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica

FONTE: 12030000 - Recursos do SUS

FICHA: 90

VALOR: 1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica

PROGRAMA: 0017 - Vigilância em Saúde para o Cidadão

PROJETO/ATIVIDADE: 2.051 - Manutenção das Ações de 
Vigilância Epidemiológica

ELEMENTO DE DESPESA: 33903600000 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Física

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 89

VALOR: 1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica

PROGRAMA: 0017 - Vigilância em Saúde para o Cidadão

PROJETO/ATIVIDADE: 2.050 - Manutenção das Ações De-
senvolvidas pelo Setor de Vigilância Ambiental

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 - Material de Con-
sumo

FONTE: 12030000 - Recursos SUS

FICHA: 81

VALOR: 1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária

PROGRAMA: 0016 - Vigilância Sanitária em Saúde

PROJETO/ATIVIDADE: 2.049 - Manutenção das Ações De-
senvolvidas pelo Setor de Vigilância Sanitária

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 - Material de Con-
sumo

FONTE: 12030000 - Recursos SUS

FICHA: 74

VALOR: 1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária

PROGRAMA: 0016 - Vigilância Sanitária em Saúde

PROJETO/ATIVIDADE: 2.049 - Manutenção das Ações De-
senvolvidas pelo Setor de Vigilância Sanitária

ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica

FONTE: 12030000 - Recursos SUS

FICHA: 76

VALOR: 1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

PROGRAMA: 0015 - Rede de Atenção Média e Alta Com-
plexidade (MAC)

PROJETO/ATIVIDADE: 2.048 - Manutenção e Ampliação 
das Ações de Saúde Mental

ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 67

VALOR: 256,30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

PROGRAMA: 0015 - Rede de Atenção Média e Alta Com-
plexidade (MAC)

PROJETO/ATIVIDADE: 2.048 - Manutenção e Ampliação 
das Ações de Saúde Mental

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 - material de con-
sumo

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 65

VALOR: 2.281,20
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica

PROGRAMA: 0017 - Vigilância em Saúde para o Cidadão

PROJETO/ATIVIDADE: 2.052 - Implantação e Manutenção 
da Rede de Proteção Animal

ELEMENTO DE DESPESA: 33903600000 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoas Física

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

FICHA: 93

VALOR: 1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008001– Fundo Municipal de 
Saúde

ÓRGÃO: 008 - Secretaria de Saúde

FUNÇÃO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica

PROGRAMA: 0014 - Atenção Primária à Saúde Qualificada 
e Humanizada

PROJETO/ATIVIDADE: 2.043 - Manutenção e Ampliação 
das Atividades da Atenção Primária à Saúde - PAB

ELEMENTO DE DESPESA: 44905200000 – Equipamento e 
Material Permanente

FICHA: 26

FONTE: 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

Valor: R$ 2.875,70

Art. 3°. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a ex-
pedir os atos necessários à execução desta Lei.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

LEI N° 2096/2018
Publicação Nº 143161

LEI Nº 2096/2018

CONCEDE REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SER-
VIDORES PÚBLICOS E DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES 
POLÍTICOS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ .

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo.

Faço saber a todos os habitantes do Município de Santa 
Maria de Jetibá que a Câmara Municipal aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal auto-
rizado a conceder revisão geral dos salários, vencimentos 
e proventos do pessoal e dos subsídios dos Secretários 
Municipais e demais Agentes Políticos de acordo com o Art. 
3º da Lei Municipal 1901/2016 (lei que fixa os subsídios), 
no percentual de 1,69% (um vírgula sessenta e nove por 
cento); a partir de 1º de Maio de 2018.

Parágrafo Único. O percentual descrito no caput repõe in-
tegralmente a inflação apurada pelo INPC/IBGE, no perío-
do de maio de 2017 a abril de 2018.

Art. 2º. A revisão geral dos salários, vencimentos e pro-
ventos alcança todos os servidores públicos municipais da 
administração direta e indireta, dos Poderes Executivo e 
Legislativo Municipal, incluindo ativos, inativos, pensionis-
tas, contratados temporariamente, comissionados e tam-
bém os agentes políticos vinculados aos Poderes Executivo 
e Legislativo Municipal, em conformidade com o disposto 
no Art. 37, Inc. X da Constituição Federal.

Art. 3º. Fica ainda o Chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a conceder aumento real aos servidores pú-
blicos municipais no montante de 2% (dois por cento) no 
mês de outubro de 2018, 1,5% (um vírgula cinco por cen-
to) no mês de maio de 2019 e mais 1,5% (um vírgula 
cinco por cento) no mês de outubro de 2019.

Parágrafo único. O aumento real tratado no presente ar-
tigo não se aplica aos subsídios do prefeito, vice-prefeito, 
secretários, controlador, demais agentes políticos e salá-
rios referentes à cargos em comissão.

Art. 4º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por 
conta das dotações orçamentárias específicas, previstas 
na Lei Orçamentária em execução no corrente exercício 
fiscal.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, com seus efeitos à partir de 1º Maio de 2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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LEI N° 2097/2018
Publicação Nº 143162

LEI Nº 2097/2018

ALTERA ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 1186/2009.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo.

Faço saber a todos os habitantes do Município de Santa 
Maria de Jetibá que a Câmara Municipal aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O artigo 2º, da Lei Municipal nº 1.186 de 16 de no-
vembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º. O valor do ticket alimentação é fixado em R$ 
320,00 (trezentos e vinte reais) para todos os servidores 
públicos municipais efetivos, bem como os ocupantes de 
cargos comissionados e contratados temporariamente do 
Poder Executivo.

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, 
e revogam-se as disposições em contrário.

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 1130/2018
Publicação Nº 143061

PORTARIA Nº 1130/2018

CONCEDE FÉRIAS REMANESCENTES A SERVIDORA IVA-
NIA MARQUARDT CAMPOS.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que as férias regulamentares concedidas a 
servidora Ivania Marquardt Campos por meio da Portaria 
nº 1275/2017, que compreendia o período de 07/08/2017 
a 05/09/2017, foram suspensas por meio da Portaria nº 
1368/2017 pelo período de 16/08/2017 a 05/09/2017 (21 
dias);

- considerando a Portaria de Férias Remanescentes nº 
2126/2017, pelo período de 02/01/2018 a 07/01/2018 
(06 dias), restando 15 dias a serem usufruídos oportuna-
mente;

- considerando as informações constantes no processo nº 
13673/2017, datado em 21/06/2018, informando férias 
remanescentes da servidora pelo período de 25/06/2018 a 
01/07/2018 (07 dias);

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso VI da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias remanescentes pelo período de 
25/06/2018 a 01/07/2018 (07 dias), não usufruídas no 
período concessivo, a Servidora Pública IVANIA MAR-
QUARDT CAMPOS – Gerente de Recursos Humanos - REF. 
CC-5 – Matrícula: 52.149, suspensas por meio da Portaria 
nº 1368/2017, restando 08 dias a serem usufruídos opor-
tunamente.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 25/06/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 26 de Junho de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL 065/2018
Publicação Nº 142974

PREGÃ0 PRESENCIAL

Nº 065/2018

SRP

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através de seu 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conheci-
mento dos interessados que fará realizar às 8h30m do dia 
11 de julho de 2018, na sala de reuniões da Comissão Per-
manente de Licitação, situada à Rua Dalmácio Espindula, 
115, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, Pregão Presencial 
nº 065/2018, tendo como objeto o registro de preços para 
aquisição futura de artigos de vestuário diversos. O edital 
completo poderá ser retirado pelos interessados no site 
da Prefeitura Municipal: www.pmsmj.es.gov.br. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas através do telefone 27-3263-
4848. Todo o processo será regido pela Lei 10.520/2002 e 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

MARCOS ROBERTO PELLACANI

Pregoeiro

http://www.pmsmj.es.gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL 066/2018
Publicação Nº 142983

PREGÃ0 PRESENCIAL

Nº 066/2018

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através de seu 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conheci-
mento dos interessados que fará realizar às 8h30m do dia 
16 de julho de 2018, na sala de reuniões da Comissão Per-
manente de Licitação, situada à Rua Dalmácio Espindula, 
115, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, Pregão Presencial 
nº 066/2018, tendo como objeto a aquisição de óleos es-
peciais para equipamentos da marca CATERPILLAR. O edi-
tal completo poderá ser retirado pelos interessados no site 
da Prefeitura Municipal: www.pmsmj.es.gov.br. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas através do telefone 27-3263-
4848. Todo o processo será regido pela Lei 10.520/2002 e 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

MARCOS ROBERTO PELLACANI

Pregoeiro

http://www.pmsmj.es.gov.br
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Câmara Municipal

INDICAÇÃO Nº 23/2018
Publicação Nº 142968

 

 

 

 

 
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá 

Estado do Espírito Santo 

 
INDICAÇÃO N° 23/2018 

 

INDICA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 
INSTITUIR A SEMANA DE PROJETOS 
EDUCACIONAIS SOBRE A CONSTITUIÇÃO 
BRASILEIRA. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 

   A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, por meio do 

Vereador abaixo-assinado, usando o permissivo do Art. 100 e 101 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao 

Chefe do Poder Executivo instituir a semana de projetos educacionais sobre a 

Constituição Brasileira. 

   A presente indicação visa proporcionar espaço privilegiado de 

discussão e elaboração de atividades que aprofundem o entendimento dos 

direitos e deveres dos cidadãos expressos na Constituição Federal Brasileira, 

envolvendo comunidade de alunos, pais e professores das escolas públicas 

municipais.  

   Em anexo segue sugestão para elaboração do projeto de lei e 

respectiva justificativa. Sendo assim, requeiro o apoio dos demais colegas 

Vereadores desta Casa de Leis, para aprovar, por unanimidade, a presente 

indicação e desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. 

 

Plenário “Doutor Floriano Guilherme”, 08 de junho de 2018. 

 
 

ARLINDO REPKE 
Vereador 
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INDICAÇÃO Nº 24/2018
Publicação Nº 142969

 

 

 

 

 
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá 

Estado do Espírito Santo 

 
INDICAÇÃO N° 24/2018 

 

INDICA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 
A OBRIGATORIEDADE DOS HOSPITAIS, 
CLÍNICAS PÚBLICAS E PARTICULARES 
DE SAÚDE A MANTER PAINÉIS SIMPLES 
OU ELETRÔNICOS COM O QUANTITATIVO 
E O NOME DOS MÉDICOS 
PLANTONISTAS, SUAS RESPECTIVAS 
ÁREAS DE ATUAÇÃO COM RESPECTIVO 
NÚMERO DE REGISTRO DO ÓRGÃO E OS 
HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA, PARA 
FINS DE INFORMAÇÃO AOS USUÁRIOS. 

 Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 

   A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, por meio do 

Vereador abaixo-assinado, usando o permissivo do Art. 100 e 101 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, a 

obrigatoriedade dos hospitais, clínicas públicas e particulares de saúde a 

manter painéis simples ou eletrônicos com o quantitativo e o nome dos 

médicos plantonistas, suas respectivas áreas de atuação com respectivo 

número de registro do órgão e os horários de entrada e saída, para fins de 

informação aos usuários. 

   O objetivo é que seja apresentado projeto de lei com intenção de 

informar ao paciente que aguarda na recepção, quantos médicos estão 

atendendo naquele momento, e suas especialidades, pois além de divulgar os 

nomes dos médicos, também seriam divulgados o quantitativo e as respectivas 

áreas de atuação e seus respectivos números de registro nos órgãos de 

classe. 
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Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá 

Estado do Espírito Santo 

 
    

  Sendo assim, requeiro o apoio dos demais colegas Vereadores 

desta Casa de Leis, para aprovar, por unanimidade, a presente indicação e 

desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. 

 

Plenário “Doutor Floriano Guilherme”, 06 de junho de 2018. 

 
 

ARLINDO REPKE 
Vereador 
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PROJETO DE LEI Nº 12/2018
Publicação Nº 142971

 

 

 

 
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá 

Estado do Espírito Santo 
 

 
 

PROJETO DE LEI N° 12/2018 
 

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO 
ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1686, DE 
07 DE MAIO DE 2014 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
 

    Faço saber que o Vereador Joel Ponath propôs, a Câmara 

Municipal de Santa Maria de Jetibá aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

 Art. 1°. O Art. 1º da Lei Municipal nº 1686 de 17/05/2014, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

 

Art. 1º. Fica instituído o Dia do Trombonista no Município de 

Santa Maria de Jetibá, o qual deverá ser comemorado sempre no 

último domingo do mês de Maio de cada ano.  

 

Art. 2º. Ficam inalterados os demais Artigos da referida Lei. 
 

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

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

Plenário “Doutor Floriano Guilherme”, 07 de junho de 2018. 

 

 

JOEL PONATH 
Vereador/2º Secretário 
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Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá 

Estado do Espírito Santo 
 

 
 

   JUSTIFICATIVA 
 

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO 
ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1686, DE 
07 DE MAIO DE 2014 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
 

Senhor Presidente e Senhores Vereadores: 

 

    O presente Projeto de Lei tem por finalidade alterar o Artigo 

1º da Lei Municipal nº 1686, de 07 de maio de 2014, que atualmente está com 

a seguinte redação: “Fica instituído no Município de Santa Maria de Jetibá-ES, 

o dia 12 de março como Dia do Trombonista.” 

    O presente Projeto de Lei visa apenas alterar a data a ser 

comemorada o Dia do Trombonista no Município de Santa Maria de Jetibá-ES. 

     Em função do que foi o exposto é que esta proposição traz 

essa importante alteração. Assim, espero que os ilustres colegas Vereadores, 

acolham esta proposta, para a necessária aprovação e posterior sanção do 

Executivo Municipal. 

Plenário “Doutor Floriano Guilherme”, 07  de junho de 2018.      
 
 
 

JOEL PONATH 
Vereador/2º Secretário 
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Santa Teresa

Prefeitura

DECRETO 233/2018
Publicação Nº 143062

DECRETO N° 233/2018

FIXA HORÁRIO DE EXPEDIENTE NO DIA DE JOGO DA SE-
LEÇÃO BRASILEIRA NA COPA DO MUNDO 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1.° Fica fixado o horário de expediente da Prefeitura 
Municipal, no jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 
2018, como segue:

I – Dia 02/07/2018 (segunda-feira): das 7:00 às 10:30 
horas.

Parágrafo Único. Os serviços essenciais, dentre eles o de 
coleta de lixo e saúde, serão realizados sem prejuízo a 
população.

Art. 2.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 28 de junho de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 225-2018 - EXONERA AUDITOR 
MUNICIPAL DA SAUDE - MARCIDELIA MARIA 
BUTKE NASCIMENTO

Publicação Nº 143088

DECRETO Nº 225/2018

EXONERA AUDITOR MUNICIPAL DA SAÚDE O Prefeito Mu-
nicipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada MARCIDELIA MARIA BUTKE NASCI-
MENTO, servidora efetiva do Cargo de Provimento em Co-
missão de Comissão de Auditor Municipal da Saúde, VC-13 
da Lei Municipal n° 1.645/2005 e alterações.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 02 de 
julho de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 28 
de junho de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 226-2018 - EXONERA COORDENA-
DOR DA SAÚDE BUCAL - VICTOR ALVARO FER-
NANDES BREGONCI

Publicação Nº 143090

DECRETO Nº 226/2018

EXONERA COORDENADOR DA SAÚDE BUCAL O Prefeito 
Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado VICTOR ALVARO FERNANDES 
BREGONCI, do Cargo de Provimento em Comissão de Co-
ordenador da Saúde Bucal, referência VC-13 da Lei Muni-
cipal n° 1.933/2008 e alterações.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 02 de 
julho de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 28 
de junho de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 227-2018 - EXONERA GERENTE DE 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - ELIZANGELA 
CORREA DE SOUZA KRUGER

Publicação Nº 143106

DECRETO Nº 227/2018

EXONERA GERENTE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE O 
Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada ELIZANGELA CORREA DE SOUZA 
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KRUGER, do Cargo de Provimento em Comissão de Geren-
te de Atenção Primária à Saúde, referência VC-11 da Lei 
Municipal n° 1.933/2008 e alterações.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 02 de 
julho de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 28 
de junho de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 228-2018 - NOMEIA FG-2 - ANIELY 
TREGNAGO PENHA

Publicação Nº 143107

DECRETO Nº 228/2018

NOMEIA CHEFE DE SETOR DE IMUNIZAÇÃO O Prefeito Mu-
nicipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada ANIELY TREGNAGO PENHA, Servido-
ra Efetiva, para exercer a Função Gratificada de Chefe do 
Setor de Imunização, referência FG-2 da Lei Complemen-
tar n° 018/2018.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 02 
de julho de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 28 
de junho de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 229-2018 - NOMEIA GERENTE DE 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - VICTOR ALVA-
RO FERNANDES BREGONCI

Publicação Nº 143110

DECRETO Nº 229/2018

NOMEIA GERENTE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE O 
Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado VICTOR ALVARO FERNANDES BRE-
GONCI, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão 
de Gerente de Atenção Primária à Saúde, Referência VC-
11 da Lei Municipal n° 1.933/2008 e alterações.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 03 de 
julho de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 28 
de junho de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 230-2018 - NOMEIA GERENTE DE 
REGULAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE - MARCIDÉ-
LIA MARIA BUTKE NASCIMENTO

Publicação Nº 143112

DECRETO Nº 230/2018

NOMEIA GERENTE DE REGULAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE 
O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada MARCIDÉLIA MARIA BUTKE NASCI-
MENTO, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão 
de Gerente de Regulação e Gestão em Saúde, Referência 
VC-11 da Lei Municipal n° 2.296/2012 e alterações.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 03 de 
julho de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 28 
de junho de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 231-2018 - NOMEIA GERENTE DE 
SERV. ASSIST. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 
ELIZANGELA C. DE SOUZA KRUGER

Publicação Nº 143119

DECRETO Nº 231/2018

NOMEIA GERENTE DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA O Prefeito Municipal de Santa 
Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada ELIZANGELA CORREA DE SOUZA 
KRUGER, para exercer o Cargo de Provimento em Co-
missão de Gerente de Serviços Assistenciais da Atenção 
Especializada, Referência VC-11 da Lei Complementar n° 
018/2018.
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 03 de 
julho de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 28 
de junho de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

Prefeito Municipal

LEI 2714/2018
Publicação Nº 143009

LEI Nº 2.714/2018

CRIA O CONSELHO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL 
WALDYR LOUREIRO DE ALMEIDA, NOS TERMOS DO ART. 
99 DO DECRETO N° 297/2004, DE 13 DE DEZEMBRO DE 
2004.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou 
a seguinte lei:

Art. 1.º Fica instituído o Conselho Gestor Consultivo do 
Parque Natural Municipal Waldyr Loureiro de Almeida, 
como instância para o planejamento e gestão estratégica, 
visando garantir a gestão democrática desta unidade de 
conservação;

Art. 2.º São atribuições do Conselho Consultivo do Parque 
Natural Municipal Waldyr Loureiro de Almeida:

I - elaborar e aprovar o seu regimento interno, no prazo de 
90 (noventa) dias, contando de sua instalação;

a) O Regimento Interno do Conselho Gestor definirá: A 
composição e as atribuições da Secretaria Executiva, as 
regras de funcionamento das assembleias, as reuniões or-
dinárias e extraordinárias, a definição de critérios a serem 
utilizados na apreciação de matérias sobre as quais atuará 
em caráter consultivo.

