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Consórcios Intermunicipais

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

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 
002/2018 DO CIM POLO SUL - REDE CUIDAR

Publicação Nº 151668

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2018 DO CIM POLO SUL 
- REDE CUIDAR

Com base nas informações constantes do processo nº 
857/2018 referente ao Processo Seletivo Simplificado nº 
002/2018 do CIM POLO SUL - Rede Cuidar e parecer jurí-
dico datado em 14 de Agosto de 2018 e considerando que 
foram observados os prazos recursais, nos termos da Lei 
8.666/93. HOMOLOGO o Processo Seletivo Simplificado nº 
002/2018 do CIM POLO SUL - Rede Cuidar apresentado 
pela Comissão Especial do Processo Seletivo e, ADJUDICO 
as formalidades dando publicidade ao ato, na forma da lei.

Mimoso do Sul, 16 de Agosto de 2018.

Angelo Guarçoni Junior

Presidente do CIM Polo Sul

PORTARIA CIM POLO SUL Nº11– P, DE 16 DE 
AGOSTO DE 2018 - NOMEIA PARA O CARGO DE 
CONFIANÇA DE GERENTE DA UNIDADE DE CUI-
DADO INTEGRAL À SAÚDE - REDE CUIDAR SUL, 
LOCALIZADA EM GUAÇUÍ/ES, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 151694

PORTARIA CIM POLO SUL Nº 11 – P, DE 16 DE AGOSTO 
DE 2018.

Nomeia para o cargo de confiança de Gerente da Unidade 
de Cuidado Integral á Saúde -Rede Cuidar Sul, localizada 
em Guaçuí/ES, e dá outras providências.

O Presidente do CIM POLO SUL, no uso de suas atribui-
ções, com poderes que lhe confere o Estatuto e o Contrato 
de Consórcio Público, e conforme decisão da Assembleia 
Geral realizada em 07/08/2018,

RESOLVE:

Art. 1º -Nomeia a Sra. Juliana de Paula Louzada,a partir 
de 16/08/2018, para o cargo de confiança de Gerente da 
Unidade de Cuidado Integral á Saúde - Rede Cuidar Sul, 
localizada em Guaçuí/ES.

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

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Mimoso do Sul(ES), 16 de Agosto de 2018.

Angelo Guarçoni Junior

Presidente do CIM POLO SUL

PORTARIA CIM POLO SUL Nº12– P, DE 16 DE 
AGOSTO DE 2018 - NOMEIA PARA O CARGO DE 
CONFIANÇA DE COORDENADORA ASSISTEN-
CIAL DA UNIDADE DE CUIDADO INTEGRAL À 
SAÚDE - REDE CUIDAR SUL, LOCALIZADA EM 
GUAÇUÍ/ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 151697

PORTARIA CIM POLO SUL Nº 12– P, DE 16 DE AGOSTO DE 
2018.

Nomeia para o cargo de confiança de Coordenadora As-
sistencial da Unidade de Cuidado Integral à Saúde - Rede 
Cuidar Sul, localizada em Guaçuí/ES, e dá outras provi-
dências.

O Presidente do CIM POLO SUL, no uso de suas atribui-
ções, com poderes que lhe confere o Estatuto e o Contrato 
de Consórcio Público, e conforme decisão da Assembleia 
Geral realizada em 07/08/2018,

RESOLVE:

Art. 1º -Nomeia a Sra. Bruna Moreno Brum Torres,a partir 
de 16/08/2018, para o cargo de confiança de Coordena-
dora Assistencial da Unidade de Cuidado Integral à Saúde 
- Rede Cuidar Sul, localizada em Guaçuí/ES, em caráter 
temporário e por excepcional interesse público.

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

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Mimoso do Sul(ES), 16 de Agosto de 2018.

Angelo Guarçoni Junior

Presidente do CIM POLO SUL
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Consórcio Público Rio Guandu

ERRATA PORTARIA 004-2018
Publicação Nº 151556

ERRATA DA PORTARTIA Nº 004/2018

Na publicação do dia 02/08/2018, DOM/ES – Edição Nº 
1067, na página 3, publicação nº 149253 da PORTARIA Nº 
004/2018, de 01 de março de 2018, publicado no Diário 
Oficial dos Municípios.

Onde se lê:

Art. 1º - Nomear Sabrina Silva Zandonade, para exercer o 
cargo de confiança, de Gerente de Projetos do CONSÓR-
CIO PÚBLICO RIO GUANDU, padrão CC-B, constante do 
anexo II do Contrato de Consórcio Público, passando a 
mesma a perceber os seus vencimentos com base no car-
go de confiança para o qual foi nomeada.

Leia-se:

Art. 1º - Nomear Sabrina Silva Zandonade, para exercer o 
cargo de confiança, de Assessora de Projetos CONSÓRCIO 
PÚBLICO RIO GUANDU, padrão CC-B, constante do anexo 
II do Contrato de Consórcio Público, passando a mesma a 
perceber os seus vencimentos com base no cargo de con-
fiança para o qual foi nomeada.

Afonso Cláudio, 15 de agosto de 2018.

JOÃO DO CARMO DIAS

PRESIDENTE DO CONSORCIO PÚBLICO RIO GUANDU

RESUMO DE CONTRATO Nº 004-2018 
Publicação Nº 151536

RESUMO CONTRATO Nº

004/2018

CONTRATANTE: CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU.

CONTRATADO: EMPRESA LOCAVIX ALUGUEL DE VEÍCU-
LOS E TURISMO LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a 
disponibilização de veículo automotivo de passeio, com 
capacidade mínima de 5 (cinco) passageiros, modelo sim-
ples: motor 1.0, ar condicionado, trava e vidro elétricos, 
som e direção hidráulica, de acordo com as especificações, 
quantitativos e locais de entrega constantes no Termo de 
Referência..

Valor global: R$ 21.480,00 (vinte e um mil, quatrocentos 
e oitenta reais).

Vigência: 12 (doze meses) a partir da assinatura do Con-
trato.

Despesa: 33.90.3900 – Outros Serviços de Terceiros

Assinatura: 10 de agosto de 2018.

TERMO DE DISPENSA 006/2018
Publicação Nº 151535

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2018

A Secretária Executiva do Consórcio Público Rio Guandu, 
com fulcro no art. 24, inciso II, § 1º da Lei nº 8.666/93, 
constante do Processo de Dispensa de Licitação Nº 
006/2018, conclui pela Dispensa de Licitação para Con-
tratação da empresa LOCAVIX Aluguel de Veículos e Turis-
mo Ltda para locação de 01 veículo, conforme especifica-
ção Termo de Referência, perfazendo o valor total de R$ 
21.480,00 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta reais)

Afonso Cláudio - ES, 09 de agosto de 2018.

ANA PAULA ALVES BISSOLI

SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSÓRCIO PÚBLICO RIO 
GUANDU

Ratifico o ato de Dispensa de Licitação Nº 006/2018, para 
Contratação da empresa LOCAVIX Aluguel de Veículos e 
Turismo Ltda para locação de 01 veículo, conforme espe-
cificação Termo de Referência, perfazendo o valor total de 
R$ 21.480,00 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta re-
ais), autorizo o empenho da despesa.

Afonso Cláudio - ES, 09 de agosto de 2018.

JOÃO DO CARMO DIAS

PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU
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Afonso Cláudio

Prefeitura

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 032-2018 - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE

Publicação Nº 151538

Aviso de Homologação

Pregão Presencial Nº 032/2018

Proc. Nº 007868/2018

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais, 
principalmente as regras da Lei 10.520/02, Lei Comple-
mentar nº 123/06 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, 
HOMOLOGO o Pregão Presencial em epígrafe, em favor 
das empresas vencedoras: DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE 
PAPEL E GRAFICA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
27.740.877/0001-75, nos lotes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 16, 27, 29, 58 e 60, no valor total de R$ 5.024,00 
(cinco mil vinte e quatro reais), FLAVIO AUGUSTO BAPTIS-
TA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.560.313/0001-58, 
nos lotes 1, 2, 19, 21, 24, 28, 31, 34, 42, 43, 45 e 49, 
no valor total de R$ 9.510,00 (nove mil quinhentos e dez 
reais), GRAFICA AQUARIUS LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
sob o nº 27.065.614/0001-08, nos lotes 51 e 57, no valor 
total de R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais), GRAFICA 
EDITORA DEMONER LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
27.315.696/0001-00, nos lotes 20, 30, 53, 55 e 56, no 
valor total de R$ 1.088,00 (um mil oitenta e oito reais), 
GRAFICA TRIANGULO LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.961.368/0001-30, nos lotes 14, 35, 36 e 59, no va-
lor total de R$ 15.260,00 (quinze mil duzentos e sessenta 
reais), GRAFICA VITORIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob 
o nº 09.199.997/0001-25, nos lotes 13, 22, 26, 32, 33, 
37, 38, 39, 40, 41 e 52, no valor total de R$ 4.103,00 
(quatro mil cento e três reais) e RIO MARINHO COMER-
CIO E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
26.262.472/0001-06, nos lotes 15, 17, 18, 23, 25, 44, 
46, 47, 48, 50 e 54 no valor total de R$ 3.514,00 (três mil 
quinhentos e quatorze reais).

Afonso Cláudio/ES, em 15 de agosto de 2018.