II - acompanhar a elaboração, implementação e revisão do 
Plano de Manejo da unidade de conservação, garantindo o 
seu caráter participativo;

III - buscar a integração do Parque com as demais unida-
des e espaços territoriais especialmente protegidos e com 
seu entorno;

IV - esforçar-se para compatibilizar os interesses dos di-
versos segmentos sociais relacionados com a unidade;

V - manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente 

causadora de impacto no Parque, em sua zona de amorte-
cimento, mosaicos ou corredores ecológicos;

VI - propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar 
e otimizar a relação com a população no entorno do Par-
que;

VII - exercer as demais atribuições legais e regimentais.

Parágrafo Único. O representante da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente no Conselho do Parque Natural Munici-
pal Waldyr Loureiro de Almeida deverá ser o gerente da 
unidade de conservação, cabendo a este, presidir as reuni-
ões do colegiado, sendo substituído, em seus impedimen-
tos, pelo seu suplente.

Art. 3.º O Órgão Gestor deve prestar apoio à participação 
dos conselheiros nas reuniões, sempre que solicitado e de-
vidamente justificado.

Art. 4.º O Conselho Gestor do Parque Natural Municipal 
Waldyr Loureiro de Almeida será composto por membros 
titulares e respectivos suplentes, os quais desempenharão 
mandato de dois anos, podendo ser renovado por igual 
período.

I – O Conselho será composto por 8 (oito) membros, re-
presentantes do poder público e da sociedade civil organi-
zada, sendo:

a) um representante da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente;

b) um representante da Secretaria Municipal de Turismo;

c) um representante da Secretaria Municipal de Agricul-
tura;

d) um representante do Instituto Nacional da Mata Atlân-
tica – INMA;

e) um representante dos moradores do entorno do Parque;

f) um representante do Conselho Comunitário do Bairro 
São Lourenço;

g) um representante da Associação de Moradores e Produ-
tores Rurais do Caravaggio – AMPRUC;

h) um representante do Conselho Municipal de Meio Am-
biente.

II - A Presidência do Conselho Gestor ficará a cargo do 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e o vice deverá ser 
eleito pelos membros a que se refere o Inciso I deste ar-
tigo.

a) Nas deliberações das quais resultar empate, o presi-
dente ou o seu vice quando em exercício, possuirá voto de 
desempate.

III - A entidade representativa que por motivo de perda de 
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mandato ou renúncia de seu representante do Conselho do 
Parque Natural Municipal Waldyr Loureiro de Almeida, ou 
por qualquer outro motivo ficar sem representante, será 
convocada a formalizar nova indicação para designação do 
representante, no prazo de 15 (quinze) dias.

IV - A entidade representativa que não apresentar nova 
indicação no prazo estipulado, poderá ser substituída por 
outra entidade designada pelo Chefe do Poder Executivo 
Municipal e aprovada pelo Conselho.

V - A composição dos membros do Conselho do Parque Na-
tural Municipal Waldyr Loureiro de Almeida sempre deverá 
ter a indicação do Titular, com seu respectivo Suplente.

Art. 5.º O presidente do Conselho do Parque Natural Mu-
nicipal Waldyr Loureiro de Almeida, de ofício ou por indi-
cação dos membros, poderá convidar dirigentes de órgãos 
públicos, pessoas físicas ou jurídicas, para esclarecimento 
sobre matéria em exame.

Art. 6.º O Conselho do Parque Natural Municipal Waldyr 
Loureiro de Almeida manterá intercâmbio com os demais 
órgãos congêneres Municipais, Estaduais, Federais e In-
ternacionais.

Art. 7.º A estrutura necessária ao funcionamento do Con-
selho do Parque Natural Municipal Waldyr Loureiro de Al-
meida será de responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente.

Art. 8.º Os atos do Conselho do Parque Natural Municipal 
Waldyr Loureiro de Almeida são de domínio público e po-
derão ser amplamente consultados na Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente.

Art. 9.º A reunião do conselho da unidade de conserva-
ção deve ser pública, com pauta preestabelecida no ato da 
convocação e realizada em local de fácil acesso.

Art. 10. No prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publi-
cação desta lei, o Conselho do Parque Natural Municipal 
Waldyr Loureiro de Almeida, presidido pelo representante 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e com a presen-
ça de no mínimo 2/3 dos membros relacionados no artigo 
4º, providenciará a regulamentação desta lei, instituído 
um Conselho Executivo composto de 02 (dois) membros 
efetivos, com as seguintes atribuições:

a) Presidente – Administrar as atividades do órgão;

b) Vice-Presidente – Substituir o Presidente em seus afas-
tamentos.

Art. 11. No prazo de 90 (noventa) dias após sua instalação 
o Conselho do Parque Natural Municipal Waldyr Loureiro 
de Almeida elaborará o seu Regimento Interno, que será 
homologado pelo Prefeito Municipal.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 21 de junho de 2018.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB N° 208-2018 - SUSPENDE FÉ-
RIAS - CRISTIANO NESTOR NEVES

Publicação Nº 143124

PORTARIA CGAB Nº 208/2018

SUSPENDE FÉRIAS DE SERVIDOR

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições e considerando o 
processo protocolado sob o n° 8.617/2018 de 27.06.2018,

RESOLVE:

Art. 1º Suspender os 30 (trinta) dias das férias, do Senhor 
CRISTIANO NESTOR NEVES, contados de 02.07.2018 a 
31.07.2018, servidor público desta municipalidade, ocu-
pante do cargo de provimento efetivo de Fiscal de Obras 
e Posturas, atualmente nomeado no cargo de provimento 
em comissão de Secretário Municipal de Transportes, por 
motivo superior de interesse público.

Parágrafo único – Os dias relativos às férias, ora suspensas, 
referentes ao período aquisitivo 03.09.2016 a 02.09.2017, 
serão gozados de 02.01.2019 a 31.01.2019.

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

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 28 
de junho de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

Prefeito Municipal

PORTARIA/CGAB N° 209-2018 - FÉRIAS DE JU-
LHO DE 2018

Publicação Nº 143126

PORTARIA CGAB Nº 209/2018

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
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Art. 1º - Conceder Férias no período de 02 de julho de 
2018 a 31 de julho de 2018 aos servidores da Prefeitura 
Municipal de Santa Teresa abaixo relacionados:

Nome do Servidor Período Aquisitivo

Ademilso José Dalcolmo 18.02.2017 a 17.02.2018

Altamiro Walter 13.06.2017 a 12.06.2018

Antonio Roberto Marrochi 01.06.2017 a 31.05.2018

Arthur Piva Gramilich 03.04.2017 a 02.04.2018

Benito Luxinger 03.02.2017 a 02.02.2018

Cilezia Andreatta Schwartz 27.05.2016 a 26.05.2017

Cristiano Nestor Neves 03.09.2016 a 02.09.2017

Delmirio Tenis 04.08.2016 a 03.08.2017

Douglas Rocha 11.02.2017 a 10.02.2018

Edna da Penha Schiffler 03.09.2016 a 02.09.2017

Iliani Totola Kanupp 19.11.2016 a 18.11.2017

Ivanildo Augusto Bellumat 17.06.2017 a 16.06.2018

Jean Carlos Cezana 02.05.2017 a 01.05.2018

Jeferson Vieira Calmon 06.01.2017 a 05.01.2018

João Ramos de Souza 16.05.2017 a 15.05.2018

Jordelina Pereira Leite 23.03.2017 a 22.03.2018

Marcelo Pereira Ita Raby 02.01.2017 a 01.01.2018

Márcia Souza da Cruz Pires 20.02.2017 a 19.02.2018

Maria da Glória Tauner Moráo 01.06.2017 a 31.05.2018

Maria das Dores Pereira Ruatti 03.09.2016 a 02.09.2017

Mara Sueli de Oliveira Luchi 03.04.2017 a 02.04.2018

Mirtes Mercedes Novelli 07.02.2017 a 06.02.2018

Moizés Aparecido de Souza 07.02.2017 a 06.02.2018

Odair Antônio Scalzer 17.06.2017 a 16.06.2018

Oduvilda Penha Dalapicola 
Milanezi

10.04.2017 a 09.04.2018

Priscila Maria Pizziolo da Motta 03.09.2016 a 02.09.2017

Regina Márcia Lorenzon 17.04.2017 a 16.04.2018

Roberto Carlos Bita 02.06.2017 a 01.06.2018

Ronaldo José Estevão 02.05.2017 a 01.05.2018

Rosangela Rufino da Silva 
Oliveira

06.04.2017 a 05.04.2018

Rubia Carla Buzzato 14.04.2017 a 13.04.2018

Sandriane Kuster Nardi da Silva 06.01.2017 a 05.01.2018

Sebastião Roberto Nepomoceno 
de Oliveira

13.06.2017 a 12.06.2018

Solange Rodrigues de Souza 23.03.2017 a 22.03.2017

Valberson Braz Zanotti 03.02.2017 a 02.02.2018

Valéria Buzzatto 02.06.2017 a 01.06.2018

Vera Lucia Dalapicula Serafini 02.03.2017 a 01.03.2018

Wendel Luis Rocon 02.03.2017 a 01.03.2018

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

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa - ES, em 
28 de junho de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

Prefeito Municipal

SUSPENSÃO PE 082/2018
Publicação Nº 142986

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA-ES

AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
082/2018

O Município de Santa Teresa, através da Pregoeira Munici-
pal, torna público que por razão de impugnação de edital 
fica suspenso “sine die” o Pregão Eletrônico nº 082/2018, 
cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
CONTEINERES PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE CO-
LETA SELETIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO 
DE SANTA TERESA ES PARA O EXERCÍCIO DE 2018.

Santa Teresa, 28 de junho de 2018.

Vania Barth

Pregoeira Oficial - PMST



29/06/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1043

www.diariomunicipales.org.br

Página 343

São Domingos do Norte

Prefeitura

DECRETO 1589
Publicação Nº 142963

DECRETO Nº 1.589, DE 28 DE JUNHO DE 2018.

Dispõe sobre o Horário de expediente da Administração Pública Direta e Indireta do Município de São Domingos do Norte-
-ES, nos dias dos jogos da Copa do Mundo,e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, con-
feridas pelo Art.74, inciso I, alínea O, da Lei Orgânica do Município e;

Considerando que a cada quatro anos, a disputa do Campeonato Mundial de Futebol atrai a atenção de grande parcela da 
população brasileira;

Considerando que, o futebol é o principal esporte no nosso país, sendo, ainda, representativo maior do direito ao lazer  
(artigo 6º, da CF), bem como símbolo de manifestação cultural ( artigo 216, da CF).

D E C R E T A:

Art. 1º Nos dias úteis em que ocorrer a participação da seleção brasileira na copa do Mundo – Rússia 2018, o expediente da 
Administração Direta e Indireta do Município de São Domingos do Norte-ES, na primeira fase será conforme tabela abaixo.

DATA DOS JOGOS HORÁRIO DOS JOGOS HORÁRIO DO EXPEDIENTE

02/07/2018 11:00 horas Ponto facultativo

06/07/2018 15: 00 horas 07: 00 às 13: 00 horas

10/07/2018 15:00 horas 07:00 às 13:00 horas

Art. 2º As alterações no horário de expediente ora estabelecidas não serão aplicadas à Rede Municipal de Ensino que pos-
sui Calendário Escolar próprio e nem as Unidades

Administrativas que executam serviços essenciais e por escala, que não permitem paralisação dos serviços, na forma da 
legislação aplicável.

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

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

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte - ES, 28 de Junho de 2018.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº. 056/2018

Publicação Nº 143310

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 056/2018

CONTRATANTE: Município de São Gabriel da Palha-ES

ADJUDICATÁRIA: ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA 
ME

OBJETO: A presente ata tem por objeto o Registro de Pre-
ços contratação de empresa especializada em serviço de 
locação de impressoras (outsourcing) com fornecimento 
de equipamento e material de consumo (toner), com as-
sistência técnica durante o período contratual, incluindo 
peças de reposição e mão de obra técnica, exceto papel, 
para atendimento as necessidades administrativas da Pre-
feitura Municipal de São Gabriel da Palha.

A existência de preço registrado não obriga a Administra-
ção a adquirir o respectivo fornecedor, sendo-lhe facultada 
a utilização de outros meios permitidos pela legislação re-
lativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo as-
segurado ao beneficiário do registro de preços preferência 
em igualdades de condições.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses, contado 
do dia posterior da data de sua publicação. É admitida a 
prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 
4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se 
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisi-
tos desta norma.

VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.815,00 UM MIL OITO-
CENTOS E QUINZE REAIS).

Foram registrados os preços de 60.500 itens (cópias) no 
presente registro de preços, as quantidades, especifica-
ções referentes constam no processo n°. 4901/2017, ar-
quivado na Prefeitura de São Gabriel da Palha – ES a dis-
posição de todos os interessados.

DATA DA ASSINATURA: 28 de junho de 2018.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

DECRETO 220/2018-MARCOS ZAROWNY-EXO-
NERA CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Publicação Nº 143328

DECRETO Nº 220/2018

EXONERA O SENHOR MARCOS ZAROWNY DO CARGO CO-
MISSIONADO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-
-ES.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Memorando Interno 95 de 28 de Junho de 
2018 do Gabinete da Prefeita Municipal.

D E C R E T A:

Art. 1º - Exonerar o Senhor MARCOS ZAROWNY, Mat. 
6095, do Cargo Comissionado de Controlador Geral do Mu-
nicípio, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, a 
partir 02 de Julho de 2018.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, surtindo seus efeitos a partir de 02 de Julho de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho 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

DECRETO 221/2018-ILZA LUCIA DA CONCEI-
CAO-EXONERA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI-
NANÇAS

Publicação Nº 143329

DECRETO Nº 221/2018

EXONERA A SERVIDORA ILZA LUCIA DA CONCEIÇÃO DO 
CARGO COMISSIONADO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 
DA PALHA-ES.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...
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D E C R E T A:

Art. 1º - Exonerar a Servidora ILZA LUCIA DA CONCEI-
CAO, Mat. 3093, do Cargo Comissionado de Secretária Mu-
nicipal de Finanças, da Prefeitura Municipal de São Gabriel 
da Palha, a partir 02 de Julho de 2018.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, surtindo seus efeitos a partir de 02 de Julho de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho 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

DECRETO 222/2018-FERNANDO DAMASCENO 
DE JESUS-EXONERA DIRETOR DO DEPARTA-
MENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

Publicação Nº 143330

DECRETO Nº 222/2018

EXONERA O SERVIDOR FERNANDO DAMASCENO DE JE-
SUS DO CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR DO DEPAR-
TAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Memorando Interno 95 de 28 de Junho de 
2018 do Gabinete da Prefeita Municipal.