Fundo Municipal de Saúde

Silvia Renata de O. Freisleben

Gestora/Sec. Mun. de Saúde

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 033-2018 - PREFEITURA, FUNDO MUN. 
DE SAÚDE E FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL

Publicação Nº 151545

Aviso de Homologação

Pregão Presencial Nº 033/2018

Proc. Nº 004016/2018

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais, 
principalmente as regras da Lei 10.520/02, Lei Comple-
mentar nº 123/06 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, 
HOMOLOGO o Pregão Presencial em epígrafe, em favor 
das empresas vencedoras: ERMINDA MARIA ZUCCON DE 
SOUZA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 02.556.649/0001-
19, nos lotes 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 16 e 17, no valor 
total de R$ 361.292,00 (trezentos e sessenta e um mil 
duzentos e noventa e dois reais), UERÉ AUTO ELÉTRICA 
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.497.465/0001-53, 
nos lotes 12, 22, 23 e 24 no valor total de R$ 285.444,00 
(duzentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e 
quatro reais) e ZN AUTO PECAS LTDA ME, inscrita no CNPJ 
sob o nº 10.807.703/0001-80, nos lotes 4, 7, 8, 9, 14, 18, 
19, 20 e 21 no valor total de R$ 255.120,00 (duzentos e 
cinquenta e cinco mil cento e vinte reais).

Afonso Cláudio/ES, em 15 de agosto de 2018.

Município de Afonso Cláudio/ES

Edélio Francisco Guedes

Prefeito Municipal

Fundo Municipal de Assistência Social

Luzia Alves Stein Rodrigues

Gestora/Sec. Mun. de Ass. Social

Fundo Municipal de Saúde

Silvia Renata de O. Freisleben

LEI 2.258
Publicação Nº 151533

LEI Nº 2.258/2018.

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1.822/2009, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO, ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU 
SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Os artigos 1º, 2º e 7º da Lei 1.822, de 03 de abril 
de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º- Fica instituído no âmbito da Câmara Municipal de 
Afonso Cláudio, estado do Espírito Santo, o programa de 
estágio para estudantes do ensino médio, técnico, superior 
e de pós- graduação.” (NR)
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“Art. 2º- Fica o Chefe do Poder Legislativo Municipal au-
torizado a contratar por tempo determinado, por meio de 
convênios com os agentes de integração ou não, estágios 
de ensino médio, técnico, superior e de pós-graduação re-
gularmente matriculados em estabelecimentos de ensino, 
para atuarem nos diversos setores da Câmara Municipal de 
Afonso Cláudio, estado do Espírito Santo.”

 ...............................................................................
...................................... ” (NR)

Art. 7º Aos estagiários serão assegurados os seguintes di-
reitos:

I – Jornada de estágio de 4 (quatro) horas diárias de 20 
(vinte) horas semanais, no caso de estudantes de ensino 
médio e dos que cursam os anos finais do ensino funda-
mental na modalidade profissional de educação de jovens 
e adultos, devendo haver compatibilidade com horário es-
colar;

II – Jornada de estágio de 6 (seis) horas diárias e 30 (trin-
ta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino de 
pós graduação, superior e técnico, devendo haver compa-
tibilidade com horário escolar;

III - Bolsa-auxílio mensal no valor de 70% do salário mí-
nimo para estagiários de nível médio, 80% do salário mí-
nimo para estagiários de nível técnico e 1.10% do salário 
mínimo para estagiários de nível de pós-graduação e su-
perior.

 ...............................................................................
....................................... ”(NR)

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio-ES, 14 de agosto 
de 2018.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

Prefeito Municipal
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Água Doce do Norte

Prefeitura

PORTARIA 014 2018 
Publicação Nº 151655

PORTARIA Nº. 14/2018.

INSTITUI COMISSÃO PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS 
PROCESSOS DE PROGRESSÃO POR MÉRITO DOS PROFES-
SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO DE 2018.

Secretária Municipal de Educação e Cultura de Água Doce 
do Norte -Estado do Espírito Santo, NILDA RAMOS DE OLI-
VEIRA FERNANDES, nomeada na forma da Lei e no gozo 
de suas atribuições...;

RESOLVE:

Art. 1°. Instituir Comissão para análise dos processos de 
solicitação de progressão por mérito dos professores da 
Rede Municipal de Ensino de Água Doce do Norte-ES, com 
a finalidade de avaliação dos documentos apresentados.

Art. 2º. A comissão de análise e avaliação dos Processos 
de solicitação de Progressão por Mérito do Município de 
Água Doce do Norte-ES, terá a seguinte composição:

I. Técnico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

1. Sônia Maria Pereira Paiva
2. Rosiane Geralda Batista
3. Marlete Patrício dos Santos
4. Veronice Rodrigues de Oliveira Jorge

II. Representantes do Sindicato Municipal:

a) Vandeir Lemos de Lima
b) Andrelino Carlos Quer

Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Secretária Municipal de Educação e Cultura 

do Município de Água Doce do Norte, Estado do Espírito 
Santo, 31 de julho de 2018.

Água Doce do Norte-ES, 13 de agosto de 2018.

Nilda Ramos de Oliveira Fernandes

Sec.Munic. de Educação e Cultura

PORTARIA 072.2018
Publicação Nº 151547

DECRETO Nº 072/2018.

“Nomeia Servidor.”

O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º ) – Fica NOMEADO (a) o (a) Sr.(a) DANIELLE LUIZA 
BRUM, brasileiro (a), solteiro (a), nascido (a) em 13 de fe-
vereiro de 1995, portador (a) do (a) CPF 147.657.717-09 
e RG 334.610-8 SSP MG, filho de Edmar Brum da Fonseca 
e Alecsandra Luiza Gomes Brum , no Cargo em Comissão 
de Secretária de Planejamento.

Art. 2º ) – Este Decreto entra em vigor na data de sua 
Publicação.

Art. 4º ) - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, 
Estado do Espírito Santo, aos 15 dias do mês de agosto 
do ano de 2018 – 30º Ano de sua Emancipação Política e 
Administrativa.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal

Câmara Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018
Publicação Nº 151564

VISTOS ETC ....... 

I – HOMOLOGO o resultado da Dispensa de Licitação re-
alizada para Limpeza e manutenção corretiva e preventi-
va dos aparelhos de ar condicionado, ADJUDICANDO em 

favor da Empresa REGIONAL REFRIGERAÇÃO – GLEDSON 
RONY RODRIGUES DE ABREU, Rua Alacy Costa, nº 126, 
centro, CEP 29.820-000, CNPJ nº 21.743.837/0001-09, 
para que produza seus efeitos jurídicos e legais;

II – Seja realizada a contratação junto a Empresa Vence-
dora pelos meios legais, nos termos da proposta apresen-
tada;
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III – Após todos os procedimentos de praxe, publicações, 
determino o arquivamento dos autos.

Água Doce do Norte – ES, 15 de agosto de 2018.

Edmar Brum da Fonseca

Presidente da Câmara Municipal
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Alfredo Chaves

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035.2018
Publicação Nº 151573

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALFREDO CHAVES – ES.

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2018.

PROC. ADM. Nº 5087-5165/2018.

CREDENCIAMENTO: Dia 29/08/2018 das 08:30h às 
09:00h.

ABERTURA: Dia 29/08/2018 às 09:00h.

LOCAL DA ABERTURA: Setor de Licitações da PMAC;

OBJETO: Contratação de empresa para promover a PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E 
ORIENTAÇÃO NA CONDUÇÃO DAS ETAPAS DE ELABORA-
ÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2019 - LOA, EM 
CONFORMIDADE COM A LEI DE DIRETRIZES ORLAMENTÁ-
RIA - LDO E PLANO PLURIANUAL – PPA, COM REALIZAÇÃO 
DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NOS DISTRITOS E SEDE DO 
MUNICÍPIO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, 
CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA PCA – 
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2018, DE TODAS UNI-
DADES GESTORAS DA PREFEITURA (PMAC, FMS E CON-
SOLIDADA) EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 043/2017 E 
ATUALIZAÇÕES POSTERIORES. AQUISIÇÃO DO EDITAL: A 
partir do dia 16/08/2018, no Setor de licitações da PMAC 
ou pelo site: www.alfredochaves.es.gov.br

Silvania Regina Modolo Beninca

Pregoeira

CONTRATO Nº 35/2018/FMS
Publicação Nº 151571

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALFRE-
DO CHAVES-ES.

Extrato do Contrato nº 35/2018

Processo Adm. nº 3367/2018

Pregão Presencial n° 026/2018

Contratante: Município de Alfredo Chaves - através do 
Fundo Municipal de Saúde.

Contratada: Estelar Mercantilismo e Logística LTDA EPP.

Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares, móveis e 
elétro eletrônicos para atender as Estratégias de Saúde da 
Família e Pronto Atendimento Klinger Minassa da Secreta-
ria Municipal de Saúde Alfredo Chaves/ES.

Valor Total: R$ 1.898,00.

Dotação: 120007.1030100183.047.

Elemento de Despesa: 44905200000.

Ficha nº 068-1204.

Vigência: 17/07/2019.

Assinatura: 17/07/2018.

Sandra Maria Calente Ferreira

Secretária Municipal de Saúde

http://www.alfredochaves.es.gov.br
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Alto Rio Novo

Prefeitura

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 151652

EXTRATO DE RATIFIÇÃO

Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo – DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO,PROCESSO Nº002674/2018. O Prefeito Munici-
pal de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais, RATIFICA e AUTORIZA a pre-
sente DISPENSA DE LICITAÇÃO, para que se proceda à 
contratação da empresa Belle Automotor LTDA CNPJ: 
12..655.933/0001-04, para prestação de serviços de revi-
são periódica (garantia) do veículo Fiat Strada ano 2018, 
da Secretaria Municipal de Agricultura com o valor global 
de R$ 897,95 (oitocentos e noventa e sete reais e noventa 
e cinco centavos). Correndo tal despesa por conta específi-
ca da Lei Orçamentária do Município de Alto Rio Novo – ES, 
para o exercício de 2018.

Alto Rio Novo, 15 de Agosto de 2018.