D E C R E T A:

Art. 1º - Exonerar o Servidor FERNANDO DAMASCENO DE 
JESUS, Mat. 4199, do Cargo Comissionado de Diretor do 
Departamento de Limpeza Pública, da Prefeitura Municipal 
de São Gabriel da Palha, a partir 02 de Julho de 2018.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, surtindo seus efeitos a partir de 02 de Julho de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho 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

DECRETO 223/2018-JOSE VICTAL-EXONERA 
CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Publicação Nº 143332

DECRETO Nº 223/2018

EXONERA O SERVIDOR JOSE VICTAL DO CARGO COMIS-
SIONADO DE CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Memorando Interno 95 de 28 de Junho de 
2018 do Gabinete da Prefeita Municipal.

D E C R E T A:

Art. 1º - Exonerar o Servidor JOSE VICTAL, Mat. 252, do 
Cargo Comissionado de Chefe da Divisão de Limpeza Pú-
blica, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, a 
partir 02 de Julho de 2018.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, surtindo seus efeitos a partir de 02 de Julho de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho 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
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DECRETO 224/2018-MARCOS ZAROWNY-NO-
MEIA PROCURADOR ADJUNTO

Publicação Nº 143333

DECRETO Nº 224/2018

NOMEIA O SENHOR MARCOS ZAROWNY NO CARGO CO-
MISSIONADO DE PROCURADOR ADJUNTO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Memorando Interno 95 de 28 de Junho de 
2018 do Gabinete da Prefeita Municipal.

D E C R E T A:

Art. 1º - Nomear o Senhor MARCOS ZAROWNY, Mat. 6095, 
no Cargo Comissionado de Procurador Adjunto, da Prefei-
tura Municipal de São Gabriel da Palha, a partir 02 de Julho 
de 2018.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, surtindo seus efeitos a partir de 02 de Julho de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho 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

DECRETO 225/2018-ILZA LUCIA DA CONCEI-
CAO-NOMEIA CONTROLADORA GERAL DO MU-
NICÍPIO

Publicação Nº 143337

DECRETO Nº 225/2018

NOMEIA A SERVIDORA ILZA LUCIA DA CONCEIÇÃO NO 
CARGO COMISSIONADO DE CONTROLADORA GERAL DO 
MUNICÍPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 
DA PALHA-ES.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Memorando Interno 95 de 28 de Junho de 
2018 do Gabinete da Prefeita Municipal.

D E C R E T A:

Art. 1º - Nomear a Servidora ILZA LUCIA DA CONCEICAO, 
Mat. 3093, no Cargo Comissionado de Controladora Geral 
do Município, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da 
Palha, a partir 02 de Julho de 2018.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, surtindo seus efeitos a partir de 02 de Julho de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho 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

DECRETO 226/2018-FERNANDO DAMASCE-
NO DE JESUS-NOMEIA SUPERINTENDENTE DE 
GESTÃO OPERACIONAL E TRÂNSITO

Publicação Nº 143338

DECRETO Nº 226/2018

NOMEIA O SERVIDOR FERNANDO DAMASCENO DE JESUS 
NO CARGO COMISSIONADO SUPERINTENDENTE DE GES-
TÃO OPERACIONAL E TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Memorando Interno 95 de 28 de Junho de 
2018 do Gabinete da Prefeita Municipal.

D E C R E T A:

Art. 1º - Nomear o Servidor FERNANDO DAMASCENO DE 
JESUS, Mat. 4199, no Cargo Comissionado de Superinten-
dente de Gestão Operacional e Trânsito, da Prefeitura Muni-
cipal de São Gabriel da Palha, a partir 02 de Julho de 2018.
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Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, surtindo seus efeitos a partir de 02 de Julho de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho 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

DECRETO 227/2018-JOSE VICTAL-NOMEIA DI-
RETOR DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚ-
BLICA

Publicação Nº 143339

DECRETO Nº 227/2018

NOMEIA O SERVIDOR JOSE VICTAL NO CARGO COMIS-
SIONADO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA 
PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA 
PALHA-ES.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Memorando Interno 95 de 28 de Junho de 
2018 do Gabinete da Prefeita Municipal.

D E C R E T A:

Art. 1º - Nomear o Servidor JOSE VICTAL, Mat. 252, no 
Cargo Comissionado de Diretor do Departamento de Lim-
peza Pública, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da 
Palha, a partir 02 de Julho de 2018.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, surtindo seus efeitos a partir de 02 de Julho de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho 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

DECRETO 229/2018-EXTENSÃO DE CARGA HO-
RÁRIA-KÁTIA PESSI SCHNEIDER

Publicação Nº 143341

DECRETO Nº 229/2018

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 profis-
sionais da educação, que é de vinte e cinco (25) horas se-
manais, podendo ser estendida em até vinte e cinco (25) 
horas no máximo, em caráter excepcional, para atender 
as necessidades da rede municipal de ensino, conforme 
disposto no Art. 40 da Lei Municipal nº 1801 de 19 de De-
zembro de 2007, reeditada pela Lei Municipal nº 1.815 de 
20 de fevereiro de 2008.
Considerando o Processo Administrativo nº 7.430 de 20 de 
Junho de 2018 da Secretaria Municipal de Educação.

DECRETA:

Art. 1º - Fica estendida em cinco (05) horas diárias, a 
carga-horária da Servidora KÁTIA PESSI SCHNEIDER, Ma-
trícula 262, Professor “A” MAPA, Nível II, Referência “4”, 
passando a ter jornada correspondente a cinquenta (50) 
horas semanais, nos dias 20 a 22/06/2018, na EMEF “Pro-
fº Carlos Dias Miranda Cunha”, em virtude de substituição 
da Professora contratada Tatyani Lemos Barbosa Rotta.
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 20 de Junho de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho 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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DECRETO Nº 230, DE 29 DE JUNHO DE 2018.
Publicação Nº 143336

DECRETO Nº 230, DE 29 DE JUNHO DE 2018.

ALTERA HORÁRIO DE EXPEDIENTE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL PARA OS DIAS DE JOGOS DO BRASIL NA COPA 
DO MUNDO FIFA DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais, e

Considerando o horário de expediente da Prefeitura Mu-
nicipal de São Gabriel da Palha, compreendido no turno 
vespertino, de segunda-feira a quinta-feira, das 12 horas 
às 18 horas e na sexta-feira, das 7 horas às 13 horas, es-
tabelecidos através do Decreto Nº 87, de 15 de janeiro de 
2013 e Decerto nº 189, de 15 de fevereiro de 2013,

D E C R E T A:

Art. 1º - O horário de expediente do Poder Executivo Muni-
cipal, no dia 02 de julho de 2018 (segunda feira), será de 
7 horas às 10 horas, tendo em vista a realização do jogo 
de futebol entre a Seleção Brasileira e a Seleção Mexicana, 
a ocorrer às 11 horas, no horário de Brasília, pela Copa do 
Mundo da Rússia.

Parágrafo único - O expediente normal nos dias 03 (terça 
feira), 04 (quarta feira), e 05 (quinta feira) de julho de 
2018, será das 11h30min às 18h30min, compensando-se 
uma hora em relação ao dia 02 de julho em cada dia tra-
balhado.

Art. 2º - Ficando a Seleção Brasileira classificada para um 
dos jogos das Semi Finais, que ocorrerá no dia 10 de julho 
de 2018 (terça feira), às 15 horas, o horário de expediente 
do Poder Executivo Municipal será de 7h às 13h.

Art. 3º - As alterações no horário de expediente ora esta-
belecidas não serão aplicadas à Rede Municipal de Ensino 
que possui Calendário Escolar próprio e nem as Unidades 
Administrativas que executam serviços essenciais e por 
escala, que não permitem paralisação dos serviços, na for-
ma da legislação aplicável.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 29 de junho de 2018.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº. 052 A 055 DE 2018

Publicação Nº 143097

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 052/2018

CONTRATANTE: Município de São Gabriel da Palha-ES

ADJUDICATÁRIA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODU-
TOS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: A presente ata tem por objeto o Registro de Pre-
ços, para a aquisição de medicamentos para atender as 
necessidades do Pronto Atendimento da Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

A existência de preço registrado não obriga a Administra-
ção a adquirir o respectivo fornecedor, sendo-lhe facultada 
a utilização de outros meios permitidos pela legislação re-
lativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo as-
segurado ao beneficiário do registro de preços preferência 
em igualdades de condições.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses, contado 
do dia posterior da data de sua publicação. É admitida a 
prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 
4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se 
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisi-
tos desta norma.

VALOR TOTAL: R$ 36.158,00 (trinta e seis mil cento e cin-
quenta e oito reais).

Foram registrados os preços de 21 itens no presente re-
gistro de preços, as quantidades, especificações referentes 
constam no processo n°. 2516/2018, arquivado na Prefei-
tura de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos os 
interessados.

DATA DA ASSINATURA: 28 de junho de 2018.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 053/2018

CONTRATANTE: Município de São Gabriel da Palha-ES

ADJUDICATÁRIA: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS LTDA

OBJETO: A presente ata tem por objeto o Registro de Pre-
ços, para a aquisição de medicamentos para atender as 
necessidades do Pronto Atendimento da Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

A existência de preço registrado não obriga a Administra-
ção a adquirir o respectivo fornecedor, sendo-lhe facultada 
a utilização de outros meios permitidos pela legislação re-
lativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo as-
segurado ao beneficiário do registro de preços preferência 
em igualdades de condições.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses, contado 
do dia posterior da data de sua publicação. É admitida a 
prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 
4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se 
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisi-
tos desta norma.
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VALOR TOTAL: R$ 9.639,62 (nove mil seiscentos e trinta e 
nove reais e sessenta e dois centavos).

Foram registrados os preços de 22 itens no presente re-
gistro de preços, as quantidades, especificações referentes 
constam no processo n°. 2516/2018, arquivado na Prefei-
tura de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos os 
interessados.

DATA DA ASSINATURA: 28 de junho de 2018.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 054/2018

CONTRATANTE: Município de São Gabriel da Palha-ES

ADJUDICATÁRIA: GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 
EPP

OBJETO: A presente ata tem por objeto o Registro de Pre-
ços, para a aquisição de medicamentos para atender as 
necessidades do Pronto Atendimento da Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

A existência de preço registrado não obriga a Administra-
ção a adquirir o respectivo fornecedor, sendo-lhe facultada 
a utilização de outros meios permitidos pela legislação re-
lativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo as-
segurado ao beneficiário do registro de preços preferência 
em igualdades de condições.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses, contado 
do dia posterior da data de sua publicação. É admitida a 
prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 
4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se 
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisi-
tos desta norma.

VALOR TOTAL: R$ 16.020,40 (dezesseis mil vinte reais e 
quarenta centavos).

Foram registrados os preços de 29 itens no presente re-
gistro de preços, as quantidades, especificações referentes 
constam no processo n°. 2516/2018, arquivado na Prefei-
tura de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos os 
interessados.

DATA DA ASSINATURA: 28 de junho de 2018.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 055/2018

CONTRATANTE: Município de São Gabriel da Palha-ES

ADJUDICATÁRIA: COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS LTDA

OBJETO: A presente ata tem por objeto o Registro de Pre-
ços, para a aquisição de medicamentos para atender as 
necessidades do Pronto Atendimento da Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

A existência de preço registrado não obriga a Administra-
ção a adquirir o respectivo fornecedor, sendo-lhe facultada 

a utilização de outros meios permitidos pela legislação re-
lativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo as-
segurado ao beneficiário do registro de preços preferência 
em igualdades de condições.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses, contado 
do dia posterior da data de sua publicação. É admitida a 
prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 
4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se 
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisi-
tos desta norma.

VALOR TOTAL: R$ 6.421,00 (seis mil quatrocentos e vinte 
e um reais).

Foram registrados os preços de 05 itens no presente re-
gistro de preços, as quantidades, especificações referentes 
constam no processo n°. 2516/2018, arquivado na Prefei-
tura de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos os 
interessados.

DATA DA ASSINATURA: 28 de junho de 2018.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

LAUDO DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS 
Nº 007/2018

Publicação Nº 143346

COMUNICADO

Tomada de Preços nº 07/2018 de 18/05/2018.

OBJETO:. Contratação de microempresa ou empresa de 
pequeno porte especializada na prestação de serviço de 
REFORMA DA ANTIGA SEDE DO ABRIGO LUZ “CASA LAR” 
de São Gabriel da Palha –ES..

A CPL decide habilitar ARPINI CONSTRUÇÕES LTDA ME, 
AGREEGA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME, MLX 
CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA ME, CASA TRANS-
PORTES E CONSTRUTORA EIRELI e ARDIZZON ENGENHA-
RIA LTDA ME.

São Gabriel da Palha, em 29 de junho de 2018.

WANDERSON RUBIM DA SILVA

Presidente

PORTARIA 1.584/2018-NOMEIA COMISSÃO 
ESPECIAL PARA QUALIFICAÇÃO E JULGAMEN-
TO DAS PROPOSTAS ADVINDAS DAS ORGANI-
ZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Publicação Nº 143298

PORTARIA Nº 1.584/2018

NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL PARA QUALIFICAÇÃO E 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS ADVINDAS DAS ORGANI-
ZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL INTERESSADAS NA REA-
LIZAÇÃO DO SERVIÇO PREVISTO NO EDITAL DE CHAMA-
MENTO PÚBLICO.
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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 7.078 de 06 de 
Junho de 2018, da Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear Comissão Especial para qualificação e 
julgamento das propostas advindas das organizações da 
sociedade civil, interessadas na realização do serviço pre-
visto no Edital de Chamamento Público. Composta pelos 
seguintes membros:
· ERLITON DE MELLO BRAZ – Assistente Administrativo – 
Presidente
· LUAN CELANTE GAZOLLI – Procurador do Município – 
Membro

· FRANKS MAURO TARGA FARIA – Assistente Administra-
tivo – Membro

· STEFAN FURTADO CHODACHI – Assistente Administrativo 
– Membro

· JULIANA TOMAZELI – Escriturário – Membro.

Art. 2º - Os Servidores nomeados serão remunerados 
pelos serviços prestados com cinco (05) valores de refe-
rência-VRSGP mensais, mediante comprovação da atua-
ção dos membros por meio de declaração fornecida pela 
Secretaria competente, fazendo constar os devidos docu-
mentos junto aos autos.

Art. 3º - A Comissão Especial terá a validade de sessenta 
(60) dias, a partir da data de sua publicação.

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

Art. 5º - 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, 
28 de junho 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 1.585/2018-DULCIA SCHMIDT AL-
VES-1º E 2º QUINQUÊNIOS

Publicação Nº 143300

PORTARIA Nº 1.585/2018

CONCEDE A SERVIDORA DULCIA SCHMIDT ALVES, 

GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.

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- Conceder a Servidora DULCIA SCHMIDT ALVES, 
Matrícula 5843, Professora B MAPB, nomeada pelo Decre-
to nº 194 de 30/03/2016, adicional por tempo de serviço, 
correspondente ao primeiro e segundo (1°, 2º) quinqu-
ênios, fazendo jus a perceber mais 10% (dez por cento) 
sobre seus vencimentos, a partir de 28 de Fevereiro de 
2018, conforme estabelece o Artigo 73 e seus parágrafos, 
da Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro 
de 2015.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 28 de Fevereiro 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho 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 1.586/2018-LENIARA SANTANA 
FERRUGINE-LICENÇA MATERNIDADE

Publicação Nº 143301

PORTARIA Nº 1.586/2018

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA LENIA-
RA SANTANA FERRUGINE

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 - Conceder à Servidora LENIARA SANTANA FER-
RUGINE, Mat. 5840, Professora A MAPA, por um período 
de cento e oitenta (180) dias, a partir de 25 de Junho de 
2018, de acordo com a Emenda à Lei Orgânica do Mu-
nicípio nº 13/2008, Inciso XI do Art. 1º e Art. 113, da 
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Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 
2015.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a data de 25 de Junho 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho 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 1.587/2018-ILZA LUCIA DA CON-
CEIÇÃO-SUSPENDE FÉRIAS

Publicação Nº 143305

PORTARIA Nº 1.587/2018

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ILZA LU-
CIA DA CONCEIÇÃO

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Memorando nº 32 de 08 de Junho de 2018 
da Secretaria Municipal de Finanças.

R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender as férias da Servidora ILZA LUCIA DA 
CONCEIÇÃO, Matrícula 3093, Técnico em Contabilidade, 
referente ao período aquisitivo 2017/2018, de 02 a 31 de 
Julho de 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, surtindo seus efeitos a partir de 02 de Julho de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho 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 1.588/2018-ARIELE SCALFONI RI-
GO-SUSPENDE FÉRIAS

Publicação Nº 143309

PORTARIA Nº 1.588/2018

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ARIELE 
SCALFONI RIGO

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Memorando nº 140 de 18 de Junho de 
2018 da Secretaria Municipal de Educação.

R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender as férias da Servidora ARIELE SCAL-
FONI RIGO, Matrícula 2966, Assistente Administrativo, re-
ferente ao período aquisitivo 2017/2018, de 02 a 31 de 
Julho de 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, surtindo seus efeitos a partir de 02 de Julho de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho 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 1.589/2018-DIEGO LUIS CARDOSO 
FERREIRA-SUSPENDE FÉRIAS

Publicação Nº 143311

PORTARIA Nº 1.589/2018

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DO SERVIDOR DIEGO 
LUIS CARDOSO FERREIRA
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LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Memorando nº 01 de 11 de Junho de 2018 
do Procon Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender as férias do Servidor DIEGO LUIS CAR-
DOSO FERREIRA, Matrícula 3096, Agente Fiscal, referente 
ao período aquisitivo 2017/2018, de 02 a 31 de Julho de 
2018, por imperiosa necessidade do serviço, as quais se-
rão 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, surtindo seus efeitos a partir de 02 de Julho de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho 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 1.590/2018-HELIO DO NASCIMEN-
TO-SUSPENDE FÉRIAS

Publicação Nº 143313

PORTARIA Nº 1.590/2018

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DO SERVIDOR HELIO DO 
NASCIMENTO

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Memorando nº 87 de 11 de Junho de 2018 
do Gabinete da Prefeita Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender as férias do Servidor HELIO DO NAS-
CIMENTO, Matrícula 3054, Motorista, referente ao período 
aquisitivo 2017/2018, de 02 a 31 de Julho de 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, surtindo seus efeitos a partir de 02 de Julho de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho 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 1.591/2018-MARCELO PARTELLI-
SUSPENDE FÉRIAS

Publicação Nº 143314

PORTARIA Nº 1.591/2018

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MARCELO 
PARTELLI

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Memorando Interno nº 56 de 19 de Junho 
de 2018 da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e 
Transporte.

R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender as férias do Servidor MARCELO PAR-
TELLI, Matrícula 4224, Agente de Transito, referente ao 
período aquisitivo 2017/2018, de 02 a 31 de Julho de 
2018, por imperiosa necessidade do serviço, as quais se-
rão 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, surtindo seus efeitos a partir de 02 de Julho de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho de 2018.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL
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Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 1.592/2018-NEUSA DOS SANTOS 
LUIZ-3°ASSIDUIDADE PROPORCIONAL

Publicação Nº 143315

PORTARIA Nº 1.592 /2018

CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE PROPORCIO-
NAL A SERVIDORA NEUSA DOS SANTOS LUIZ

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 - Conceder à Servidora NEUSA DOS SANTOS LUIZ, 
Matrícula 372, Gari, a terceira (3ª) gratificação – assidui-
dade proporcional, referente ao período de 01/09/2010 a 
01/06/2018, fazendo jus a perceber sobre seus vencimen-
tos, mais dois inteiros e cinco décimos por cento (2,5%) 
por ano de efetivo exercício, totalizando dezessete intei-
ros e cinco décimos por cento (17,5%) a partir da data 
de 02/06/2018, contados a partir da última concessão de 
adicional de assiduidade até a data na qual tenha atingido 
os requisitos para aposentadoria voluntária por tempo de 
contribuição, conforme estabelece o Art. 74, da Lei Com-
plementar nº 44 de 19 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 02 de Junho 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho 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 1.593/2018-ANA MARIA ZANO-
TELLI PICCIN-4º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 143317

PORTARIA Nº 1.593/2018

CONCEDE A SERVIDORA ANA MARIA ZANOTELLI PICCIN, 
GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.

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- Conceder a Servidora ANA MARIA ZANOTELLI PIC-
CIN, Matrícula 2989, Auxiliar de Educação Infantil, adicio-
nal por tempo de serviço, correspondente ao quarto (4º) 
quinquênio, fazendo jus a perceber mais cinco por dez 
(10%) sobre seus vencimentos, a partir de 25 de Abril de 
2018, conforme estabelece o Artigo 73 e seus parágrafos, 
da Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 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 25 de Abril de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho 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 1.594/2018-ALTERA A PORTARIA 
1.321-2018- QUE NOMEOU A COMISSÃO ESPE-
CIAL PARA AVERIGUAR SUPOSTAS FRAUDES 
EM PROCESSO LICITATÓRIO

Publicação Nº 143319

PORTARIA Nº 1.594/2018

ALTERA A PORTARIA 1.321/2018 QUE NOMEOU COMIS-
SÃO ESPECIAL PARA AVERIGUAR SUPOSTAS FRAUDES EM 
PROCESSO LICITATÓRIO.

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 7.297 de 14 de 
Junho de 2018, da Secretaria Municipal de Obras e Desen-
volvimento Urbano.

R E S O L V E:

Art. 1º - Alterar o Art. 3º da Portaria nº 1.321 de 26 de 
Abril de 2018, o prazo para a Comissão Especial concluir 
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os seus trabalhos de trinta (30) para noventa (90) dias, a 
partir da data de sua publicação.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - 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, 
28 de junho 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 1.595/2018-ZAMOEL CARLOS RA-
ASCH-SUSPENDE FÉRIAS

Publicação Nº 143321

PORTARIA Nº 1.595/2018

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ZAMOEL 
CARLOS RAASCH

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 - Suspender as férias do Servidor ZAMOEL CARLOS 
RAASCH, Matrícula 4259, Motorista, referente ao período 
aquisitivo 2017/2018, de 01 a 30 de Junho de 2018, por 
estar de licença médica, as quais serão gozadas em perí-
odo 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 data de 01 de Junho 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho 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 1.596/2018-ELAINE LOYOLA BA-
TISTA-SUSPENDE FÉRIAS

Publicação Nº 143322

PORTARIA Nº 1.596/2018

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ELAINE 
LOYOLA BATISTA

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 - Suspender as férias da Servidora ELAINE LOYOLA 
BATISTA, Matrícula 4253, Enfermeira, referente ao período 
aquisitivo 2017/2018, de 01 a 30 de Junho de 2018, por 
estar de licença médica, as quais serão gozadas em perí-
odo 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 data de 01 de Junho 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho 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 1.597/2018-BARBARA LACERDA 
REPOSSI-SUSPENDE FÉRIAS

Publicação Nº 143323

PORTARIA Nº 1.597/2018

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DA SERVIDORA BARBARA 
LACERDA REPOSSI

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...
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R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender as férias da Servidora BARBARA LA-
CERDA REPOSSI, Matrícula 3031, Fisioterapeuta, referente 
ao período aquisitivo 2017/2018, de 01 a 30 de Junho de 
2018, por estar de licença médica, 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 data de 01 de Junho 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho 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 1.598/2018-MARIA HILDA LOBO 
LIMA-SUSPENDE FÉRIAS

Publicação Nº 143324

PORTARIA Nº 1.598/2018

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA 
HILDA LOBO LIMA

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 - Suspender as férias da Servidora MARIA HILDA 
LOBO LIMA, Matrícula 2951, Agente de Serviço de Saúde, 
referente ao período aquisitivo 2017/2018, de 02 a 31 de 
Julho de 2018, por estar de licença médica, 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, surtindo seus efeitos a partir de 02 de Julho de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho 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 1.599/2018-ADRIANO ROLF LUXIN-
GER BUSS-SUSPENDE FÉRIAS

Publicação Nº 143325

PORTARIA Nº 1.599/2018
SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ADRIANO 
ROLF LUXINGER BUSS

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Memorando Interno nº 61 de 26 de Junho 
de 2018, da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvi-
mento Urbano.

R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender as férias do Servidor ADRIANO ROLF 
LUXINGER BUSS, Matrícula 5848, Operador de Máquinas, 
referente ao período aquisitivo 2017/2018, de 01 a 30 de 
Junho de 2018, por estar de licença médica, 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 data de 01 de Junho 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho 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 228/2018-CLAUDIA REGINA DA 
SILVA-NOMEIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
DESENV SOCIAL E FAMÍLIA

Publicação Nº 143340

DECRETO Nº 228/2018

NOMEIA A SENHORA CLAUDIA REGINA DA SILVA NO 
CARGO COMISSIONADO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE 
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ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Memorando Interno 94 de 27 de Junho de 
2018 do Gabinete da Prefeita Municipal.

D E C R E T A:

Art. 1º - Nomear a Senhora CLAUDIA REGINA DA SILVA, 
Mat. 5948, no Cargo Comissionado de Secretaria Municipal 
Interina da Assistência, Desenvolvimento Social e Família, 
da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, no período 
de 02 a 21 de Junho do corrente ano.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, surtindo seus efeitos a partir de 02 de Julho de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
28 de junho 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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018
Publicação Nº 143058

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 40/2018

DATA DE ABERTURA: 11/07/2018 às 13h.

OBJETO: Contratação de Empresa para Locação de 02 
(duas) máquinas copiadoras para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde, e Pronto Atendimento 
da Secretaria Municipal de Saúde. O edital poderá ser re-
tirado no site www.saogabriel.es.gov.br. Demais informa-
ções pelo telefone 00 XX 27 3727-1366, ramal 362.

São Gabriel da Palha, em 20/06/2018.

ERLITON DE MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 67/2018
Publicação Nº 143331

PORTARIA Nº. 67, DE 28 DE JUNHO DE 2018.

DESIGNA SERVIDORES

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da 
Palha, Estado do Espírito Santo, usando de atribuições le-
gais,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, os Servidores, JARDEL CARLOS DAL 
CIM, Diretor Administrativo e VALDIMÉRIO ZEFERINO, Di-
retor de Compras, Llicitações, Almoxarifado e Patrimônio, 
sendo o primeiro na condição de titular e o segundo su-
plente, para acompanhar e fiscalizar objeto do Contrato 
Administrativo nº 004/2018, firmado entre a Câmara Mu-
nicipal de São Gabriel da Palha-ES e a EMPRESA EDITORA 
HOJE EIRELI, conforme determina a legislação em vigor.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação no Diário Oficial dos Municípios.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

TIAGO DOS SANTOS

Presidente

WAGNER LUCAS DOS SANTOS

1º Secretário

PORTARIA Nº 68/2018
Publicação Nº 143334

PORTARIA Nº 068, DE 28 DE JUNHO DE 2018.

DESIGNA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL.

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da Pa-
lha, Estado do Espírito Santo, usando de atribuições legais,

CONSIDERANDO, que a Lei nº 1.997, de 02 de dezembro 
de 2009, Dispõe Sobre o Plano de Carreira, o Sistema de 
Vencimentos dos Servidores Públicos da Câmara Municipal 
de São Gabriel da Palha e Dá Outras Providências c/c a Lei 
Complementar 44 de 19 de novembro de 2015;

CONSIDERANDO, que o parágrafo único do Art. 27 da Lei 

http://www.saogabriel.es.gov.br/
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nº 1.997, de 02 de dezembro de 2009, determina que a 
avaliação de desempenho dos servidores, seja apurada 
anualmente, no mês em que se deu a nomeação do ser-
vidor, e, o Ato nº 10 de 10 de dezembro de 2015, regula-
menta a referida avaliação;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, em conformidade com os Arts. 37 
e 38 da Lei nº 1997, de 02 de dezembro de 2009, e Ato 
10/2015, a Comissão de Desenvolvimento Funcional Com-
posta pelos seguintes Servidores: EDSON ANTONIO ZA-
NOTELLI DA SILVA, Procurador Jurídico; OSÉIAS CORREIA 
DA SILWA JÚNIOR, Secretário Geral; JARDEL CARLOS DAL 
CIM, Diretor da Diretoria Administrativa; e Diretor da Dire-
toria dos Departamentos, conforme servidor em avaliação.

Art. 2º - A coordenação e os procedimentos relativos à 
avaliação periódica do desempenho ficarão sob a Presidên-
cia do Procurador Jurídico.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, no Diário Oficial dos Municípios.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

TIAGO DOS SANTOS

Presidente

WAGNER LUCAS DOS SANTOS

1º Secretário

PORTARIA Nº 69/2018
Publicação Nº 143335

PORTARIA Nº. 069 DE 28 DE JUNHO DE 2018.

ALTERA HORÁRIO DE EXPEDIENTE DO PODER LEGISLA-
TIVO MUNICIPAL, PARA OS DIAS DOS JOGOS DO BRASIL 
NA COPA DO MUNDO FIFA DE 2018, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da Pa-
lha, Estado do Espírito Santo, usando de atribuições legais,

Considerando o M.I. nº 033/2018 -GP, de 28 de junho de 
2018;

Considerando o horário de expediente da Câmara Munici-
pal de São Gabriel da Palha, compreendido no turno ves-
pertino, de segunda-feira a quinta-feira, das 12 horas ás 
18 horas e na sexta-feira, das 7 horas ás 13 horas, es-
tabelecido no Art. 3º, do Ato Normativo nº 02 de 25 de 
fevereiro de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar o horário de funcionamento da Câmara 
Municipal de São Gabriel da Palha, em dias de jogos da Se-
leção Brasileira de futebol, válidos pela COPA DO MUNDO 
FIFA/2018, para os seguintes expedientes:

I - de 14 às 18 horas, quando os jogos forem realizados às 
11 horas, no horário de Brasília; e

II - de 7 às 13 horas, quando os jogos forem realizados às 
15 horas, no horário de Brasília.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação no Diário Oficial dos Municípios.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

TIAGO DOS SANTOS

Presidente

WAGNER LUCAS DOS SANTOS

1º Secretário
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São José do Calçado

Prefeitura

PREGÃO PRESENCIAL-SRP-                   019/2018
Publicação Nº 143042

AVISO DE LICITAÇÃO

EXCLUSIVO ME/EPP

O Município de São José do Calçado - ES, através de seu 
Pregoeiro, torna público à realização do certame licitatório, 
conforme segue:

PREGÃO PRESENCIAL-SRP-

019/2018

Objeto: Aquisição de Tonner e Impressoras.

Dia: 13/07/2018.

Esclarecimentos pelo telefone: (28) 3556-0203.

Edital: Através do site www.pmsjc.es.gov.br ou no Setor 
de Licitações, localizado à Praça Pedro Vieira, 58, Centro.

São José do Calçado - ES, 28/06/2018.

Adriano Ogioni de matos

-Pregoeiro – PMSJC-

TERMO DE DISPENSA PROCESSO Nº 5223/2017
Publicação Nº 143166

TERMO DE DISPENSA

PROCESSO Nº 5223/2017

O Município de São José do Calçado, torna público que, o 
Prefeito Municipal, através deste e de acordo com o art. 
26, da Lei Federal nº.8.666/93, lavra o presente Termo de 
Dispensa para contratação dos serviços no objeto, diante 
das condições e do fundamento legal expressos no pre-
sente termo.

Os serviços objetos do presente termo serão realizados 
para a Secretaria Municipal de Saúde através do Fundo 
Municipal de Saúde.

Fundamentação Legal:

O presente termo de dispensa encontra fundamentação 
legal no artigo 24, inciso II, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações.

Objeto: Contratação de empresa especializada em presta-
ção de serviços gráficos para atender a Secretaria Munici-
pal de Saúde.

Prazo e datas:

Os serviços objeto do presente Termo de Dispensa serão 
realizados a partir da ordem de fornecimento.

Contratada: VICECONTE E TARDIN LTDA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob nº. 

02.928.435/0001-26, estabelecida à Praça Amália Tei-
xeira, nº 33, Bairro: Centro, Cep: 28.360-000, Tel. (22) 
3831-3936, no município de Bom Jesus do Itabapoana – 
RJ.

Valor Total do Contratado: R$ 7.966,52 (sete mil, novecen-
tos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Dotação Orçamentária:

• PMAQ

Ficha 33 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – 
Fonte de Recurso 1203 – Recurso SUS

• PSF

Ficha 53 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – 
Fonte de Recurso 1201 – Recurso Próprio

Ficha 54 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – 
Fonte de Recurso 1203 – Recurso SUS

• USII

Ficha 65 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – 
Fonte de Recurso 1201 – Recurso Próprio

São José do Calçado-ES, 14 de junho de 2018.

José Carlos de Almeida

Prefeito Municipal

http://www.pmsjc.es.gov.br
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São Roque do Canaã

Prefeitura

AVISO DE ALTERAÇÃO DE HORÁRIO TP 05/2018
Publicação Nº 143239

AVISO DE ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DA TOMADA DE PRE-
ÇO N°005/2018

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES, através do 
Presidente da CPL, torna público que o HORÁRIO MARCA-
DO PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO FOI ALTERADO PARA 
ÁS 07H00MIN DO DIA 02/07/2018, ficando inalteradas as 
condições do edital.

São Roque do Canaã, 28/06/2018.

Gerson de Freitas Junior 

Presidente da CPL

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 043/2018
Publicação Nº 143264

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ torna público o 
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Pregão Pre-
sencial nº. 043/2018, cujo objeto é contratação de empre-
sa especializada para a prestação dos serviços de Trans-
porte Escolar para 372 alunos matriculados nada rede 
Estadual do Município de São Roque do Canaã para apro-
ximadamente 108 dias letivos para o ano de 2018 e 101 
dias letivos para o ano de 2019. As empresas Vencedoras 
foram: BOSI TURISMO LTDA EPP no lote 2 no valor total 
de R$ 141.451,20 e FURLANI TRANSPORTE E LOCAÇÃO 
DE VEICULOS EIREI ME no lote 1 no valor total de R$ 
187.422,84.