Luiz Americo Borel

Prefeito do Município.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 151651

EXTRATO DE RATIFIÇÃO

Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo – DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO,PROCESSO Nº002986/2018. O Prefeito Municipal 
de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com a legislação per-
tinente, RATIFICA e AUTORIZA a presente DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, processada com fundamento na Lei Federal nº 
8.666/93, e ainda com base no Parecer Jurídico da Asses-
soria Jurídica Municipal, para que se proceda a contratação 
da empresa Confecções de Bandeiras Bandemar Ltda CNPJ 
03.461.065/0001-22, que nos informou que o valor orça-
do atualmente para fornecimento de bandeiras do Brasil, 
Estado do Espírito Santo e do município de Alto Rio Novo 
foi de R$ 1.469,00 (hum mil quatrocentos e sessenta e 
nove reais. Correndo tal despesa por conta específica da 
Lei Orçamentária do Município de Alto Rio Novo- ES, para 
o exercício de 2018.

Alto Rio Novo, 15 de Agosto de 2018.

Luiz Americo Borel

Prefeito do Município.

RESUMO DO 2° TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
TERMO DE FOMENTO N° 001/2017

Publicação Nº 151690

RESUMO DO 2° TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO 
DE FOMENTO N° 001/2017

Administração Pública Municipal: MUNICÍPIO DE ALTO RIO 
NOVO.

Entidade Beneficente de Assistência Social: ASSOCIAÇÃO 
PESTALOZZI DE ALTO RIO NOVO - ES.

PROCESSO Nº 00700/2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO DE FOMEN-
TO Nº 001/2017.

O instrumento de Termo de Fomento tem por objeto a co-
laboração institucional com a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI 
DE ALTO RIO NOVO -ES, com finalidade de promover o 
estudo, a existência, o tratamento e a educação de crian-
ças, adolescentes e adultos que necessitam de assistência 
psicopedagógica, médica, odontológica e de reabilitação, 
conforme Plano de Trabalho.

CLAÚSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Fica alterado a partir da assinatura deste termo de apos-
tilamento o quadro de funcionários junto ao Plano de Tra-
balho, conforme solicitação da Associação Pestalozzi de 
Alto Rio Novo – Catarina Lucia Eller, sob processo de nº 
002988/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ASSINATURA

Assinam o presente instrumento as partes envolvidas no 
processo originário, em 03 (três) vias de igual teor, carac-
terizando o ciente de todas.

Processo Administrativo: 002988/2018
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Anchieta

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PPRP 003/2018
Publicação Nº 151319

Aviso de Licitação

Pregão Presencial para

Registro de Preços n.º 003/2018

Processo n.º 6912/2017

O Município de Anchieta/ES, por meio da sua Pregoeira Oficial, torna público que, após a suspensão do certame para al-
terações devidas, realizará a licitação em referência, conforme abaixo:

Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de aparelhos e equipamentos do tipo doméstico (fogão, 
geladeira, microondas, etc), com itens exclusivos e cota reservada para ME/EPP.

Os interessados deverão retirar o Edital pelo site www.anchieta.es.gov.br ou via correio eletrônico, no endereço pregão.anchieta@
gmail.com.

Credenciamento e recebimento dos envelopes: De 09:00 às 09:30 do dia 28/08/2018.

Abertura das Propostas e Sessão de Disputa: às 09:30 do dia 28/08/2018.

Anchieta, 14 de agosto de 2018

Janaína Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

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

Prefeitura

A COMISSÃO INTERNA DE ANÁLISE E AVALIA-
ÇÃO DOS CADASTROS DE CATADORES DE CA-
RANGUEJO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ DE-
CIDIU: FICAM DEFERIDOS OS CADASTROS DO 
ANO DE 2018 - SEMAM

Publicação Nº 151701

COMUNICADO

A Secretaria de Meio Ambiente publica a LISTA DE DEFERI-
DOS e INDEFERIDOS no Cadastro de Catadores de Caran-
guejo do Município de Aracruz no ano de 2018.

Os cadastros INDEFERIDOS terão o prazo de quinze dias 
úteis, a partir da data de publicação, para recorrerem da 
decisão na Secretaria de Meio Ambiente no horário das 
08H às 12H.

A comissão Interna de Análise e Avaliação dos Cadastros 
de Catadores de Caranguejo do Município de Aracruz de-
cidiu:

Ficam DEFERIDOS os cadastros do ano de 2018:

01- Carlos Ferreira

02- Evani Lopes Martins

03- João Francisco Ramos

04- Roberto Adão Almeida

05- Elizete Correia Simões

06- Marlene Francisca da Conceição

07- Lourival Brite Nunes

08- Josenildo das Neves Santos

09- Luciana Alves Pereira

10- André Francisco Ferreira

11- Altamiro de Jesus Catarino

12- Penha Coutinho

12- Angelo Pereira do Rosário

13- Gilson Brites Nunes

14- Flordalira Rosário dos Santos Ramos

15- Roberto Francisco Ramos

16- Eva Sebastião

17- Ester de Vasconcelos

18- Delcio Benedito

19- Eulálio Jesus Rosário

20- Euclides de Jesus Couto

21- Azenir da Vitória Couto

22- Aline de Jesus

23- Manoel dos Santos

24- Roziana Siqueira

25- Dilza Vieira Loureiro

26- Maria Helena Barbosa de Matos

27- Fernanda Maria de Jesus

28- Silvio Bendito Pereira

29- Laura Clemente dos Santos Salles

30- Rosimere Ferreira Francisco

31- Euclides de Jesus Couto

32- Edilaine Pereira dos Anjos

33-Gildo San’ana dos Santos

34- Manoel Vicente Ribeiro

35- Edilson Pereira do Rosário

36- Elias Nunes Castro

37- Cristiano Salles.

Ficam INDEFERIDOS os cadastros 2018:

Nome Motivo do Indeferimento

1- Érica Pereira 
de Souza

Uso de “redinha” como técnica para cata 
do caranguejo (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, IV, 
Portaria IBAMA 052/2003)

2- Maria Helena 
Francisco dos 
Anjos

Uso de “redinha” como técnica para cata 
do caranguejo ( Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, 
IV,Portaria IBAMA 052/2003)
Falta de documentação Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. ( (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)

3-Oliete Almei-
da Nunes

Uso de “redinha” como técnica para cata 
do caranguejo (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, IV, 
Portaria IBAMA 052/2003)
Falta de documentação Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. ( (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)

4- Donizete 
Aparecida Diniz

Uso de “redinha” como técnica para cata 
do caranguejo (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, IV, 
Portaria IBAMA 052/2003)
Falta de documentação, Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)



16/08/2018 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1077

www.diariomunicipales.org.br

Página 12

5- Luzinete 
Eleotério

Uso de “redinha” como técnica para cata 
do caranguejo (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I V, 
Portaria IBAMA 052/2003)

6- Maria Anita 
Clemente dos 
Santos

Uso de “redinha” como técnica para cata 
do caranguejo (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, IV, 
Portaria IBAMA 052/2003)
Falta de documentação, Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)

7- Eliana Maria 
de Jesus

Uso de “redinha” como técnica para cata 
do caranguejo (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, IV, 
Portaria IBAMA 052/2003)

8- Alda Regina 
Clemente dos 
Santos

Uso de “redinha” como técnica para cata 
do caranguejo (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, 
IV,Portaria IBAMA 052/2003)

9- Cleiton Me-
dina

Falta de documentação- Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)

10- Vera Lúcia 
Pereira Azeredo

11- Domingos 
Eleotério

Renda familiar per capita igual ou inferior a 
meio salário mínimo, comprovado através 
de folha resumo do cadastro único. (De-
creto nº 33.917 de 27.03.2018 dispõe, em 
seus artigos 5º, VII)
Falta de documentação,Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)

12- José Luis 
Loureiro Martins

Renda familiar per capita igual ou inferior a 
meio salário mínimo, comprovado através 
de folha resumo do cadastro único. (De-
creto nº 33.917 de 27.03.2018 dispõe, em 
seus artigos 5º, VII)
Falta de documentação, Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)

13- José Au-
gusto Loureiro 
Martins

Renda familiar per capita igual ou inferior a 
meio salário mínimo, comprovado através 
de folha resumo do cadastro único. (De-
creto nº 33.917 de 27.03.2018 dispõe, em 
seus artigos 5º, VII)
Falta de documentação, Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)

14- Maria Mene-
zes da Concei-
ção

Renda familiar per capita igual ou inferior a 
meio salário mínimo, comprovado através 
de folha resumo do cadastro único. (De-
creto nº 33.917 de 27.03.2018 dispõe, em 
seus artigos 5º, VII)
Falta de documentação, Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)

15- Ivani da 
Conceição 
Santos

Renda familiar per capita igual ou inferior a 
meio salário mínimo, comprovado através 
de folha resumo do cadastro único. (De-
creto nº 33.917 de 27.03.2018 dispõe, em 
seus artigos 5º, VII)
Falta de documentação, Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)

16- Nilza Ferrei-
ra Francisco

Renda familiar per capita igual ou inferior a 
meio salário mínimo, comprovado através 
de folha resumo do cadastro único. (De-
creto nº 33.917 de 27.03.2018 dispõe, em 
seus artigos 5º, VII)
Falta de documentação, Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)

17- Olivinio Fer-
reira dos Santos

Renda familiar per capita igual ou inferior a 
meio salário mínimo, comprovado através 
de folha resumo do cadastro único. (De-
creto nº 33.917 de 27.03.2018 dispõe, em 
seus artigos 5º, VII)

18- Djanira 
Santos Pereira

Renda familiar per capita igual ou inferior a 
meio salário mínimo, comprovado através 
de folha resumo do cadastro único. (De-
creto nº 33.917 de 27.03.2018 dispõe, em 
seus artigos 5º, VII)

19- Robervone 
Ferreira Alves

Falta de documentação: Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)

20- Joseni Maria 
da Conceição

Falta de documentação: Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)
Falta de documentação: comprovante de re-
sidência (Decreto nº 33.917 de 27.03.2018 
dispõe, em seus artigos 5º, IV)

21- Vera Lúcia 
Almeida Alves

Falta de documentação: Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)
Folha Resumo do Cadastro Único (Decreto 
nº 33.917 de 27.03.2018 dispõe, em seus 
artigos 5º, IIV)
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22- Marce-
lo Vieira dos 
Santos

Falta de documentação- Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)
Folha Resumo do Cadastro Único (Decreto 
nº 33.917 de 27.03.2018 dispõe, em seus 
artigos 5º, IIV)

23- José An-
tônio Pereira 
Coutinho

Falta de documentação- Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)

24- Luciano 
Lopes

Folha Resumo do Cadastro Único (Decreto 
nº 33.917 de 27.03.2018 dispõe, em seus 
artigos 5º, IIV)

25- Valdecy dos 
Santos

Falta de documentação- Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)

26- Celvo Lou-
reiro dos Santos

Falta de documentação- Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)

27- Ivanilda 
Santos Azeredo

Falta de documentação- Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)

28- Helena da 
Silva Vieira 
Santos

Falta de documentação- Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)

29- Carlos 
Antônio Santos 
Azeredo

Falta de documentação- Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)

30- Joceli 
Conceição dos 
santos

Falta de documentação- Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)

31- Izaldina 
Azeredo dos 
Santos

Falta de documentação- Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)

32- Sivanilda 
Pereira do Ro-
sário

Falta de documentação- Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)

33- Sonoril-
da Pereira do 
Rosário

Falta de documentação- Carteira de Pesca 
Artesanal (RGP) válida, emitida há, no mí-
nimo 01 (um) ano. (Decreto nº 33.917 de 
27.03.2018 dispõe, em seus artigos 5º, I)

DECRETO Nº 34525
Publicação Nº 151718

DECRETO Nº 34.525, DE 13/08/2018.

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL NA ÁREA DE SAÚDE POR TEMPO DETERMINADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO 
EM VISTA O DISPOSTO NAS LEIS Nº. 2.994, DE 15/02/2007 E SUAS ALTERAÇÕES, E RESULTADO FINAL HOMOLOGADO 
ATRAVÉS DO DECRETO Nº 34.456, DE 31/07/2018.

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz, 
autorizada a proceder a contratação por tempo determinado dos Senhores constante do Quadro de Contratação anexo, no 
respectivo período, cargo, carga horária, salário e colocação, com exercício na Secretaria de Saúde – SEMSA, conforme 
classificação obtida no Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 002/2018, conforme Memorando nº 1138/2018-GRH.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 13 de Agosto de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

CLENIR SANI AVANZA

Secretária de Saúde
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QUADRO PARA CONTRATAÇÃO

COLOCAÇÃO NOME CARGO PERÍODO
CARGA HORÁ-

RIA
SALÁRIO

1º TARCÍSIO FRAGA PAJEHÚ
MOTORISTA 
ADMINISTRATIVO INDIGENA

13/08/2018 A 
12/08/2019

44 HS R$ 1.152,18

2º
EDIVANILDO BARBOSA 
CARLOS

MOTORISTA 
ADMINISTRATIVO INDIGENA

13/08/2018 A 
12/08/2019

44 HS R$ 1.152,18

3º OTONIEL SEBASTIÃO
MOTORISTA 
ADMINISTRATIVO INDIGENA

13/08/2018 A 
12/08/2019

44 HS R$ 1.152,18

1º JOELIS NASCIMENTO MOTA
MOTORISTA 
ADMINISTRATIVO INDIGENA

13/08/2018 A 
12/08/2019

44 HS R$ 1.152,18

1º
FÁBIO ANTÔNIO LOUREIRO 
VICENTE

MOTORISTA 
ADMINISTRATIVO INDIGENA

13/08/2018 A 
12/08/2019

44 HS R$ 1.152,18

2º CARLOS PEREIRA DE SOUZA
MOTORISTA 
ADMINISTRATIVO INDIGENA

13/08/2018 A 
12/08/2019

44 HS R$ 1.152,18

3º
MAURICIO BENEDITO DE 
OLIVEIRA

MOTORISTA 
ADMINISTRATIVO INDIGENA

13/08/2018 A 
12/08/2019

44 HS R$ 1.152,18

4º ILÁRIO PEREIRA DE SOUZA
MOTORISTA 
ADMINISTRATIVO INDIGENA

13/08/2018 A 
12/08/2019

44 HS R$ 1.152,18

1º ROMENIG FERREIRA PEREIRA
MOTORISTA 
ADMINISTRATIVO INDIGENA

13/08/2018 A 
12/08/2019

44 HS R$ 1.152,18

2º
ROMERITO FERREIRA 
PEREIRA

MOTORISTA 
ADMINISTRATIVO INDIGENA

13/08/2018 A 
12/08/2019

44 HS R$ 1.152,18

9º
VANDERLEI DA SILVA 
CARLOS

MOTORISTA 
ADMINISTRATIVO INDIGENA

13/08/2018 A 
12/08/2019

44 HS R$ 1.152,18

11º TÁSSIO FRAGA PAJEHÚ
MOTORISTA 
ADMINISTRATIVO INDIGENA

13/08/2018 A 
12/08/2019

44 HS R$ 1.152,18

12º
ROBSON MARTINS DOS 
SANTOS

MOTORISTA 
ADMINISTRATIVO INDIGENA

13/08/2018 A 
12/08/2019

44 HS R$ 1.152,18

13º
DIEGO DOS SANTOS 
SEZENANDO

MOTORISTA 
ADMINISTRATIVO INDIGENA

13/08/2018 A 
12/08/2019

44 HS R$ 1.152,18

DECRETO Nº 34529
Publicação Nº 151716

DECRETO Nº 34.529, DE 13/08/2018.

AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE MENCIONA.

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

DECRETA:

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

Nome Matr. Cargo A partir Exercício Processo

Gildo José de Cerqueira 29812 Agente Administrativo de Saúde 10/08/18 SEMSA 12130/18

Taissa Pedrini Sfalsin Aiolfi 30710 Assistente Técnico de Química 07/08/18 SEMED 12250/18
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos às datas constantes no artigo 
primeiro deste Decreto.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 13 de Agosto de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 088/2018. PROC.11.116/2018- SEMTUR
Publicação Nº 151714

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 088/2018.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.116/2018

CONTRATANTE: Município de Aracruz, representado pelo SECRETARI MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

CONTRATADA: DIEGO SANTANA, neste ato representada por Diego Santana Pinto, portador do CPF: 153.183.967-39.

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a contratação do artista DIEGO SANTANA para a realização de 01 (uma) 
apresentação de show musical com duração mínima de 2h (duas horas) visando atender a programação da festa de SANTA 
CRUZ 462 ANOS.

DO PRAZO: A apresentação do show musical – objeto deste contrato – será realizado no dia 08 de setembro de 2018 às 
23h (vinte e três horas), em Santa Cruz/ Aracruz - ES e deverá possuir duração mínima de 2h (duas horas).

DO VALOR: R$5.000,00 (cinco mil reais).

DATA DA ASSINATURA: 15/08/2018.

Aracruz, 15 de Agosto de 2018

EMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal Interino de Turismo e Cultura.

SUSPENSÃO PE 235/2018 - PROC.16.149/2017- SEMOB
Publicação Nº 151688

AVISO DE SUSPENSÃO

Pregão Eletrônico nº 235/2018

PROCESSO Nº 16.149/2017

OBJETO: Aquisição de Luminárias em Led e Reatores para iluminação pública.

A Prefeitura Municipal de Aracruz torna público a todos os interessados a SUSPENSÃO da abertura do pregão supracitado 
por prazo indeterminado, para fins de analise de questionamentos e impugnação de fornecedores, para possível retificação 
no edital. Salienta-se de imediato que será publicada futuramente nova data de abertura.

Aracruz/ES, 15 de Agosto 2018

Wellington Lozer Giacomin

Secretário Municipal de Obras e Infraestruturas

Decreto nº 32.063/2017
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ATA DE RP Nº 002/2018 - PROC.15.039/2017 - SEMAD 
Publicação Nº 151702

 

PM de Aracruz ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Menor Preço

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

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

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

Departamento de Compras

2 / 2018

PREGÃO ELETRONICO 241 / 2018 Data Vencimento 15/08/2019
16 - SEC DE ADM DE RECURSOS HUMANOSUnidade 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

004907 HOTEL DINIZ LTDA

ARACRUZ                                 

28.352.736/0001-48  

Estado

Telefone
Agência

ES

27-9718-0594       

Cep

Fax
Conta 

29194-584

CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL

AVN  CORONEL VENÂNCIO FLORES 2545 
VILA NOVA                               

Processos
000000015039/2017
Processo da Ata

Processos Agregados

Unidades Requisitantes
017.001.000.000.000 - SECRETARIA DE ADM. E REC. HUMANOS

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

1 2.89.01.1311.0 DR                                                     0,000 100,000 80,0000

HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO (SIMPLES) COM BANHEIRO PRIVATIVO, COM CHUVEIRO ELÉTRICO, EQUIPADO COM 
APARELHO DE AR CONDICIONADO, FRIGOBAR, TELEVISÃO E ACESSO Á INTERNET; OFERECER TOALHA DE BANHOS 
MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAIS (SABONETE, PAPEL HIGIÊNICO); FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ; E SERVIÇOS 
DE QUARTOS DIÁRIOS A SEREM OFERECIDOS NA CIDADE ARACRUZ-ES.

8.000,0000

Valor Total Lote 8.000,0000

LOTE022Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

2 2.89.01.1312.9 DR                                                     0,000 20,000 109,9900

HOSPEDAGEM DE APARTAMENTO (DUPLO) COM BANHEIRO PRIVATIVO COM CHUVEIRO ELÉTRICO; EQUIPADO COM 
APARELHO DE AR CONDICIONADO, FRIGOBAR, TELEVISÃO E ACESSO À INTERNET; OFERECER TOALHA DE BANHO, 
MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAIS (SABONETE, PAPEL HIGIÊNICO); FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ; E SERVIÇOS 
DE QUARTOS DIÁRIOS A SEREM OFERECIDOS NA CIDADE DE ARACRUZ-ES.