São Roque Do Canaã-Es, 28/06/2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 044/2018
Publicação Nº 143266

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ torna público 
o EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Pregão 
Presencial nº. 044/2018, cujo objeto é Contratação de 
empresa especializada para a prestação dos serviços de 
transporte escolar para os alunos matriculados nas Redes 
Municipal e Estadual do município de São Roque do Ca-
naã para aproximadamente 108 dias letivos para o ano de 
2018 e 101 dais letivos para o ano de 2019. As empresas 
Vencedoras foram: BOSI TURISMO LTDA EPP nos lotes 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 no valor total 

de R$ 1.403.989,69, COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA 
REGIÃO SERRANA nos lotes 17 e 18 no valor total de R$ 
174.580,21 e FURLANI TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEI-
CULOS EIREI ME nos lotes 13 e 16 no valor total de R$ 
227.700,48.

São Roque Do Canaã-Es, 28/06/2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 3.904/2018
Publicação Nº 143236

 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Lourenço Roldi, 88 – Bairro São Roquinho 
CEP: 29665-000 – Telefax (027) 3729-1300 – CNPJ (MF) 01.612.865/0001-71 São Roque do Canaã – ES 

 

DECRETO Nº 3.904/2018 

 
FIXA HORÁRIO DE EXPEDIENTE NOS 

DIAS DE JOGOS DA COPA DO MUNDO 

DE 2018. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei 
Orgânica Municipal, 

Considerando que, a cada quatro anos, a disputa do Campeonato Mundial de 
Futebol atrai a atenção de grande parcela da população brasileira;  

Considerando que todas as atividades econômicas interrompem seus 
expedientes para que seus colaboradores possam assistir aos jogos desse certame;  

Considerando que a Administração Municipal deve adequar o horário de seu 
expediente para garantir o atendimento à população em geral e, concomitantemente, 
possibilitar a oportunidade dos servidores públicos também testemunharem o desempenho da 
equipe brasileira nesse evento desportivo, que este ano ocorrerá na Federação Russa; 

 

DECRETA: 

Art. 1º – No dia 02/07/2018 em que ocorrerá a participação da Seleção 
Brasileira de Futebol na Copa do Mundo, que a Federation Internacionale de Football 
Association – FIFA – realizará na Federação Russa no ano de 2018, não haverá expediente na 
Administração Pública do Município de São Roque do Canaã. 

 
Art. 2º – Excluem-se da medida prevista no artigo 1º deste Decreto, os Órgãos 

que desempenham suas funções em regime de escala e os que não admitem paralisação, quais 
sejam: limpeza pública e pronto atendimento. 

 
§ Único – Considerando a existência de licitação no dia 02/07/2018, o Setor de 

Licitação também estará excluído da medida prevista no caput do artigo 1º do presente 
Decreto. 

 
Art. 3º - Serão mantidas equipes para atendimentos dos serviços essenciais 

limpeza urbana e pronto atendimento. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Lourenço Roldi, 88 – Bairro São Roquinho 
CEP: 29665-000 – Telefax (027) 3729-1300 – CNPJ (MF) 01.612.865/0001-71 São Roque do Canaã – ES 

§ 1º - Os Secretários Municipais farão a convocação dos servidores para 
continuidade dos serviços. 

 
§ 2º - Os servidores públicos municipais que trabalham em regime de escala e 

plantões nos serviços considerados essenciais, cujas respectivas escalas e plantões recaiam no 
dia mencionado no art. 1º deste devem comparecer ao serviço sem convocação. 

 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

 

Gabinete do Prefeito, 28 de junho de 2018. 
 

 

 
RUBENS CASOTTI 

Prefeito Municipal 
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Serra

Prefeitura

  CONTRATOS 178 - 179 E 180/2018
Publicação Nº 143288

EXTRATO DE CONTRATO Nº 178/2018

PROCESSO Nº 26.747/2018

Partes: Prefeitura Municipal da Serra e a empresa ML Pro-
jetos Eireli-ME

Objeto: Elaboração de Projetos Executivos para constru-
ção de Estaleiro e reforma de Peixaria no bairro Nova Al-
meida, no Município da Serra.

Vigência: 180 (cento e oitenta) dias.

Valor: R$ 41.453,97

Dotação Orçamentária:

08.01.00 - 15.451.0100.1.124

4.4.90.51.00 -

Vínculo: 1.604.0000 – Royalties do Petróleo

Data da assinatura: 28/06/2018

EXTRATO DE CONTRATO Nº 179/2018

PROCESSO Nº 27.417/2018

Partes: Prefeitura Municipal da Serra e a empresa ML Pro-
jetos Eireli-ME

Objeto: Avaliação, Adequação e Elaboração de Projetos 
para conclusão do Centro de Educação Ambiental localiza-
do no Parque da Cidade, no bairro Santa Luzia, no Muni-
cípio da Serra.

Vigência: 120 (cento e vinte) dias.

Valor: R$ 14.661,76

Dotação Orçamentária:

08.01.00 - 15.451.0100.1.124

4.4.90.51.00 -

Vínculo: 1.604.0000 – Royalties do Petróleo

Data da assinatura: 28/06/2018

EXTRATO DE CONTRATO Nº 180/2018

PROCESSO Nº 29.424/2018

Partes: Prefeitura Municipal da Serra e a empresa ML Pro-
jetos Eireli-ME

Objeto: Elaboração de Projetos para construção de cober-
tura de quadra na praça localizada no bairro Planalto Ser-
rano Bloco C, no Município da Serra.

Vigência: 120 (cento e vinte) dias.

Valor: R$ 32.400,93

Dotação Orçamentária:

08.01.00 - 15.451.0100.1.124

4.4.90.51.00 -

Vínculo: 1.604.0000 – Royalties do Petróleo

Data da assinatura: 28/06/2018

AVISO ADENDO TP006/2018
Publicação Nº 143091

AVISO DE ADENDO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018

O MUNICIPIO DA SERRA, através da CPL/SEAD, tor-
na Público o Adendo ao Edital de Tomada de Preços nº 
006/2018, destinado à contratação de empresa para pres-
tação de serviços complementares à modernização da 
administração Municipal, através de atualização da Base 
Cartográfica e Cadastro Técnico, por meio da Atualização 
da Planta Genérica de Valores Georrefenciada. O adendo 
poderá ser obtido no site: www.serra.es.gov.br/transpa-
rencia, link licitações.

Serra/ES, 28 de junho de 2018.

Giovanna Demarchi Rosa

Presidente da Comissão Permanente de Licitação/SEAD

COMUNICADO REMARCAÇÃO MPE063/2018
Publicação Nº 142995

COMUNICADO PARA PRORROGAÇÃO DA DATA DE LICITA-
ÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº 063/2018

O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio da Pregoeira 
Oficial, torna Público que fica Prorrogada a data de aber-
tura do Pregão Eletrônico nº 063/2018, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada visando desenvolvi-
mento de atividades para promoção da integração ao mer-
cado de trabalho, de acordo com a constituição Federal 
(Art. 203, inciso III e art. 214, inciso IV), através da ope-
racionalização de programas de estágio para estudantes, 
conforme Processo n.º 9459/2018 SEAD, com abertura 
das propostas prevista para as 09:30hs do dia 03/07/2018 
e sessão disputa às 10:00hs do dia 03/07/2018.

Serra/ES, 28 de junho 2018.

Elizabeth Rebonato Potratz

Pregoeira Oficial/SEAD

http://www.serra.es.gov.br/transparencia
http://www.serra.es.gov.br/transparencia
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COMUNICADO REMARCAÇÃO MPE097/2018
Publicação Nº 142996

COMUNICADO PARA PRORROGAÇÃO DA DATA DE LICITA-
ÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº 097/2018

O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio da Pregoeira 
Oficial, torna Público que fica Prorrogada a data de aber-
tura do Pregão Eletrônico nº 097/2018, cujo objeto é a 
Aquisição de Ribbon Cera e Etiquetas Adesivas Couchê, 
conforme Processo n.º 29923/2018 SEAD, com abertura 
das propostas prevista para as 13:30hs do dia 03/07/2018 
e sessão disputa às 14:00hs do dia 03/07/2018.

Serra/ES, 28 de junho 2018.

Elizabeth Rebonato Potratz

Pregoeira Oficial/SEAD

CONTRATO 161/2018
Publicação Nº 143282

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 161/2018

PROCESSO Nº 59.498/2017

Partes: Prefeitura Municipal da Serra e a empresa Resi-
dência Engenharia Ltda. Objeto: Implantação do Comple-
xo Cultural e Esportivo de Jacaraípe – Arena Riviera, neste 
Município. Vigência: 720 (setecentos e vinte) dias.

Valor: R$ 12.582.384,76

Dotação Orçamentária:

08.01.00 - 15.451.0100.2.122

4.4.90.51.00

Vínculos: 1.901.0000 – Operações de Crédito Interna

Data da assinatura: 28/06/2018

CONTRATO 181-2018
Publicação Nº 143299

EXTRATO DE CONTRATO Nº 181/2018

PROCESSO Nº 28.462/2015

Partes: Prefeitura Municipal da Serra e a empresa Constru-
tora Roma Ltda.

Objeto: Drenagem e Pavimentação nos bairros da Região 
da Grande Nova Almeida - Parque Santa Fé, neste Muni-
cípio.

Vigência: 01 (um mês) mês.

Valor: R$ 782.219,37

Dotação Orçamentária:

08.01.00 - 15.451.0100.2.130

4.4.90.51.00

Vínculos: 1000.0000 e

1.604.0000 – Royalties do Petróleo

Data da assinatura: 28/06/2018

CONVÊNIO Nº 083/2018
Publicação Nº 143170

Resumo do Convênio nº 083/2017.

Partes: Convênio de permuta de servidores que entre si 
celebram o Município de Vitória e o Município da Serra para 
fins expressos nas cláusulas que o integram.

Objeto: O presente convênio tem por objeto a permuta 
entre as servidoras Cláudia Barbosa Kill, pertencente ao 
quadro de pessoal do Município de Vitória e Josiane Silotti 
de Baptista pertencente ao quadro de pessoal do Município 
da Serra.

Vigência: O prazo de vigência do presente convênio é a 
contar de 01.01.2017 até 31.12.2020.

CONVÊNIO Nº 091/2017
Publicação Nº 143185

Resumo do Convênio nº 091/2017.

Partes: Convênio de permuta de servidores que entre si 
celebram o Município de Vitória e o Município da Serra para 
fins expressos nas cláusulas que o integram.

Objeto: O presente convênio tem por objeto a permuta 
entre as servidoras Patrícia Littig Margotto, pertencente ao 
quadro de pessoal do Município de Vitória e Dalva Regina 
Azeredo Gama pertencente ao quadro de pessoal do Mu-
nicípio da Serra.

Vigência: O prazo de vigência do presente convênio é a 
contar de 01.01.2016 até 31.12.2019.

CP 002/2018 - RESULTADO
Publicação Nº 143021

RESULTADO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018

A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da Comis-
são Permanente de Licitação/SEOB, torna público o resul-
tado da Concorrência Pública nº 002/2018, destinada a 
contratação de empresa para execução da implantação do 
entorno do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no bairro 
Vila Nova de Colares, neste Município.

Empresa Vencedora:

DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Valor: R$ 1.724.264,08

Serra/ES, 28 de junho de 2018.

Comissão Permanente de Licitação/SEOB

DECRETO
Publicação Nº 143211

DECRETO Nº 2687, DE 24 DE MAIO DE 2018

Nomeia Diretor Escolar - Sedu.
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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 32.639/2018,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia LEIDIANI DE SOUZA VIANNA, matrícula 
nº 43.850, para exercer a função gratificada de Diretor 
Escolar (Pró-Tempore) da EMEF. “Maria Anselmo”, durante 
o impedimento do titular SANDRO DARÉ LORENZONI.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 23 de maio de 2018.

Palácio Municipal em Serra, aos 24 de maio de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

LEI
Publicação Nº 143203

LEI Nº 4.854, DE 26 DE JUNHO DE 2018

AUTORIZA O REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSO-
CIAÇÃO DE INTERVENÇÃO FAMILIAR DO ESPIRITO SANTO 
– INTERFAMI, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO “BASE”.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, faço saber que a Câ-
mara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a repassar sub-
venção social à Associação de Intervenção Familiar do Es-
pírito Santo – Interfami, no valor de R$ 133.200,00, com 
o propósito de auxiliar e subvencionar as atividades do 
Projeto “ Base”, visando atender 80 crianças e adolescen-
tes na faixa etária de 7 a 17 anos, através de ações sócio 
educacionais e esportivas.

Art. 2º A entidade beneficiada ficará no dever de apresen-
tar a prestação de contas à Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, 
contendo, entre outras, as metas alcançadas na realização 
dos projetos.

Art. 3º O Município da Serra, ao repassar a subvenção so-
cial mencionada no artigo 1º desta Lei não ficará respon-
sável, nem mesmo subsidiariamente, pela contratação dos 
profissionais envolvidos na realização dos projetos, bem 
como encargos trabalhistas de qualquer natureza, os quais 
serão de inteira responsabilidade da aludida entidade.

Art. 4º As despesas decorrentes do repasse autorizado por 
esta Lei correrão por conta da dotação orçamentária do 
Poder Executivo.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal em Serra, aos 26 de junho de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

PORTARIAS SEAD
Publicação Nº 143228

PORTARIA SEAD Nº 52/2018, DE 15 DE JUNHO DE 2018

Concede Redução de Carga Horária de Trabalho.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMA-
NOS DO MUNICÍPIO DA SERRA, no uso de suas atribuições 
legais,

CONSIDERANDO as disposições previstas na Lei Municipal 
nº 4326. de 16 de dezembro de 2014, que instituiu Horário 
Especial para os servidores públicos que tenham filho, ou 
sejam responsáveis por pessoa com deficiência ou trans-
torno global do desenvolvimento.

CONSIDERANDO o inteiro teor do Processo Administrativo 
nº 18525/2018.

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder redução de carga horária de trabalho em 
50%, sem prejuízo de seus vencimentos, nos termos das 
disposições contidas na Lei 4326, de 16 de dezembro de 
2014, o servidora JOCIMARA RIBEIRO DOS SANTOS mat. 
30090, que ocupa neste Município, o cargo estatutário de 
Psicólogo – lotado na Secretaria de Administração e Recur-
sos Humanos.

§ 1º. A redução de carga horária prevista no caput deste 
artigo se extinguirá a qualquer tempo com a cessação do 
motivo que houver determinado.

Art. 2º. Fica o Departamento de Recursos Humanos autori-
zado a promover nos assentamento funcionais do servidor 
a redução da carga horária, sem reflexo nos seus venci-
mentos e vantagens.

Art. 3º. A Divisão de Apoio Administrativo/SEAD deverá 
encaminhar cópia da presente Portaria para o órgão de 
lotação do servidor para conhecimento e definição do ho-
rário a ser cumprido pelo mesmo em comum acordo com 
o próprio.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação com seus efeitos a partir de 09/04/2018 com vigên-
cia de 365 dias, podendo ser renovada a pedido, 30 dias 
antes do prazo previamente estabelecido.

Serra, ES, em 15 de junho de 2018

ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA SEAD Nº 54/2018, DE 21 DE JUNHO DE 2017

Concede Redução de Carga Horária de Trabalho.
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O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMA-
NOS DO MUNICÍPIO DA SERRA, no uso de suas atribuições 
legais,

CONSIDERANDO as disposições previstas na Lei Municipal 
nº 4326. de 16 de dezembro de 2014, que instituiu Horário 
Especial para os servidores públicos que tenham filho, ou 
sejam responsáveis por pessoa com deficiência ou trans-
torno global do desenvolvimento.

CONSIDERANDO o inteiro teor do Processo Administrativo 
nº 16752/2018.

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder redução de carga horária de trabalho em 
50%, sem prejuízo de seus vencimentos, nos termos das 
disposições contidas na Lei 4326, de 16 de dezembro de 
2014, a servidora ROSILANE ALINE FREIRE DOS SANTOS 
RODRIGUES, mat. 28038 , que ocupa neste Município, o 
cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria de Saúde.

§ 1º. A redução de carga horária prevista no caput deste 
artigo se extinguirá a qualquer tempo com a cessação do 
motivo que houver determinado.

Art. 2º. Fica o Departamento de Recursos Humanos autori-
zado a promover nos assentamento funcionais do servidor 
a redução da carga horária, sem reflexo nos seus venci-
mentos e vantagens.

Art. 3º. A Divisão de Apoio Administrativo/SEAD deverá 
encaminhar cópia da presente Portaria para o órgão de 
lotação do servidor para conhecimento e definição do ho-
rário a ser cumprido pelo mesmo em comum acordo com 
o próprio.

Art. 4º. Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a 
09/04/2018, com vigência de 365 dias, podendo ser re-
novada a pedido, 30 dias antes do prazo previamente es-
tabelecido.

Serra, ES, em 21 de junho de 2018

ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Secretário Municipal de administração e Recursos Huma-
nos

PORTARIA SEAD Nº 55/2018, DE 21 DE JUNHO DE 2018

Concede Redução de Carga Horária de Trabalho.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMA-
NOS DO MUNICÍPIO DA SERRA, no uso de suas atribuições 
legais,

CONSIDERANDO as disposições previstas na Lei Municipal 
nº 4326. de 16 de dezembro de 2014, que instituiu Horário 
Especial para os servidores públicos que tenham filho, ou 
sejam responsáveis por pessoa com deficiência ou trans-
torno global do desenvolvimento.