2.199,8000

Valor Total Lote 2.199,8000

Aracruz/ES, 15 de agosto de 2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Valor Total Ata 10.199,8000
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

CONTRATO N° 48-2018 - LOSERV LOCAÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA ME

Publicação Nº 151552

RESUMO DO CONTRATO Nº 48/2018– PROCESSO Nº 
58/2017

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz-ES.

Contratada: Loserv Locações e Serviços LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação 
de 01 (um) caminhão pipa para transportar água potá-
vel, com bomba e motorista, com capacidade de 25.000 
litros de água, com mangote de no mínimo 40 metros, 
para atender no município de Aracruz.

Valor Global: R$ 23.875,00

Vigência: 15/08/2018 a 14/09/2018.

Elias Antônio Coelho Marochio

Diretor Geral do SAAE

PORTARIA SAAE-ARA-159/2018
Publicação Nº 151650

PORTARIA SAAE-ARA-159/2018

Dispõe alteração de horário de trabalho da divisão de ges-
tão de manutenção eletromecânica.

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;

Considerando a necessidade de propiciar melhoria na qua-
lidade de vida dos servidores sem impactar no desenvolvi-
mento das atividades do dia a dia do SAAE;

Considerando que atualmente o quadro de servidores da 
Divisão de Gestão de Manutenção Eletromecânica possui 
servidores que se deslocam de cidades e distritos distantes 
da sede, tendo que sair muito cedo das suas residências;

Considerando que os servidores cumprirão a jornada diária 
de 08(oito) horas e a carga horária semanal de 40 (qua-
renta) horas, conforme estabelecido na lei n. 3.939/2015 
e instrução normativa 001/2018.

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o horário de trabalho da divisão de manu-
tenção eletromecânica, a partir de 16/08/2018, conforme 
segue:

ENTRADA INTERVALO SAÍDA

08h00min
12h00min as 

13h00min
17h00min

Aracruz-ES, 15 de agosto de 2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017.
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Boa Esperança

Prefeitura

AVISO RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2018 - PMBE
Publicação Nº 151548

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E SUA HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018

Processo nº. 2.674 / 2018

O Município de Boa Esperança/ES, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público, de acordo com as disposições contidas 
nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/1993 e alterações posteriores, o resultado da licitação e sua homologação referente ao 
Pregão Presencial nº 029/2018, objetivando a Aquisição de materiais de construção para serem utilizados na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes para mudança de emissário de esgoto tratado, sendo necessários 
para realização do deslocamento de uma rede de esgoto tratado. Empresas Adjudicadas: PREBON PREMOLDADOS LTDA 
EPP, CNPJ n° 04.172.476/0001-60, no lote 2 no valor total de R$ 7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais) e SOLI-
VAN RONDELLI JUNIOR – EPP, CNPJ n° 08.808.304/0001-91, nos lotes 1, 3, 4, 5, 6 e 7 no valor total de R$ 10.881,14 (dez 
mil, oitocentos e oitenta e um reais e quatorze centavos). Homologação: Em 14 de agosto de 2018, pelo Exmº Prefeito 
Municipal, Srº Lauro Vieira da Silva.

Boa Esperança/ES, 15 de agosto de 2018.

João Flávio Zoteli Areia

Pregoeiro Oficial
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Castelo

Prefeitura

RESULTADO CC Nº 02 E 03/2018
Publicação Nº 151323

RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

Carta Convite nº 002/2018:

- L.C. CONSTRUTORA EIRELI – ME no valor total de R$ 53.643,97 (cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e três reais 
e noventa e sete centavos).

Castelo-ES, 14/08/2018

FELIPE SIQUEIRA PIRES

PRESIDENTE DA CPL

RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

Carta Convite nº 003/2018:

- L.C. CONSTRUTORA EIRELI - ME no valor de R$ 37.981,88 (trinta e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta 
e oito centavos).

Castelo-ES, 14/08/2018

FELIPE SIQUEIRA PIRES

PRESIDENTE DA CPL
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Colatina

Prefeitura

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESEN-
CIAL N.º 085/2018

Publicação Nº 151574

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 085/2018

O Município de Colatina/ES torna público que às 09h00 do dia 
30 de Agosto de 2018, realizará a abertura do Pregão Pre-
sencial nº 085/2018, cujo o objeto é a formalização de Re-
gistro de Preços para aquisição de materiais ambulatoriais.

Edital disponível no site:

“http://www.colatina.es.gov.br”.

GIULIANA ARPINI BENEDITO

Pregoeira Municipal

DECRETO 22.038/2018
Publicação Nº 151614

DECRETO Nº 22.038. DE 03 DE AGOSTO DE 2018 .

Designa Comissão para recebimento definitivo de obras e 
serviços contratados pelo Município de Colatina :

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

Artigo 1º - Ficam designados para compor a Comissão 
para proceder o recebimento definitivo das obras e servi-
ços contratados pelo Município de Colatina, os servidores:

- Antônio Carlos Nelo Galvão

- Maikon Kuster

- Vinícius Viana dos Santos

- Thábata Caliari Souto

- Edson Arlindo Depiante

Parágrafo Único - A Comissão atuará sob a presidência do 
Engenheiro Antônio Carlos Nelo Galvão.

Artigo 2º - Fica revogado em todos os seus termos o De-
creto 19.258, de 01 de setembro de 2016.

Artigo 3º - Este ato entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 03 de 
agosto de 2018.

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 03 de agosto de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CON-
TRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
N° 044/2017.

Publicação Nº 151625

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO N° 044/2017.

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: SALVADOR ENGENHARIA LTDA

OBJETO: O presente Termo tem por finalidade PRORRO-
GAR o prazo previsto na Cláusula Sétima do Contrato em 
epígrafe, por mais 30 (trinta) dias, a partir do dia 06 de 
agosto de 2018.

DATA DA ASSINATURA: 02 de agosto de 2018.

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

PORTARIA 041/2018
Publicação Nº 151615

PORTARIA Nº 041/2018 .

Inclui membro para compor a Portaria 034/2018 :

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

RESOLVE incluir Dr. Alexandre Pinheiro de Oliveira, para 
atuar no Processo Administrativo Disciplinar-PAD, instau-
rado pela Portaria nº 034/2018, em substituição ao mem-
bro Drª Evellin Soella Monteiro, objetivando apurar os fa-
tos narrados através do procedimento administrativo nº 
2.410/2018.

Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 10 de 
agosto de 2018.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 10 de agosto de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.

http://www.colatina.es.gov.br
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Câmara Municipal

PORTARIA 054/2018
Publicação Nº 151643

PORTARIA Nº O54/2018

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, eleito na 
forma da Lei, e usando de atribuições legais, em especial 
as contidas no Inciso XX do Artigo 31 da Resolução nº 
96/93, de 16/11/93 - Regimento Interno Cameral, Resol-
ve:

Art. 1º - Fica exonerado o Sr. GUMERCINO BREDER PAULI-
NO, do Cargo de Assessor Parlamentar, do quadro de pro-
vimento em comissão da Câmara Municipal de Colatina, a 
partir do dia 01 (primeiro) de Agosto de 2018.

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

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

Colatina-ES., 01 de Agosto de 2018

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

Presidente

PORTARIA 055/2018
Publicação Nº 151645

PORTARIA Nº O55/2018

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, eleito na 
forma da Lei, e usando de atribuições legais, em especial 
as contidas no Inciso XX do Artigo 31 da Resolução nº 
96/93, de 16/11/93 - Regimento Interno Cameral, Resol-
ve:

Art. 1º - Fica exonerado o Sr. KLEBER COELHO LOPES, do 
Cargo de Diretor Geral, do quadro de provimento em co-
missão da Câmara Municipal de Colatina, a partir do dia 01 
(primeiro) de Agosto de 2018.

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

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

Colatina-ES., 01 de Agosto de 2018

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

Presidente

PORTARIA 056/2018
Publicação Nº 151646

PORTARIA Nº 056/2018

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, eleito na 
forma da Lei, e usando de atribuições legais, em especial 
as contidas no Inciso XX do Artigo 31 da Resolução nº 
96/93, de 16/11/93 - Regimento Interno Cameral, Resol-
ve:

Art. 1º - Fica nomeada a Sr.ª MONIQUE DOS SANTOS DES-
SABATO, para ocupar o Cargo de Diretor Geral, do quadro 
de provimento em comissão da Câmara Municipal de Cola-
tina, a partir do dia 02 (dois) de Agosto de 2018.

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

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

Colatina-ES., 01 de Agosto de 2018

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

Presidente

PORTARIA 057/2018
Publicação Nº 151647

PORTARIA Nº 057/2018

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, eleito na 
forma da Lei, e usando de atribuições legais, em especial 
as contidas no Inciso XX do Artigo 31 da Resolução nº 
96/93, de 16/11/93 - Regimento Interno Cameral, Resol-
ve:

Art. 1º - Fica nomeada a Sr.ª RAQUEL PASSOS ANDER-
SON, para ocupar o Cargo de Assessor Parlamentar, do 
quadro de provimento em comissão da Câmara Municipal 
de Colatina, a partir do dia 08 (oito) de Agosto de 2018.