CONSIDERANDO o inteiro teor do Processo Administrativo 
nº 20755/2018.

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder redução de carga horária de trabalho 
em 50%, sem prejuízo de seus vencimentos, nos termos 

das disposições contidas na Lei 4326, de 16 de dezembro 
de 2014, o servidora VALVIANI FORNARI mat. 33778, que 
ocupa neste Município, o cargo estatutário de Professor 
MaPA – Séries Iniciais, lotado na Secretaria de Educação.

§ 1º. A redução de carga horária prevista no caput deste 
artigo se extinguirá a qualquer tempo com a cessação do 
motivo que houver determinado.

Art. 2º. Fica o Departamento de Recursos Humanos autori-
zado a promover nos assentamento funcionais do servidor 
a redução da carga horária, sem reflexo nos seus venci-
mentos e vantagens.

Art. 3º. A Divisão de Apoio Administrativo/SEAD deverá 
encaminhar cópia da presente Portaria para o órgão de 
lotação do servidor para conhecimento e definição do ho-
rário a ser cumprido pelo mesmo em comum acordo com 
o próprio.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação retroagindo seus efeitos a partir de 11/05/2018 com 
vigência de 365 dias, podendo ser renovada a pedido, 30 
dias antes do prazo previamente estabelecido.

Serra, ES, em 21 de junho de 2018

ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA SEAD Nº 56/2018, DE 21 DE JUNHO DE 2018

Concede Redução de Carga Horária de Trabalho.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMA-
NOS DO MUNICÍPIO DA SERRA, no uso de suas atribuições 
legais,

CONSIDERANDO as disposições previstas na Lei Municipal 
nº 4326. de 16 de dezembro de 2014, que instituiu Horário 
Especial para os servidores públicos que tenham filho, ou 
sejam responsáveis por pessoa com deficiência ou trans-
torno global do desenvolvimento.

CONSIDERANDO o inteiro teor do Processo Administrativo 
nº 20854/2018.

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder redução de carga horária de trabalho em 
50%, sem prejuízo de seus vencimentos, nos termos das 
disposições contidas na Lei 4326, de 16 de dezembro de 
2014, a servidora ANA PAULA NASCIMENTO DOS SANTOS 
mat. 44614. que ocupa neste Município, o cargo estatutá-
rio de Professor MaPB – Professor de língua Inglesa, lotado 
na Secretaria de Educação.

§ 1º. A redução de carga horária prevista no caput deste 
artigo se extinguirá a qualquer tempo com a cessação do 
motivo que houver determinado.

Art. 2º. Fica o Departamento de Recursos Humanos autori-
zado a promover nos assentamento funcionais do servidor 
a redução da carga horária, sem reflexo nos seus venci-
mentos e vantagens.

Art. 3º. A Divisão de Apoio Administrativo/SEAD deverá 
encaminhar cópia da presente Portaria para o órgão de 
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lotação do servidor para conhecimento e definição do ho-
rário a ser cumprido pelo mesmo em comum acordo com 
o próprio.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação retroagindo seus efeitos a partir de 09/04/2018 com 
vigência de 365 dias, podendo ser renovada a pedido, 30 
dias antes do prazo previamente estabelecido.

Serra, ES, em 21 de junho de 2018

ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA SEAD Nº 57/2018, DE 21 DE JUNHO DE 2018

Concede Redução de Carga Horária de Trabalho.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMA-
NOS DO MUNICÍPIO DA SERRA, no uso de suas atribuições 
legais,

CONSIDERANDO as disposições previstas na Lei Municipal 
nº 4326. de 16 de dezembro de 2014, que instituiu Horário 
Especial para os servidores públicos que tenham filho, ou 
sejam responsáveis por pessoa com deficiência ou trans-
torno global do desenvolvimento.

CONSIDERANDO o inteiro teor do Processo Administrativo 
nº 21435/2018.

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder redução de carga horária de trabalho 
em 50%, sem prejuízo de seus vencimentos, nos termos 
das disposições contidas na Lei 4326, de 16 de dezembro 
de 2014, a servidora FLORINDA DE FATIMA T.M. FERREIRA 
mat. 95824, que ocupa neste Município, o cargo estatu-
tário de Aux. Téc. Adm. e de Serviços, ocupação Auxiliar 
Administrativo

§ 1º. A redução de carga horária prevista no caput deste 
artigo se extinguirá a qualquer tempo com a cessação do 
motivo que houver determinado.

Art. 2º. Fica o Departamento de Recursos Humanos autori-
zado a promover nos assentamento funcionais do servidor 
a redução da carga horária, sem reflexo nos seus venci-
mentos e vantagens.

Art. 3º. A Divisão de Apoio Administrativo/SEAD deverá 
encaminhar cópia da presente Portaria para o órgão de 
lotação do servidor para conhecimento e definição do ho-
rário a ser cumprido pelo mesmo em comum acordo com 
o próprio.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação retroagindo seus efeitos a partir de 22/04/2018 com 
vigência de 365 dias, podendo ser renovada a pedido, 30 
dias antes do prazo previamente estabelecido.

Serra, ES, em 21 de junho de 2018

ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA SEAD Nº 58/2018, DE 21 DE JUNHO DE 2018

Concede Redução de Carga Horária de Trabalho.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMA-
NOS DO MUNICÍPIO DA SERRA, no uso de suas atribuições 
legais,

CONSIDERANDO as disposições previstas na Lei Municipal 
nº 4326. de 16 de dezembro de 2014, que instituiu Horário 
Especial para os servidores públicos que tenham filho, ou 
sejam responsáveis por pessoa com deficiência ou trans-
torno global do desenvolvimento.

CONSIDERANDO o inteiro teor do Processo Administrativo 
nº 22650/2018.

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder redução de carga horária de trabalho em 
50%, sem prejuízo de seus vencimentos, nos termos das 
disposições contidas na Lei 4326, de 16 de dezembro de 
2014, a servidora GRAZIELLI TOREZANI PERINI BITARAES 
mat. 34433, que ocupa neste Município, o cargo estatutá-
rio de Professor MaPB – professor de Geografia, lotado na 
Secretaria de Educação

§ 1º. A redução de carga horária prevista no caput deste 
artigo se extinguirá a qualquer tempo com a cessação do 
motivo que houver determinado.

Art. 2º. Fica o Departamento de Recursos Humanos autori-
zado a promover nos assentamento funcionais do servidor 
a redução da carga horária, sem reflexo nos seus venci-
mentos e vantagens.

Art. 3º. A Divisão de Apoio Administrativo/SEAD deverá 
encaminhar cópia da presente Portaria para o órgão de 
lotação do servidor para conhecimento e definição do ho-
rário a ser cumprido pelo mesmo em comum acordo com 
o próprio.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação retroagindo seus efeitos a partir de 13/05/2018 com 
vigência de 365 dias, podendo ser renovada a pedido, 30 
dias antes do prazo previamente estabelecido.

Serra, ES, em 21 de junho de 2018

ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA SEAD Nº 59/2018, DE 22 DE JUNHO DE 2018

Concede Redução de Carga Horária de Trabalho.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMA-
NOS DO MUNICÍPIO DA SERRA, no uso de suas atribuições 
legais,

CONSIDERANDO as disposições previstas na Lei Municipal 
nº 4326. de 16 de dezembro de 2014, que instituiu Horário 
Especial para os servidores públicos que tenham filho, ou 
sejam responsáveis por pessoa com deficiência ou trans-
torno global do desenvolvimento.

CONSIDERANDO o inteiro teor do Processo Administrativo 
nº 23853/2018.
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R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder redução de carga horária de trabalho 
em 50%, sem prejuízo de seus vencimentos, nos termos 
das disposições contidas na Lei 4326, de 16 de dezembro 
de 2014, o servidora ROSIANE BARBOSA mat. 3940, que 
ocupa neste Município, o cargo Agente de Obras e Serviços 
Gerais – Servente, lotado na Secretaria de Saúde.

§ 1º. A redução de carga horária prevista no caput deste 
artigo se extinguirá a qualquer tempo com a cessação do 
motivo que houver determinado.

Art. 2º. Fica o Departamento de Recursos Humanos autori-
zado a promover nos assentamento funcionais do servidor 
a redução da carga horária, sem reflexo nos seus venci-
mentos e vantagens.

Art. 3º. A Divisão de Apoio Administrativo/SEAD deverá 
encaminhar cópia da presente Portaria para o órgão de 
lotação do servidor para conhecimento e definição do ho-
rário a ser cumprido pelo mesmo em comum acordo com 
o próprio.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação retroagindo seus efeitos a partir de 20/04/2018 com 
vigência de 365 dias, podendo ser renovada a pedido, 30 
dias antes do prazo previamente estabelecido.

Serra, ES, em 22 de junho de 2018

ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA SEAD Nº 60/2018, DE 22 DE JUNHO DE 2018

Concede Redução de Carga Horária de Trabalho.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMA-
NOS DO MUNICÍPIO DA SERRA, no uso de suas atribuições 
legais,

CONSIDERANDO as disposições previstas na Lei Municipal 
nº 4326. de 16 de dezembro de 2014, que instituiu Horário 
Especial para os servidores públicos que tenham filho, ou 
sejam responsáveis por pessoa com deficiência ou trans-
torno global do desenvolvimento.

CONSIDERANDO o inteiro teor do Processo Administrativo 
nº 26957/2018.

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder redução de carga horária de trabalho 
em 50%, sem prejuízo de seus vencimentos, nos termos 
das disposições contidas na Lei 4326, de 16 de dezembro 
de 2014, o servidora ESTER MARIA DA SILVA mat. 19498, 
que ocupa neste Município, o cargo Agente de Obras e Ser-
viços Gerais – Servente, lotado na Secretaria de Saúde.

§ 1º. A redução de carga horária prevista no caput deste 
artigo se extinguirá a qualquer tempo com a cessação do 
motivo que houver determinado.

Art. 2º. Fica o Departamento de Recursos Humanos autori-
zado a promover nos assentamento funcionais do servidor 
a redução da carga horária, sem reflexo nos seus venci-
mentos e vantagens.

Art. 3º. A Divisão de Apoio Administrativo/SEAD deverá 
encaminhar cópia da presente Portaria para o órgão de 
lotação do servidor para conhecimento e definição do ho-
rário a ser cumprido pelo mesmo em comum acordo com 
o próprio.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação retroagindo seus efeitos a partir de 20/04/2018 com 
vigência de 365 dias, podendo ser renovada a pedido, 30 
dias antes do prazo previamente estabelecido.

Serra, ES, em 22 de junho de 2018

ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA SEAD Nº 61/2018, DE 22 DE JUNHO DE 2018

Concede Redução de Carga Horária de Trabalho.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMA-
NOS DO MUNICÍPIO DA SERRA, no uso de suas atribuições 
legais,

CONSIDERANDO as disposições previstas na Lei Municipal 
nº 4326. de 16 de dezembro de 2014, que instituiu Horário 
Especial para os servidores públicos que tenham filho, ou 
sejam responsáveis por pessoa com deficiência ou trans-
torno global do desenvolvimento.

CONSIDERANDO o inteiro teor do Processo Administrativo 
nº 30401/2018.

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder redução de carga horária de trabalho em 
50%, sem prejuízo de seus vencimentos, nos termos das 
disposições contidas na Lei 4326, de 16 de dezembro de 
2014, a servidora ELISIANA PATROCINIO FAULA PIMEN-
TEL, mat. 5866 , que ocupa neste Município, o cargo de 
Auxiliar Técnico Administrativo e de Serviços, lotada na 
Secretaria de Administração e Recursos Humanos.

§ 1º. A redução de carga horária prevista no caput deste 
artigo se extinguirá a qualquer tempo com a cessação do 
motivo que houver determinado.

Art. 2º. Fica o Departamento de Recursos Humanos autori-
zado a promover nos assentamento funcionais do servidor 
a redução da carga horária, sem reflexo nos seus venci-
mentos e vantagens.

Art. 3º. A Divisão de Apoio Administrativo/SEAD deverá en-
caminhar cópia da presente Portaria para o órgão de lotação 
do servidor para conhecimento e definição do horário a ser 
cumprido pelo mesmo em comum acordo com o próprio.

Art. 4º. Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a 
24/04/2018, com vigência de 365 dias, podendo ser re-
novada a pedido, 30 dias antes do prazo previamente es-
tabelecido.

Serra, ES, em 22 de junho de 2018

ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Secretário de Administração e Recursos Humanos
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PORTARIA SEAD Nº 62/2018, DE 22 DE JUNHO DE 2018

Concede Redução de Carga Horária de Trabalho.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMA-
NOS DO MUNICÍPIO DA SERRA, no uso de suas atribuições 
legais,

CONSIDERANDO as disposições previstas na Lei Municipal 
nº 4326. de 16 de dezembro de 2014, que instituiu Horário 
Especial para os servidores públicos que tenham filho, ou 
sejam responsáveis por pessoa com deficiência ou trans-
torno global do desenvolvimento.

CONSIDERANDO o inteiro teor do Processo Administrativo 
nº 70159/2016.

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder redução de carga horária de trabalho 
em 50%, sem prejuízo de seus vencimentos, nos termos 
das disposições contidas na Lei 4326, de 16 de dezem-
bro de 2014, o servidora MARIA DA PENHA DIAS ROCHA 
FURTADO mat. 29811, que ocupa neste Município, o cargo 
estatutário de Assistente Social, lotada na Secretaria de 
Habitação.

§ 1º. A redução de carga horária prevista no caput deste 
artigo se extinguirá a qualquer tempo com a cessação do 
motivo que houver determinado.

Art. 2º. Fica o Departamento de Recursos Humanos autori-
zado a promover nos assentamento funcionais do servidor 
a redução da carga horária, sem reflexo nos seus venci-
mentos e vantagens.

Art. 3º. A Divisão de Apoio Administrativo/SEAD deverá 
encaminhar cópia da presente Portaria para o órgão de 
lotação do servidor para conhecimento e definição do ho-
rário a ser cumprido pelo mesmo em comum acordo com 
o próprio.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação retroagindo seus efeitos a partir de 15/05/2018 com 
vigência de 365 dias, podendo ser renovada a pedido, 30 
dias antes do prazo previamente estabelecido.

Serra, ES, em 22 de junho de 2018

ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Secretário de Administração e Recursos Humanos

RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 143137

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a presente Dispensa de Licitação, processo nº 
37981/2018, com fulcro no art. 24, IV, da Lei 8.666/93, 
consolidada, considerando o parecer exarado pelo Dou-
to Procurador Geral Adjunto, objetivando a prestação de 
serviços de locação de sistema integrado de elaboração 
de PPA, orçamento, execução e contabilidade pública, no 
valor de R$ 146.970,00 (cento e quarenta e seis mil, no-
vecentos e setenta reais), em favor da Empresa Smarapd 
Informática Ltda.

Serra – ES, 28 de junho de 2018

Alexandre Camilo Fernandes Viana

Secretário Municipal de Administração de Recursos

Jorge Teixeira e Silva Neto

Secretário Municipal da Fazenda

RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 143005

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, processo 
nº 36746/2018, com fulcro no art. 25, da Lei 8.666/93, 
objetivando a prestação de serviços bancários de recolhi-
mento de tributos e demais receitas públicas municipais, 
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em favor do Ban-
do do Brasil S.A

Serra – ES, 27 de junho de 2018.

Alexandre Camilo Fernandes Viana

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Jorge Teixeira E Silva Neto

Secretário Municipal da Fazenda.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, processo 
nº 18455/2018, com fulcro no art. 25, da Lei 8.666/93, 
objetivando a prestação de serviços bancários de recolhi-
mento de tributos e demais receitas públicas municipais, 
valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em favor 
do BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo.

Serra – ES, 27 de junho de 2018.

Alexandre Camilo Fernandes Viana

Secretário Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos

Jorge Teixeira E Silva Neto

Secretário Municipal da Fazenda.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, processo 
nº 11520/2018, com fulcro no art. 25, da Lei 8.666/93, 
objetivando a prestação de serviços bancários de recolhi-
mento de tributos e demais receitas públicas municipais, 
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor do 
Bando do Itaú Unibanco S/A.

Serra – ES, 27 de junho de 2018.
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Alexandre Camilo Fernandes Viana

Secretário Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos

Jorge Teixeira E Silva Neto

Secretário Municipal da Fazenda.

RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 143327

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, processo 
nº 37853/2018, com fulcro no art. 25, III, da Lei 8.666/93, 
consolidada, considerando o parecer exarado pelo Douto 
Procurador Geral, objetivando a contratação de empresa 
para realização de show musical com a Banda Forró Raiz, 
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em favor da Empresa 
KR Serviços e Eventos Eireli-ME

Serra – ES, 28 de junho de 2018.

Alessandre Motta Rios

Secretária Municipal de Turismo, cultura, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, processo 
nº 37850/2018, com fulcro no art. 25, III, da Lei 8.666/93, 
consolidada, considerando o parecer exarado pelo Douto 
Procurador Geral, objetivando a contratação de empresa 
para realização de show musical com a Banda Yan e Nicole, 
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em favor da Empresa 
Nova Ação Eventos Ltda-ME.

Serra – ES, 28 de junho de 2018.

Alessandre Motta Rios

Secretária Municipal de Turismo, cultura, Esporte e Lazer

RESULTADO DE LICITAÇÃO - SESA - 2018
Publicação Nº 143169

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.°302/2017, PROCESSO: 
39667/2017, ID: 695987. Lote 01–FRACASSADO. Lote 
02–FRACASSADO. Lote 03–vencedor: Fresenius Kabi Bra-
sil Ltda. valor: R$74.043,00. Lote 04–FRACASSADO. Lote 
05–vencedor: Cremer S.A. valor: R$347.291,50. Lote 06–
FRACASSADO. Lote 07–vencedor: Fastmed comercio Ltda 
Epp. valor: R$41.400,00. Lote 08–FRACASSADO.

Serra, 28 de Junho de 2018.

Equipe de Pregão –SESA/PMS

SESA 2018
Publicação Nº 143265

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - PMS, por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Saúde- SESA, torna público 
o resultado da licitação, na modalidade: "TOMADA DE PRE-
ÇOS", do tipo: MELHOR TÉCNICA.

TOMADA DE PREÇOS nº 005/2018 Processo nº 26.875/2018 
Objeto: Seleção e contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços técnicos de consultoria e asses-
soria de gestão de saúde, munida de equipe multidisci-
plinar, da área da saúde e da área jurídica, com o fito de 
subsidiar o município da Serra/ES (Secretaria Municipal de 
Saúde – SESA) nas atividades voltadas à implantação e 
operacionalização do compartilhamento da gestão da Saú-
de Municipal através de Organizações Sociais (OS).

Resultado: A licitante Genes Gestão de Negócios em Saúde 
Ltda está INABILITADA, pois não atendeu ao disposto na 
cláusula 10.3 do edital – Qualificação Técnica. A licitante 
W/Taborda Consultoria Executiva em Saúde Ltda está INA-
BILITADA, uma vez que não atendeu ao disposto na cláu-
sula 10.4 do edital – Qualificação Econômico-Financeira.

Considerando o disposto na cláusula 4.8 do edital, fixa-
se prazo de 08 (oito) dias úteis, contados da publicação 
deste resultado, para apresentação de nova documenta-
ção escoimada das causas que levaram à inabilitação das 
licitantes, conforme §3º do art. 48 da lei n.º 8.666/93, 
consolidada.

Os envelopes referentes à Proposta Técnica e à Proposta 
Comercial das empresas encontram-se disponíveis para 
retirada. Desde já, vistas e cópias estão franqueadas.

Serra, 28 de Junho de 2018.

Comissão Permanente de Licitação –SESA/PMS
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Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra

PORTARIA Nº 142/2018
Publicação Nº 143307

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Ser-
vidores do Município da Serra, no uso de suas atribuições 
legais, considerando o disposto no Art 83, item III da Lei 
2818/05, resolve:

PORTARIA Nº 142/2018

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados para 
comporem a “Comissão de Trabalho para adesão ao Pro-
grama do Pró-Gestão”, sem ônus, para avaliar, propor e 
promover alterações nas estruturas para obtenção de Cer-
tificação do Pró-Gestão RPPS, no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias.

Evilasio de Angelo

Livia Mara Peixoto P. Barcelos

Andrea Nascimento F. Amorim

Josiane Alvarenga Lugon

Girléa Escopelli Gomes

Daniel Albareda de Oliveira

Frank Perovano Silva

Rafael Barcelos da Silva

Bruna Mazzoco Pancini

Silvania de Menezes A. Queiroz

Aline Fereira de Matos Tomas

Lucinéia Vermeulm Silva

Viviane Ferreira Soares

Kariny Xavier Anholetti Prestes

Silvia Teixeira Leite

Diânica Rodrigues Z. Martins

Rita de Cássia Corrêa Mello

Carla Stork Fausto

Warley Cristian R. Francisco

Denisia Lúcia S. F. da Paixão

Adriane Tellarolly Camponez

Simone Gonçalves

Luiza Pimentel Terci

Jorge Rodrigues Filho

Julia Patrocinio Donato

Vanessa de Faria Ramos

Serra, 28 de junho de 2018.

EVILASIO DE ANGELO

Diretor Presidente

PORTARIA Nº 155/2018
Publicação Nº 143308

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Ser-
vidores do Município da Serra, no uso de suas atribuições 
legais, considerando o disposto no Art 83, item III da Lei 
2818/05, resolve:

PORTARIA Nº 155/2018

Art. 1° Retificar as Portarias nº 077/2018 e nº 100/2018, 
que concedeu o Auxílio Maternidade/Adotante, passa a vi-
gorar com a seguinte redação: Conceder benefício previ-
denciário de Auxilio Maternidade/Adotante por 120 (cento e 
vinte) dias ao servidor efetivo Sr. SANDRO DARE LORENZO-
NI, a contar da data de 26 de março a 23 de julho de 2018.

Serra, 28 de junho de 2018.

EVILASIO DE ANGELO

Diretor Presidente
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Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

AVISO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 052/2018

Publicação Nº 143284

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2018

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, 
com fulcro na Lei 8.666/93, torna pública a retificação da 
cláusula 11.4 alíneas E” e “R”. E data de abertura para dia 
11/07/2018 ás 08:30h. As demais cláusulas e condições 
permanecem inalteradas.

Informações: Informações: Prefeitura Municipal de Venda 
Nova do Imigrante – Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 
VNI – ES. Tel (28) 3546-1188 R: 252, de segunda à sex-
ta-feira, no horário de 12:00 às 18:00 horas, ou pelo site 
www.vendanova.es.gov.br.

Alexandra de Oliveira Vinco

Pregoeira Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 013/2018
Publicação Nº 143189

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 013/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 
O Sr. BRAZ DELPUPO, no uso de suas atribuições e conside-
rando o disposto no edital do concurso público 001/2016, 
com resultado final homologado em 28 de novembro de 
2016, ambos devidamente publicados.

RESOLVE:

Convocar os candidatos relacionados abaixo para apresen-
tação, de acordo com item 12 do respectivo edital, junto 
ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 
Venda Nova do Imigrante, localizada a Av. Evandi Américo 
Comarela, 385, Bairro Esplanada, das 12:00 às 18:00 ho-
ras a partir da data de publicação deste Edital.

Nº. DE  
INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO CARGO

721000168 DAIANE CELESTINO
ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO

Os candidatos convocados terão prazo de 30 (trinta) dias 
a contar da data da publicação

deste para apresentar-se munido da documentação exigi-
da, no item 12 do edital.

DA CONVOCAÇÃO E DA NOMEAÇÃO

12.2 Os candidatos classificados serão convocados de 
acordo com as vagas a serem preenchidas para a realiza-
ção Comprovação de Requisitos e Exames Médicos e sub-
meter-se-ão à apreciação da Prefeitura Municipal de Venda 
Nova do Imigrante, em duas fases:

1º Fase – Habilitação para o cargo, apresentando os se-
guintes documentos:

a) Cópia simples acompanhada do documento original de 
identidade;

b) Cópia simples acompanhada do documento original de 
Título de Eleitor e certidão de quitação com a Justiça Elei-
toral expedida há no máximo 30 (trinta) dias;

c) Cópia simples acompanhada do documento original de 
CPF;

d) Cópia simples acompanhada do documento original do 
Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou 
ainda dispensa de incorporação (se do sexo masculino);

e) Cópia simples acompanhada do documento original da 
Certidão de nascimento ou casamento;

f) Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP (se 
tiver);

g) Cópia simples acompanhada do documento original da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social;

h) Uma fotografia 3x4 recente, colorida;

i) Cópia simples acompanhada dos documentos originais 
que comprovem a escolaridade exigida para o cargo/cate-
goria profissional/especialidade, conforme discriminado no 
edital e respectivo registro e regularidade no conselho de 
fiscalização do exercício, se o cargo exigir;

j) Exibição do original de Diploma ou Certificado de Con-
clusão do curso correspondente à escolaridade exigida, 
conforme especificação constante no edital;

k) Cópia simples acompanhada do documento original do 
comprovante de residência;

l) Declaração de bens (conforme Anexo IV);

m) Declaração de não condenação e não penalização em 
cargo público (conforme Anexo V);

n) Declaração de não acumulação de cargos públicos (con-
forme Anexo VI); e

o) Declaração de dependentes para fins de Imposto de 
Renda (Conforme Anexo VII).

O candidato que por qualquer motivo não apresentar, 
no prazo determinado conforme legislação pertinente, a 
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documentação constante no item anterior, perderá em de-
finitivo o direito à posse e exercício no cargo.

O candidato nomeado que, por qualquer motivo não to-
mar posse no prazo legal, passará para o último lugar na 
classificação.

A aprovação no Concurso assegurará apenas a expectativa 
de direito à nomeação em cargo público, ficando a con-
cretização desse ato condicionada à observância rigorosa 
à ordem classificatória, às disposições legais pertinentes, 
ao prazo de validade do Concurso, ao exclusivo interesse 
e conveniência da Administração e à disponibilidade finan-
ceira da Prefeitura Municipal.

A nomeação dos candidatos será feita pelo Prefeito Muni-
cipal, observada a ordem de classificação final, de acordo 
com as necessidades da Prefeitura, durante o prazo de 
validade deste Concurso.

A convocação será feita, através do órgão oficial de divul-
gação dos atos da Prefeitura Municipal de Venda Nova do 
Imigrante - ES.

Por ocasião da nomeação serão exigidos dos candidatos 
classificados os documentos relativos à confirmação das 
condições estabelecidas no item 12, sendo que a não 
apresentação de quaisquer deles importará na exclusão 
do candidato da lista de classificados.

Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos.

É facultado à Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imi-
grante (ES), exigir dos candidatos, na nomeação, além da 
documentação prevista neste Edital, outros documentos 
comprobatórios de bons antecedentes que julgar necessário.

Na nomeação, o candidato será submetido a exame mé-
dico pré-admissional de CARÁTER ELIMINATÓRIO, que in-
cluirá avaliação médica.

Durante o prazo de validade do Concurso, o candidato de-
verá manter o seu endereço atualizado junto à Prefeitura 
Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES.

Caso a Prefeitura Municipal tenha necessidade de preen-
cher vagas estabelecidas em seu quadro de pessoal já 
aprovado, promoverá as convocações necessárias, duran-
te o período de validade do Concurso, obedecendo-se, ri-
gorosamente, à ordem de classificação.

Para nomeação dos candidatos aprovados, a Prefeitura 
Municipal observará a disponibilidade orçamentária e fi-
nanceira, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar n. 101/2000).

Venda Nova do Imigrante – ES, 28 de junho de 2018.

BRAZ DELPUPO

PREFEITO MUNICIPAL

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO 08/2018

Publicação Nº 143272

ERRATA

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, torna 
público a todos os interessados que, na Publicação refe-
rente a Ata de Registro de Preço nº008/2018, cujo obje-
to é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE 
TRATOR DE ESTEIRA D50 COM OPERADOR PARA ATENDER 
DIVERSAS SECRETARIAS, alteram-se os seguintes itens:

VIGÊNCIA: 30 de janeiro de 2018 a 30 de janeiro de 2019.

DATA DE ASSINATURA: 30 de janeiro de 2018.

Venda Nova do Imigrante, 30 de janeiro de 2018.

LEIA-SE:

VIGÊNCIA: 31 de janeiro de 2018 a 31 de janeiro de 2019.

DATA DE ASSINATURA: 31 de janeiro de 2018.

Venda Nova do Imigrante, 31 de janeiro de 2018.

Ratificam-se os demais dispositivos, desde que não con-
trariem o presente.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO 23/2018

Publicação Nº 143269

ERRATA

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, torna 
público a todos os interessados que, na Publicação refe-
rente a Ata de Registro de Preço nº0023/2018, cujo obje-
to é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MECÂNICOS , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/
ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA OU GENUÍ-
NAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 
TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PERTENCENTES 
A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, alteram-se os se-
guintes itens:

VIGÊNCIA: 07 de março de 2018 à 07 de março de 2019.

DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2018.

Venda Nova do Imigrante, 07 de março de 2018.

LEIA-SE:

VIGÊNCIA: 08 de março de 2018 à 08 de março de 2019.

DATA DE ASSINATURA: 08 de março de 2018.

Venda Nova do Imigrante, 08 de março de 2018.

Ratificam-se os demais dispositivos, desde que não con-
trariem o presente.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal
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Viana

Prefeitura

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO TO-
MADA DE PREÇOS Nº. 004/2018

Publicação Nº 143287

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº. 004/2018

Processo Adm. nº 04601/2018.

A Prefeitura de Viana, através da 2ª Comissão Permanente 
de Licitação, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas alte-
rações, Lei complementar 123/2006 comunica aos inte-
ressados o resultado de analise dos documentos de ha-
bilitação da TOMADA DE PREÇOS nº. 004/2018 - Objeto: 
Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura 
especializada para serviço construção do Centro de Convi-
vência da Pessoa Idosa-CCPI - bairro Campo Verde-Neste 
Município de Viana ES.

Empresa participante HABILITADA:

TORQUE ENGENHARIA LTDA - ME e RESIDÊNCIA ENGE-
NHARIA LTDA.

Empresa participante INABILITADA:

COARE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO E REFORMA EIRELI 
ME não atendeu o item 6.2 do Edital e RBR SERVIÇOS 
E CONSTRUÇÕES LTDA não atendeu os subitens 6.4.a e 
6.4.b do Edital.

Abre-se o prazo recursal conforme determina o art. 109, 
alínea "a" da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, e caso 
não haja interposição de recurso, fica desde já, marcada 
a abertura dos envelopes das Propostas de Preços para 
às 10h do dia 09 de julho de 2018. Maiores informações 
disponível na Sala da CPL, de segunda a sexta- feira, de 
09:00 às 18:00hs, email: segundacpl@viana.es.gov.br

Viana/ES - 28 de junho de 2018

Nelson da Silva Naves

Presidente da 2ª CPL

DECRETO Nº 156/2018
Publicação Nº 143326

DECRETO Nº 156/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, previstas no Art. 
60, inciso IV, da Lei Orgânica do município.

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido que, em caráter excepcional, não 
haverá expediente nos Órgãos da Administração Direta e 
Indireta do Município de Viana, no dia 02 de julho de 2018, 
em razão do jogo da Seleção Brasileira de Futebol na Copa 
do Mundo FIFA 2018.

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

Art. 3º Visando resguardar o cumprimento dos dias letivos, 
bem como a carga horária dedicada aos alunos, o horário 
de funcionamento das Unidades Escolares do Sistema Mu-
nicipal de Ensino de Viana será de 07h00min às 09h30min 
(Matutino) e de 14h30min às 17h30min (Vespertino), o 
horário noturno funcionará normalmente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assi-
natura.

Viana - ES, 28 de junho de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0370/2018
Publicação Nº 143146

PORTARIA Nº 0370/2018

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.