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

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

Colatina-ES., 08 de Agosto de 2018

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

Presidente
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PORTARIA 058/2018
Publicação Nº 151631

PORTARIA Nº 058/2018

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Colatina, eleito na forma da Lei, e usando de 
atribuições legais, em especial as contidas no Inciso XX do 
Artigo 31 da Resolução nº 96/93, de 16/11/93 – Regimen-
to Interno Cameral, RESOLVE:

Artigo 1º - Determinar que seja seguida a segunda versão 
da Instrução Normativa nº 001 do Sistema de Controle 
Patrimonial e Almoxarifado, Anexo I;

Parágrafo Único - A Instrução nº 001 do SPA tem por fi-
nalidade orientar e disciplinar os procedimentos de rece-
bimento, registro e controle Patrimonial de bens Móveis e 
Imóveis da Câmara Municipal de Colatina.

Artigo 2º - Determinar que seja seguida a primeira versão 
da Instrução Normativa nº 002 do Sistema de Controle 
Patrimonial e Almoxarifado da Câmara Municipal de Cola-
tina, Anexo II.

Parágrafo Único - A Instrução nº 002 do SPA tem por fi-
nalidade orientar e disciplinar os procedimentos a serem 
adotados nos casos de extravio, e/ou furto e roubo de 
bens, com vistas à eficácia e eficiência e transparência da 
aplicação dos recursos públicos no âmbito do Poder Legis-
lativo Municipal de Colatina/ES.

Artigo 3º - Revogar a Portaria nº 115, de 04 de Novembro 
de 2014.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Colatina/ES, 10 de Agosto de 2018.

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

Presidente

ANEXO I

INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA DE CONTROLE PATRI-
MONIAL E ALMOXARIFADO – SPA Nº 001/2018

Versão: 02

Aprovação em: 10/08/2018.

Ato de aprovação: Portaria nº 058/2018

Unidade Responsável: Unidade Legislativa

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade orien-
tar e disciplinar os procedimentos de recebimento, registro 
e controle Patrimonial de bens Móveis e Imóveis da Câma-
ra Municipal de Colatina.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange o Setor de Almoxarifado e Patrimônio e 
demais Unidades que integram a estrutura organizacional 
no âmbito da Câmara Municipal de Colatina/ES.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º Os termos e expressões são:

I. SPA

Sistema de Controle Patrimonial e Almoxarifado.

II. Autoridade Administrativa

Chefe do Poder Legislativo Municipal.

III. Material

Material é a designação de móveis, equipamentos, compo-
nentes sobressalentes, acessórios, utensílios, veículos em 
geral, matérias-primas e outros bens utilizados ou passí-
veis de utilização nas atividades do município.

IV. Material Permanente

Itens de uso permanente, a saber, aqueles que em razão 
de seu uso constante, e da definição da lei nº 4.320/64, 
não perdem a sua identidade física mesmo quando incor-
porados ao bem e/ou têm uma durabilidade superior a dois 
anos, tais como: mobiliário em geral.

V. Material de Consumo

É aquele em razão de seu uso corrente, perde normalmen-
te sua identidade física/e ou tem utilização limitada a 02 
(dois) anos.

VI. Controle Patrimonial

O controle patrimonial se dá através do registro adequado 
de todos os bens móveis e imóveis, adquiridos por recur-
sos orçamentários e não orçamentários, que estão à dis-
posição da Câmara Municipal de Colatina/ES para a reali-
zação de suas atividades.

VII. Almoxarifado

É o local destinado à guarda segura, ordenada e de con-
servação de materiais e produtos, tendo a função de con-
trole de estoque, contabilidade, armazenamento, acon-
dicionamento e a racionalização do uso, condicionados à 
requisição específica.

VIII. Recebimento

É o ato de receber determinado material ou produto, no 
local previamente designado, sendo dividido em quatro 
etapas: entrada de materiais ou produtos, conferência 
quantitativa, qualitativa e regularização, sendo entregue 
a servidor competente que declara na Nota Fiscal ou em 
outro documento hábil que os materiais ou produtos satis-
fazem às especificações contratadas, consoante o artigo 
73 da Lei 8.666/93.
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IX. Registro Patrimonial

Procedimento administrativo que consiste em incluir no 
cadastro patrimonial da Câmara Municipal de Colatina/ES, 
as características, especificações, número de tombamen-
to, valor de aquisição e demais informações sobre um bem 
permanente adquirido.

X. Inventário

Processo de contagem física da existência dos bens para 
posterior confronto com os registros dos bens no patrimô-
nio e com os registros contábeis.

XI. Comissão de Inventário

A comissão inventariante é responsável por executar o in-
ventário físico dos bens permanentes.

XII. Tombamento

Consiste na formalização da inclusão física de um material 
permanente no acervo da Câmara Municipal, com a atri-
buição de um número único de registro patrimonial.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º A presente Instrução Normativa integra o conjunto 
de ações de responsabilidade do Chefe do Poder Legislati-
vo Municipal, no sentido de implementação do Sistema de 
Controle Interno no âmbito da Câmara Municipal de Co-
latina, e tem como base legal os dispositivos contidos na 
Constituição Federal; na Lei Complementar nº. 101 de 04 
de maio de 2.000 - LRF; na Lei nº. 4.320/64; na Lei Fede-
ral nº. 8.666/1993; nas Resoluções TCE-ES nº. 227/2011, 
e 257/2013; na Lei Orgânica do Município de Colatina; no 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Colatina; na 
Lei Complementar Municipal nº. 35, de 30 de dezembro 
de 2005; além da Lei Complementar Municipal nº. 073, de 
12 de agosto de 2013, regulamentada pela Resolução nº. 
241/2013, que dispõem sobre o funcionamento do Siste-
ma de Controle Interno na CMC, e a Instrução Normativa 
SCI nº 001.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º Do Presidente da Câmara Municipal

I. Nomear por Portaria a Comissão de Inventário, compos-
ta de no mínimo 03 (três) servidores, do quadro perma-
nente;

II. Autorizar com base no relatório do inventário patrimo-
nial, a baixa patrimonial dos bens móveis permanentes 
inservíveis ou extraviados, no Sistema Informatizado do 
Patrimônio e Almoxarifado;

III. Determinar com base no relatório do inventário pa-
trimonial, a autuação de processo de bens extraviados, e 
encaminhar à Procuradoria Jurídica para as providências 
cabíveis;

IV. Dar ciência aos membros nomeados para compor a Co-
missão de suas responsabilidades.

Art. 6º Do Chefe dos Serviços de Almoxarifado e Patrimônio

I. Cumprir fielmente as determinações desta Instrução 
Normativa, divulgando aos servidores da unidade, velando 
pelo seu fiel cumprimento;

II. Acompanhar junto ao Setor de Compras, Licitações e 
Contratos e Comissão de Permanente de Licitações, o trâ-
mite dos processos de compras;

III. Zelar pelo correto recebimento, conferência, armaze-
namento, distribuição e registro das transações decorren-
tes destas atividades no Sistema Informatizado;

IV. Controlar, supervisionar e executar as atividades perti-
nentes à administração dos bens móveis e imóveis, man-
tendo atualizados os arquivos de dados, que possam for-
necer a qualquer momento informações confiáveis sobre 
os bens de propriedade da Câmara Municipal de Colatina;

V. Encaminhar ao Setor de Contabilidade os relatórios atu-
alizados referentes ao Patrimônio e Almoxarifado até o ter-
ceiro dia do mês subsequente;

VI. Realizar conferência periódica, parcial ou total, sempre 
que julgar conveniente e oportuno, independentemente do 
inventário anual;

VII. Providenciar a manutenção ou reparos de bens aloca-
dos em cada setor, sempre que acionado pelo responsável 
ou por sua própria avaliação;

VIII. Informar por escrito, ao responsável pela Unidade 
Central de Controle Interno, a prática de atos irregulares 
ou ilícitos;

IX. Restringir a entrada de pessoas no interior do almoxa-
rifado, zelar pela perfeita condição de uso, organização do 
espaço físico e segurança do almoxarifado;

X. Realizar o planejamento das compras de materiais le-
vando em consideração o calendário de compras, o espaço 
físico disponível e as condições de estocagem, requisitando 
ao Setor de Compras, Licitações e Contratos os materiais 
em falta, quando atingirem os estoques mínimos, manten-
do de forma atualizada, a quantidade e a periodicidade dos 
materiais de consumo;

XI. Providenciar emplacamento e identificação de todos os 
materiais permanentes e equipamentos, de acordo com o 
tombamento e em consonância com a numeração sequen-
cial;

XII. Manter em arquivo próprio todos os documentos refe-
rentes à entrada, movimentação e baixa de bens;

XIII. Classificar e cadastrar os materiais de consumo no 
sistema de informatizado de almoxarifado e patrimônio;

XIV. Supervisionar e controlar a distribuição racional do 
material adquirido;

Art. 7º Das demais Unidades Executoras da estrutura ad-
ministrativa da Câmara Municipal

I. Cumprir fielmente as determinações desta Instrução 
Normativa, divulgando aos servidores da unidade, velando 
pelo seu fiel cumprimento, exercendo os controles esta-
belecidos nos sistemas administrativos afetos à sua área 
de atuação, no que tange as atividades específicas ou au-
xiliares, objetivando a observância à legislação vigente, a 
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salvaguarda do patrimônio e a busca contínua da eficácia 
e eficiência operacional;

II. Zelar e orientar pela conservação e utilização adequada 
dos bens móveis, comunicando ao Setor de Almoxarifado 
e Patrimônio e ao Auditor Público Interno, qualquer irre-
gularidade ou ilegalidade de que tenha conhecimento, sob 
pena de responsabilidade solidária.

III. O controle dos bens patrimoniais será exercido em 
cada Unidade Executora e terá um responsável pelos bens 
destinados ao seu setor, sendo que cada servidor ficará 
responsável pelos bens móveis que estejam sob sua guar-
da, com o dever de zelar pelos mesmos e de comunicar 
imediatamente a quem de direito, qualquer irregularidade 
ocorrida com o bem sob seus cuidados;

IV. Qualquer servidor da Câmara Municipal de Colatina, 
independentemente do seu vínculo empregatício, é res-
ponsável pelos danos que causar aos bens patrimoniais ou 
concorrer para tanto.

Art. 8º Do Auditor Público Interno – Unidade Central de 
Controle Interno

I. Verificar o cumprimento das determinações desta Ins-
trução Normativa, promovendo a sua divulgação junto a 
todas as unidades administrativas da estrutura organiza-
cional do Poder Legislativo Municipal;

II. Elaborar, cumprir e, quando necessário, atualizar os 
procedimentos, metodologia de trabalho e todas as orien-
tações necessárias para o aprimoramento e eficácia dos 
procedimentos de registro e, controle e inventário de bens 
móveis e imóveis da Câmara Municipal de Colatina;

III. Manifestar através de relatórios, auditorias internas, 
inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a 
identificar e sanar as possíveis irregularidades.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

SEÇÃO I

DA AQUISIÇÃO DOS BENS

Art. 9º Toda aquisição de bens móveis e imóveis deverá 
estar prevista no Orçamento Anual;

Art. 10 O processo de compra deverá obedecer às exigên-
cias dispostas na Lei Federal nº 8.666/1993 e nas Instru-
ções Normativas estabelecidas pela Câmara Municipal;

Art. 11 Todo bem comprado deverá ser precedido de solici-
tação de compra e procedimento administrativo.

SEÇÃO II

DO RECEBIMENTO

Art. 12 Todo material adquirido pela Câmara Municipal de 
Colatina/ES, seja de consumo ou permanente deverá ser 
recebido pelo Departamento de Patrimônio e Almoxarifa-
do, por servidor responsável e/ou Diretor Geral da Câmara 
Municipal;

Art. 13 Antes do recebimento o responsável deverá con-
ferir se a Nota Fiscal está de acordo com o orçamento ou 
pedido de compras, como: material, quantidade, unidade, 
medida, preços unitário e total;

Art. 14 Após a conferência da Nota Fiscal o responsável irá 
dar seu aceite através de carimbo no verso da nota;

Art. 15 No caso de mercadorias como aparelhos e equi-
pamentos o recebimento definitivo só será emitido após a 
verificação de funcionamento;

Art. 16 A Nota Fiscal carimbada será juntada no processo 
de compra referente à mercadoria cabendo ao responsável 
pelo Departamento de almoxarifado e patrimônio arquivar 
uma cópia da Nota;

Art. 17 No caso do material não cumprir com as espe-
cificações determinadas ou ainda apresentar falhas, im-
perfeições ou defeitos o mesmo não será recebido pelos 
responsáveis, devendo ser comunicado imediatamente ao 
Diretor Geral da Câmara Municipal;

SEÇÃO III

DO REGISTRO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS

SUBSEÇÃO I

DO REGISTRO/TOMBAMENTO DOS BENS PERMANENTES

Art. 18 Tombamento é o processo de inclusão (entrada) de 
um bem permanente no sistema de controle patrimonial 
sendo realizado sempre no momento em que o bem entra 
fisicamente na Câmara Municipal de Colatina-ES;

Art. 19 O registro patrimonial tem como finalidade:

I. Identificação do bem;

II. Inclusão do ativo imobilizado;

III. Distribuição;

IV. Localização;

V. Guarda, conservação e manutenção periódica.

Art. 20 São elementos essenciais para a identificação do 
bem:

I. Nº do registro patrimonial;

II. Descrição do material;

III. Fornecedor;

IV. Data da aquisição;

V. Valor, e número da Nota Fiscal.

Art. 21 Todo material antes de ser utilizado deverá ser 
registrado individualmente no sistema informatizado de 
controle patrimonial do Departamento de Almoxarifado e 
Patrimônio;

Art. 22 Para efeito de identificação e controle, os equipa-
mentos e materiais permanentes receberão números se-
quenciais de registro patrimonial;

Art. 23 Após o registro no sistema informatizado e gera-
do o número do registro patrimonial, o responsável pelo 
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Departamento de Almoxarifado e Patrimônio deverá colar 
a plaqueta no bem;

Art. 24 O Departamento de Almoxarifado e Patrimônio de-
verá certificar-se de que a identificação (etiqueta de nu-
meração patrimonial) ficou bem colada e de fácil visuali-
zação;

Art. 25 Para material bibliográfico, o número de registro 
patrimonial poderá ser aposto mediante carimbo;

Art. 26 O número do registro patrimonial acompanhará o 
bem por toda sua vida útil, até sua baixa mencionada em 
todos os documentos que se referirem ao bem;

Art. 27 Deverá no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
após a aquisição do bem, ser afixada plaqueta com núme-
ro correspondente ao registro patrimonial;

Art. 28 Na colocação da plaqueta deverão ser observados 
os seguintes aspectos:

I. Local de fácil visualização para efeito de identificação, 
preferencialmente na parte frontal do bem;

II. Evitar áreas que possam curvar ou dobrar a plaqueta;

III. Evitar fixar a plaqueta em partes que não ofereçam 
boa aderência;

IV. Evitar áreas que possam acarretar a deterioração da 
plaqueta;

V. Não fixar a plaqueta apenas por uma das extremidades;

VI. Não fixar a plaqueta sobre alguma indicação importan-
te do bem.

SUBSEÇÃO II

DO REGISTRO DOS MATERIAIS DE CONSUMO

Art. 29 Após o recebimento definitivo o registro do mate-
rial de consumo deverá ser processado no Sistema Infor-
matizado do Almoxarifado, contendo no mínimo os seguin-
tes dados:

I. Data de entrada do material;

II. Especificação do material com objeto resumido;

III. Quantidade e custos;

IV. Nome do fornecedor;

V. Documento comprobatório (Nota Fiscal) com o nº data 
de emissão e valor.

Art. 30 Nenhum material será liberado para as unidades 
sem o devido registro no sistema informatizado do almo-
xarifado;

Art. 31 Após o registro patrimonial do bem, o responsável 
pelo Departamento de Almoxarifado e Patrimônio, deverá 
providenciar a distribuição do bem solicitado;

Art. 32 Todos os bens contidos em um Setor ficarão sob a 
responsabilidade do chefe imediato do mesmo;

SEÇÃO IV

DO CONTROLE DOS BENS MÓVEIS

SUBSEÇÃO I

CONTROLE DO MATERIAL PERMANENTE

Art. 33 O Departamento de Patrimônio e Almoxarifado efe-
tuará, periodicamente, levantamento dos equipamentos e 
materiais permanentes em uso juntos as unidades que in-
tegram a estrutura da Câmara Municipal, com a finalidade 
de constatar os aspectos quantitativos e qualitativos des-
ses;

Art. 34 A saída de um bem móvel das dependências da 
Câmara Municipal de Colatina/ES somente poderá se pro-
cessar após devidamente autorizado pelo Presidente da 
Câmara Municipal, e devidamente registrado em ofício;

Art. 35 O Departamento de Patrimônio e Almoxarifado de-
verá manter um controle sistemático de autorização para 
a saída de bens, a fim de facilitar o controle e o acompa-
nhamento dos serviços de reparação e ou manutenção a 
serem executados;

Art. 36 Sempre no terceiro dia do mês subsequente o res-
ponsável Departamento de Patrimônio e Almoxarifado de-
verá encaminhar para a Contabilidade todos os relatórios 
referente às movimentações do mês, constando: balanço 
patrimonial, depreciações dos bens, entradas e saídas de 
produtos;

Art. 37 As ocorrências constatadas pelo Departamento de 
Almoxarifado e Patrimônio serão comunicadas por escrito 
e encaminhadas ao Presidente da Câmara Municipal de Co-
latina, para as providências cabíveis.

SUBSEÇÃO II

DO CONTROLE DO MATERIAL DE CONSUMO

Art. 38 Da requisição e distribuição:

O fornecimento dos materiais de expediente e de consumo 
será realizado pelo Setor de Almoxarifado, que fará sua 
distribuição às unidades da estrutura organizacional da 
Câmara Municipal de Colatina, de acordo com a demanda 
das mesmas;

I. Havendo a necessidade de material de consumo ou de 
expediente o servidor interessado deverá se dirigir ao De-
partamento de Almoxarifado e requisitar o material;

II. A requisição será realizada conforme modelo disponi-
bilizado pelo Setor de Almoxarifado que deverá conter: a 
identificação do setor e do solicitante, a descrição do item 
e a quantidade, a assinatura do servidor requisitante, a 
data da requisição e a autorização do responsável imedia-
to do Setor respectivo;

III. Ao receber a solicitação, o servidor responsável pelo 
Almoxarifado deverá tomar as seguintes providências:

a) Sendo condizente o pedido, este deve ser atendido;

b) Caso o pedido não seja condizente, o responsável pelo 
Setor de Almoxarifado deverá sugerir que o solicitante al-
tere o pedido;

c) Caso não tenha disponibilidade de material no estoque, 
o responsável pelo Setor de Almoxarifado, deverá execu-
tar os procedimentos para aquisição;
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d) O servidor responsável pelo Almoxarifado deverá lançar 
no Sistema Informatizado, além das entradas todas as sa-
ídas de materiais de consumo e expediente armazenados 
no estoque, arquivando as requisições em pasta própria;

Art. 39 Estoque dos materiais de consumo:

I. Mensalmente deverá ser elaborado pelo Almoxarifado o 
relatório de material de consumo, constando entrada e sa-
ída de materiais, discriminando os valores movimentados 
pelos Setores e por materiais, que será encaminhado até 
o terceiro dia do mês subsequente e encaminhado para o 
Setor de Contabilidade, a fim de atender exigência do Tri-
bunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

II. Constatada a diminuição do nível de estoque do Setor 
de almoxarifado, o Chefe do Departamento, adotará de 
imediato as providências, informando por correspondência 
interna, para a Diretoria Geral, para que seja iniciado o 
procedimento licitatório, se for necessário.