RESOLVE:

Art. 1° CONCEDER, férias aos servidores abaixo relacionados:

mailto:segundacpl@viana.es.gov.br
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Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Finanças

MATRICULA SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO PERIDO DE GOZO

024229-01 Leodilha Stein Santos 2016/2017 09/07/2018 á 07/08/2018

030369-01 Magno Gomes da Silva 2017/2018 01/07/2017 á 30/07/2017

024111-01 Josiel Gomes Pacheco 2015/2016
16/07/2018 á 26/07/2018
02/01/2019 á 20/01/2019

025046-01 Lilian Fonseca da Silva 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

000531-01 Aldo Lyra 2015/2016 02/07/2018 á 31/07/2018

009709-01 Jose Luiz de Jesus 2016/2017 02/07/2018 á 31/07/2018

025856-01 Junia Rodrigues M Borges 2017/2018
02/07/2018 á 21/07/2018
12/12/2018 á 21/12/2018

029271-03 Maria Julia Louvem Braga Gonçalves 2017/2018
16/07/2018 á 30/07/2018
17/09/2018 á 01/10/2018

030202-01 Vanessa Santos de Jesus 2017/2018
16/07/2018 á 30/07/2018
17/12/2018 á 31/12/2018

030508-01 Georgea de Jesus Passos 2017/2018
16/07/2018 á 25/07/2018
23/01/2019 á 01/02/2019
07/03/2019 á 16/03/2019

029354-02 Ramirez George Queirioz Barcelos 2017/2018
02/07/2018 á 11/07/2018
14/01/2019 á 02/02/2019

027896-02 Sara dos Santos Medonça 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

022775-02 Sueli Gonçalves de Moraes Souza 2017/2018
16/07/2018 á 30/07/2018
14/01/2019 á 28/01/2019

009423-01 Jose Maria Hime 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

060160-01 Paulo Otto Zaggo de Sá
1998/1999

Férias suspensa
16/07/2018 á 04/08/2018

Secretaria Municipal de Meio ambiente e Desenvolvimento Rural

MATRICULA SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO PERIDO DE GOZO

021156-01 Everaldo Jackson Barbosa 2016/2017 02/07/2018 á 31/07/2018

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Urbano

MATRICULA SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO PERIDO DE GOZO

026975-02 Juliana Silva Campos 2017/2018
24/07/2018 á 07/08/2018
07/12/2018 á 21/12/2018

030208-01 Fernanda Rodrigues da Silva 2017/2018
16/07/2018 á 30/07/2018
07/12/2018 á 21/12/2018

030673-01 Beatriz Ribeiro Machado 2017/2018
16/07/2018 á 30/07/2018
15/01/2019 á 29/01/2019

030508-01 Georgea de Jesus Passos 2017/2018
16/07/2018 á 25/07/2018
23/01/2019 á 01/02/2019
07/03/2019 á 16/03/2019

024069-02 André Augusto Pereira Guimarães 2017/2018
23/07/2018 á 06/08/2018
26/12/2018 á 09/01/2019

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

MATRICULA SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO PERIDO DE GOZO

024077-01 Dayane Sperandio 2017/2018
23/07/2018 á 06/08/2018
02/01/2019 á 16/01/2019
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029487-02 Rosilene Paulo Mendonça de Oliveira 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

03081-01 Carlos Henrique Santana Vicente 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

Secretaria Municipal de Saúde

MATRICULA SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO PERIDO DE GOZO

021342-01 Palmira Gama do Nascimento 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

009539-01 Maria de Fatima R Guimarães 2016/2017 02/07/2018 á 31/07/2018

018202-01 Joyce Correa Farias 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

030248-01 Lucas Vinicius Nobre 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

021540-01 Ana Lucia Oliveira 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

018050-01 Edna Barbosa M Vaz 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

017767-01 Maria de Fatima Oliveira Rocha 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

018209-01 Tânia Lucia C S Oliveira 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

030609-02 Maria Angelica Callegari 2017/2018
1º 09/07/2018 á 23/07/2018
2º 17/09/2018 á 01/10/2018

024444-02 Renata Herpet Lopes 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

000069-03 Ireni Ana Vervloet Campos 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

023269-05 Etelvina Paula dos Santos 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

022803-06 Elizeu Magno Siqueira 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

019159-01 Rosimere Almeida dos P Silva 2017/2018
02/07/2018 á 16/07/2018
03/12/2017 á 17/12/2018

024417-02 Maria da Conceição Estevão 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

018207-01 Sidimacia Maria da Silveira 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

017694-01 Celi Almeida de Araujo 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

030247-01 Jhonathan Alves de Souza 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

000048-01 João Batista Cardoso 2016/2017
12/07/2018 á 26/07/2018
13/12/2018 á 27/12/2018

020523-01 Raquel Laurendo Roella 2016/2017 01/07/2018 á 30/07/2018

018783-01 Marta Bento de Oliveira 2016/2017 01/07/2018 á 30/07/2018

024193-01 Alessandra Santos B Jesus 2016/2017 02/07/2018 á 31/07/2018

024793-01 Eliana Cardoso 2017/2018 15/07/2018 á 13/08/2018

020607-01 Simone S Santos 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

017809-01 Tânia Agner 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

017739-01 Jacimara Xavier 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

029032-02 Neuza Hastenreiter Moraes 2017/018 02/07/2018 á 31/07/2018

020558-01 Soliene Souza de Oliveira 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/20180

024214-01 Saulo Pires de Oliveira 2016/2017 02/07/2018 á 31/07/2018

021134-01 Sonia dos Reis Coutinho 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

018215-01 Maria Sebastiana Serra Freire 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

018214-01 Rosimar Rodrigues C de Souza 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

017734-01 Gaucileia Grassi 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

018522-01 Lindaura da Penha M Rios 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

024347-01 Alexandre Freire Montovani 2016/2017
16/07/2018 á 30/07/2018
17/09/2018 á 01/10/2018
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050261-01 Neuza Maria Ribeiro Taufner 2015/2016 02/07/2018 á 31/07/2018

Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer

MATRICULA SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO PERIDO DE GOZO

024548-02 Taíris dos Reis Santos 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

030541-01 Romilda Ribeiro do Nascimento 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

Procuradoria Municipal

MATRICULA SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO PERIDO DE GOZO

024388-01 Marina Vieira Gomes Mazzei MATRICULA SERVIDOR

025634-01 Eduardo Leite Mussiello 2016/2017
16/07/2018 á 30/07/2018
03/12/2018 á 17/12/2018

030698-01 Talita Pereira Mattedi 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais

MATRICULA SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO PERIDO DE GOZO

029531-02 Edson Carlos dos Santos 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

019192-01 Arilson Batista de Oliveira 2016/2017 02/07/2018 á 31/07/2018

019102-03 Odilio Batista 2016/2017 02/07/2018 á 31/07/2018

029267-01 Wagnon Gonzaga 2016/2017 02/07/2018 á 31/07/2018

024461-02 Wesley Pereira Pires 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

030199-01 José Rodrigues Pereira 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

023155-06 Israel Aarão Souza dos Santos 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

030647-01 Elimar Gabrecht 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

029298-02 Jorge Luiz da Silva 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

Secretaria Municipal de Governo

MATRICULA SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO PERIDO DE GOZO

067261-02 Angela Maria Grijó Moreira 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

026398-02 Lazaro Rodrigues 2017/2018 02/07/2018 á 31/07/2018

Secretaria Municipal de Meio ambiente e Desenvolvimento Rural

MATRICULA SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO PERIODO ALTERADO

029859-02 Jamielly Pereira Couto 2017/2018

De: 2ª 17/07/2018 á 31/07/2018

Para: 2ª 12/07/2018 á 
26/07/2018

Secretaria Municipal de Governo

025504-03 Filipe Ladislau Lacerda Siller 2017/2018

De: 2ª 17/07/2018 á 03/08/2018

Para: 2ª 18/09/2018 á 
05/10/2018

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

Viana - ES, 27 de junho de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA Nº 0372/2018
Publicação Nº 143213

PORTARIA Nº 0372/2018

DETERMINA ABERTURA DE SINDICÂNCIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais previstas no arti-
go 61, Inciso II, alínea “c” da Lei Orgânica deste Município.

RESOLVE:

Art. 1º Determinar com fundamento no artigo 189, da 
Lei Municipal 1.596/2001, a instauração de procedimento 
administrativo de sindicância para apurar responsabilida-
des dos fatos narrados no processo administrativo de nº 
6977/2015.

Art. 2º Deliberar que a Comissão de Sindicância poderá 
reportar-se diretamente órgãos desta Prefeitura Municipal 
de Viana, bem como aos demais órgãos da Administração 
Pública, em diligências necessárias à instrução do presente 
procedimento.

Art. 3º Nos termos do estabelecido no Art. 191 § 1º da 
Lei 1.596/2001, em face da quantidade de procedimentos 
disciplinares em tramitação fica desde já deferido o prazo 
complementar de 30 (trinta) dias, para conclusão do feito.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Viana - ES, 27 de junho de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0373/2018
Publicação Nº 143218

PORTARIA Nº 0373/2018

DETERMINA ABERTURA DE SINDICÂNCIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais previstas no arti-
go 61, Inciso II, alínea “c” da Lei Orgânica deste Município.

RESOLVE:

Art. 1º Determinar com fundamento no artigo 189, da 
Lei Municipal 1.596/2001, a instauração de procedimento 
administrativo de sindicância para apurar responsabilida-
des dos fatos narrados no processo administrativo de nº 
14117/2016.

Art. 2º Deliberar que a Comissão de Sindicância poderá 

reportar-se diretamente órgãos desta Prefeitura Municipal 
de Viana, bem como aos demais órgãos da Administração 
Pública, em diligências necessárias à instrução do presente 
procedimento.

Art. 3º Nos termos do estabelecido no Art. 191 § 1º da 
Lei 1.596/2001, em face da quantidade de procedimentos 
disciplinares em tramitação fica desde já deferido o prazo 
complementar de 30 (trinta) dias, para conclusão do feito.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Viana - ES, 27 de junho de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0374/2018
Publicação Nº 143222

PORTARIA Nº 0374/2018

DETERMINA ABERTURA DE SINDICÂNCIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais previstas no arti-
go 61, Inciso II, alínea “c” da Lei Orgânica deste Município.

RESOLVE:

Art. 1º Determinar com fundamento no artigo 189, da 
Lei Municipal 1.596/2001, a instauração de procedimento 
administrativo de sindicância para apurar responsabilida-
des dos fatos narrados no processo administrativo de nº 
9286/2018.

Art. 2º Deliberar que a Comissão de Sindicância poderá 
reportar-se diretamente órgãos desta Prefeitura Municipal 
de Viana, bem como aos demais órgãos da Administração 
Pública, em diligências necessárias à instrução do presente 
procedimento.

Art. 3º Nos termos do estabelecido no Art. 191 § 1º da 
Lei 1.596/2001, em face da quantidade de procedimentos 
disciplinares em tramitação fica desde já deferido o prazo 
complementar de 30 (trinta) dias, para conclusão do feito.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Viana - ES, 27 de junho de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana
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RESOLUÇÃO COMASVI N°. 14/2018
Publicação Nº 143125

RESOLUÇÃO COMASVI N°. 14/2018

Dispõe sobre a COMPOSIÇÃO de membros da Comissão 
Permanente de Normas e Regulamentação - CPNR.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Viana – CO-
MASVI, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº. 2.762, de 07 de dezembro de 2015, e con-
forme deliberações da reunião extraordinária realizada em 
18 de junho de 2018.

Art. 1° COMPOR a Comissão Permanente de Normas e Re-
gulamentação – CPNR da seguinte forma:

PRESIDENTE: Luciano Dutra Martins - Representante da 
Sociedade Civil - FEMOPOVI

RELATORA: Giovana de Siqueira Novais Buaiz - Represen-
tante do Poder Público – SEMDES

MEMBRO: Claudiene Nascimento – Representante da So-
ciedade Civil - Segmento de usuário da Política de Assis-
tência.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assi-
natura, revogando os dispositivos em contrário.

Viana, 18 de junho de 2018.

GIOVANA DE SIQUEIRA NOVAES BUAIZ

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Viana - COMASVI

RESOLUÇÃO COMSEAVI N° 07/2018
Publicação Nº 143133

RESOLUÇÃO COMSEAVI N° 07/2018

Dispõe sobre a Composição da Comissão Especial para 
Reformulação dos Instrumentos Legais do Conselho Mu-
nicipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Viana – 
COMSEAVI.

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal de Viana - COMSEAVI, no uso de suas atribuições que 
lhe confere a Lei 2.892/2017, e em conformidade com as 
deliberações da Reunião Ordinária realizada em 14 de ju-
nho de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º - DIVULGAR os membros que compõe a Comissão 
Especial para Reformulação dos Instrumentos Legais do 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 
de Viana – COMSEAVI, da seguinte forma:

Representante do Poder Público, Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social:

PRESIDENTE: Marciele Vieira Ribeiro Wendler

Representante do Poder Público, Secretaria Municipal de 
Saúde:

RELATORA: Daniele Cristina Lyrio

Representante da Sociedade Civil, Instituição Lar Genove-
va Machado:

MEMBRO: Ranieli Simões Brandão

Representante da Sociedade Civil, Federação dos Movi-
mentos Populares de Viana:

MEMBRO: Antônio Raimundo da Silva

Representante da Sociedade Civil, Instituição ADRA:

MEMBRO: Adriely Costa Camilo Storch

Art. 2°- Esta RESOLUÇÃO entra em vigor na data da sua 
assinatura, revogando todos os dispositivos em contrário.

Viana, 14 de junho de 2018.

DANIELE CRISTINA LYRIO

Vice-Presidente do Conselho Municipal de Segurança Ali-
mentar e Nutricional de Viana - COMSEAVI

RESOLUÇÃO N.º 06/2018
Publicação Nº 143114

RESOLUÇÃO N.º 06/2018

Dispõe sobre a composição da Mesa Diretora do Conselho 
Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Viana 
– COMDDIPIVI Gestão 2018/2020.

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa de Viana – COMDDIPIVI, no uso de suas atribuições 
que lhe confere a Lei Municipal nº 1.700, de 09 de maio 
de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º - DIVULGAR os membros que compõe a Mesa Di-
retora no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa de Viana – COMDDIPIVI Gestão 2018/2020, 
que fica composto da seguinte forma:

Presidente: Maria da Penha Lourenço Cabrera

Vice- Presidente: Dilma Maria Ribeiro Cursino

Secretário: Marcela Fabiana de Oliveira Barros

Art. 2º - Esta RESOLUÇÃO entra em vigor a partir de 19 
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de junho de 2018.

Viana, 19 de junho de 2018.

EDUARDO LEITE MUSSIELO

1º secretário do COMDDIPIVI gestão 2016/2018

RESUMO DE CONTRATOS 
Publicação Nº 143101

RESUMO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 129/2018

Processo nº. 8406/2018.

Adesão a Ata de Registro de Preços nº 152/2017 da Pre-
feitura Municipal de Vila Velha/ES, Pregão Eletrônico nº 
077/2017.

Contratante: MUNICIPIO DE VIANA/ES, por meio da Se-
cretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer.

Contratada: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 
EIRELI ME.

Objeto: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA SU-
PRIR AS DEMANDAS DOS PROJETOS DE ESPORTES E LA-
ZER DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
ESPORTES E LAZER DE VIANA/ES.

Valor: R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos 
reais).

Vigência: terá vigência do ato de assinatura por mais 12 
(doze) meses.

Viana/ES, 27 de junho de 2018.

LUZIAN BELISARIO DOS SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LA-
ZER

RESUMO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 064/2014

Processo nº. 5013/2014.

Dispensa de Licitação com base no art. 24, inciso X da Lei 
8.666/93.

Locatário: MUNICIPIO DE VIANA/ES.

Locador: JONATTAS ARRUDA MOLINA.

Objeto: PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato de Loca-
ção nº. 064/2014, nos termos previstos em sua Cláusula 
Terceira e fundamento legal no artigo 57 da Lei Federal nº. 
8.666/93.

Valor: R$ 11.556,30 (onze mil quinhentos e cinquenta e 
seis reais e trinta centavos).

Vigência: a partir de 29 de junho 2018 por mais 06 (seis) 
meses.

Viana/ES, 28 de junho de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 097/2017

Processo nº. 8243/2017.

Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 011/2017

Contratante: MUNICIPIO DE VIANA/ES por meio da Secre-
taria de Educação, Esportes e Lazer.

Contratada: EMPÓRIO CARD LTDA.

Objeto: PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato de Pres-
tação de Serviços nº. 097/2017 firmado entre as partes, 
por mais 60 (sessenta) dias, nos termos previstos em sua 
Cláusula Segunda, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº. 
8.666/93.

Vigência: a partir de 05 de junho de 2018 por mais 60 
(sessenta) dias.

Viana/ES, 05 de junho de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
127/2018

Processo nº. 8045/2018.

Adesão a Ata de Registro de Preços nº 004/2017 do Fundo 
Municipal de Saúde de Marataízes/ES, Pregão Presencial 
nº 003/2017.

Contratante: MUNICIPIO DE VIANA/ES, por meio do Fundo 
Municipal de Saúde.

Contratada: EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-
-EPP.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSI-
ÇÃO DE PEÇAS PARA OS RELÓGIOS DE PONTO, em aten-
dimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Valor: R$ 48.718,00 (quarenta e oito mil setecentos e de-
zoito reais).

Vigência: terá vigência do ato de assinatura por mais 12 
(doze) meses.

Viana/ES, 22 de junho de 2018.

LUIZ CARLOS REBLIN

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Vila Pavão

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089, 090 E 
091-2018.

Publicação Nº 143180

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 089 /2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vila Pavão - ES.

FORNECEDOR: REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME.

OBJETO: Registro de preços para Futura e eventual loca-
ção de som, palco, banheiro químico, iluminação diversa e 
tendas para atender as necessidades da Prefeitura Muni-
cipal de Vila Pavão e de todas as secretarias do município.

VALIDADE DA ATA: 12 Meses (a partir da publicação).

VALOR GLOBAL: R$ 134.358,00.

Vila Pavão, ES, 27/06/2018.

IRINEU WUTKE

Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 090 /2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de MAIS ESTRUTURA 
LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI EPP.

OBJETO: Registro de preços para Futura e eventual loca-
ção de som, palco, banheiro químico, iluminação diversa e 
tendas para atender as necessidades da Prefeitura Muni-
cipal de Vila Pavão e de todas as secretarias do município.

VALIDADE DA ATA: 12 Meses (a partir da publicação).

VALOR GLOBAL: R$ 66.775,00.

Vila Pavão, ES, 27/06/2018.

IRINEU WUTKE

Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 091 /2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vila Pavão - ES.

FORNECEDOR: E S DE SOUZA ME.

OBJETO: Registro de preços para Futura e eventual loca-
ção de som, palco, banheiro químico, iluminação diversa e 

tendas para atender as necessidades da Prefeitura Muni-
cipal de Vila Pavão e de todas as secretarias do município.

VALIDADE DA ATA: 12 Meses (a partir da publicação).

VALOR GLOBAL: R$ 27.850,00.

Vila Pavão, ES, 27/06/2018.

IRINEU WUTKE

Prefeito Municipal
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