Art. 40 Armazenamento dos materiais de consumo:

I. O armazenamento dos bens adquiridos compreende a 
guarda, localização, segurança, e preservação, a fim de 
atender as necessidades operacionais de todos os setores 
da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cola-
tina/ES;

II. Os bens e materiais de consumo deverão ser organiza-
dos de forma que facilite a movimentação, a realização de 
inventários e a distribuição;

Art. 41 No armazenamento devem ser observadas as se-
guintes diretrizes:

I. Evitar furto ou roubo;

II. Proteger contra ação dos perigos mecânicos, das ame-
aças climáticas e dos animais daninhos; Possibilitar fácil 
inspeção e rápido inventário;

III. Estocar nas partes inferiores das estantes materiais 
mais pesados e/ou volumosos;

IV. Conservar materiais nas embalagens originais, somen-
te sendo abertas, quando do fornecimento parcelado;

V. Manter a face da embalagem voltada para o lado do 
acesso ao local de armazenagem;

VI. Atentar para a segurança das alturas das pilhas;

VII. Proibir terminantemente de fumar no interior do Al-
moxarifado;

VIII. Permitir só entrada de pessoas autorizadas;

IX. Utilizar o Método PEPS – Primeiro que Entra é o Primei-
ro que Sai.

SEÇÃO V

DO CONTROLE DOS BENS IMÓVEIS

SUBSEÇÃO I

AQUISIÇÃO DOS BENS IMÓVEIS

Art. 42 A aquisição de bem imóvel na modalidade de 
compra se dará conforme disposições da Lei Federal nº 

8.666/93;

Art. 43 Os processos administrativos que tratam da aqui-
sição de bens imóveis por compra serão instruídos com 
justificativa da aquisição, projeto a ser desenvolvida no 
imóvel, autorização do Presidente da Câmara Municipal, 
além do parecer da Procuradoria Jurídica.

SUBSEÇÃO II

DO REGISTRO PATRIMONIAL DOS BENS IMÓVEIS

Art. 44 Os bens imóveis terão o número do registro patri-
monial igual ao do seu registro em cartório, incluindo:

I. Endereço e denominação pela qual o imóvel é eventual-
mente conhecido;

II. Destinação do imóvel;

III. Dimensões do imóvel, no caso de benfeitorias, realizar 
o detalhamento;

IV. Forma de aquisição;

V. Número do processo, número do empenho e valor da 
aquisição;

VI. Identificação do título de transferência: cartório, co-
marca, número do registro, livro, folha e data.

SEÇÃO VI

DO INVENTÁRIO

SUBSEÇÃO I

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Art. 45 O inventário é o instrumento de controle que tem 
por finalidade confirmar a existência física, dos equipa-
mentos e materiais permanentes em uso da Câmara Muni-
cipal de Colatina-ES, com a finalidade de verificar:

I. Levantamento dos bens patrimoniais;

II. Quantidades físicas diferentes nos registros de controle 
do almoxarifado;

III. Material existente sem registro contábil;

IV. Material registrado o sistema, porém não existe mais;

V. Material obsoleto ou com tendência a ficar obsoleto;

VI. Material deteriorado ou danificado;

VII. Material sem a devida preservação/conservação ou 
com embalagens danificadas deteriorando o material;

VIII. Materiais inservíveis.

Art. 46 As elaborações dos Inventários podem ter as se-
guintes características:

I. Inventário anual - destinado a verificar a quantidade e o 
valor dos bens patrimoniais do acervo de cada Setor;

II. Inventário eventual - realizado em qualquer época, por 
iniciativa do Presidente da Câmara Municipal de Colatina.

Art. 47 No inventário, para caracterização dos bens 
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patrimoniais figurarão:

I. No cabeçalho:

a) Nome do setor;

b) Data de emissão do inventário.

II. No corpo do relatório:

a) Número do registro patrimonial;

b) Pessoa responsável;

Art. 48 Durante a realização de qualquer tipo de inventário 
ficam vedadas todas e quaisquer movimentações físicas de 
bens localizados nos setores abrangidos pelos trabalhos.

SUBSEÇÃO II

DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO

Art. 49 O inventário deverá ser executado por uma comis-
são constituída por meio de Portaria emitida pelo Presiden-
te da Câmara Municipal;

Art. 50 São atribuições dos membros da Comissão de In-
ventário:

I. A verificação da localização física de todos os bens pa-
trimoniais nos setores da Câmara Municipal de Colatina;

II. A avaliação do estado de conservação destes bens;

III. A identificação de bens permanentes eventualmente 
não tombados;

IV. A identificação de bens que eventualmente não possam 
ser localizados;

V. A emissão de relatório final acerca das observações ano-
tadas ao longo do processo do inventário, incluindo tam-
bém bens não localizados ou que ao ser detectado, pela 
Comissão de Inventário, foram julgados desnecessários, 
supérfluos, obsoletos, ociosos ou antieconômicos.

Art. 51 Após os ajustes necessários (avaliação, reavalia-
ção), a Comissão de Inventário Anual, deve observar as 
seguintes providências:

I. Encaminhamento para o Presidente da Câmara no caso 
de extravio ou necessidade de baixa de bens;

II. Encaminhamento para o departamento de Almoxarifa-
do e Patrimônio para resolução de possíveis divergências, 
se for o caso.

Art. 52 Findo a elaboração do resumo do inventário anual 
o Setor de Patrimônio e Almoxarifado extrairá uma cópia 
do Inventário Anual e arquivará no setor e em seguida 
encaminhará ao Departamento de Contabilidade para con-
ciliação física x contábil, ajustes nos saldos contábeis para 
anexar às Contas Anuais.

SUBSEÇÃO III

INVENTÁRIOS DOS BENS IMÓVEIS

Art. 53 O Inventário dos Bens Imóveis compreenderá no 
mínimo:

I. Os imóveis utilizados pelo Órgão ou Entidade pertencentes 

ao Estado, Município e os pertencentes a terceiros;

II. Informações resumidas do instrumento que viabilizou a 
utilização do imóvel e o prazo de vigência;

III. Características dos imóveis;

IV. Documentos comprobatórios das benfeitorias realiza-
das no imóvel.

SEÇÃO VII

DA BAIXA DOS BENS

Art. 54 Baixa patrimonial é a exclusão do bem no estoque 
ou no cadastro patrimonial que, contabilmente, gera regis-
tro de diminuição do saldo da conta patrimonial;

Art. 55 A baixa de um bem patrimonial, por qualquer mo-
tivo, só ocorrerá após a conclusão final do processo cor-
respondente ao caso;

Art. 56 São motivos da baixa patrimonial:

I. Inutilização por uso ou por acidente;

II. Extravio;

III. Desuso (obsoletismo);

IV. Alienação;

V. Contaminação.

Art. 57 Os bens móveis inservíveis serão relacionados pela 
Comissão de Inventário e submetidos à aprovação do Pre-
sidente da Câmara Municipal, providenciando-se a baixa 
patrimonial;

Art. 58 Ocorrendo pedido de baixa em virtude de extravio 
ou acidente, este só pode ser concedido, após conclusão 
do processo de sindicância ou inquérito instaurado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, com vista à apuração de 
responsabilidade com ressarcimento em dinheiro, reposi-
ção do bem ou a penalidade prevista na norma interna;

Art. 59 O responsável pelo almoxarifado e patrimônio, de 
posse da autorização do Presidente da Câmara Municipal, 
providenciará as devidas anotações e baixa nos registros 
patrimoniais.

SEÇÃO VIII

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE 
DO PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

Art. 60 O responsável pelo Departamento de Almoxarifado 
e Patrimônio, elaborará os seguintes relatórios e encami-
nhará para o Setor de Contabilidade, até o terceiro dia do 
mês subsequente. São eles:

I. Relatório de entrada e saída e bens móveis;

II. Relatório de entrada e saída de bens imóveis;

III. Relatório de entrada e saída do almoxarifado – mate-
rial de consumo;

IV. Relatório de entrada e saída do almoxarifado – material 
permanente.

V. Relatório de depreciação mensal.
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SEÇÃO IX

DA ELABORAÇÃO ANUAL DO INVENTÁRIO

Art. 61 O responsável pelo Departamento de Patrimônio e 
Almoxarifado encaminhará para o Departamento de Con-
tabilidade, até o dia 31 de janeiro do ano subsequente, o 
inventário anual dos bens móveis e imóveis, e o inventário 
anual dos materiais de consumo e permanente, para envio 
da PCA;

Art. 62 O Inventário Anual dos bens imóveis e móveis será 
realizado pela Comissão de Inventário Anual designada 
pelo Chefe do Poder Legislativo Municipal.

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 63 A inobservância das tramitações e procedimentos 
de rotina estabelecida nesta Instrução Normativa, sem 
prejuízo das orientações e exigências do TCE/ES relativas 
ao assunto, sujeitará os responsáveis às sanções legais 
cabíveis.

Art. 64 Eventuais impropriedades ocorridas em descum-
primento da presente Instrução que não puderem ser sa-
nadas pelo Setor de Patrimônio e Almoxarifado deverá ser 
comunicado formalmente a Unidade Central de Controle 
Interno – UCCI.

Art. 65 Todo e qualquer recebimento de bem móvel de-
verá ser identificado e registrado pelo Departamento de 
Patrimônio e Almoxarifado, definidos por esta Instrução 
Normativa.

Art. 66 Não será permitido o acesso a nenhuma pessoa 
estranha ao Almoxarifado, salvo se estiver acompanhado 
de pessoa autorizada.

Art. 67 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos as-
sim o exigirem a fim de verificar a sua adequação à Legis-
lação vigente bem como manter o processo de melhoria 
contínua dos serviços públicos municipais.

Art. 68 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

Colatina/ES, 10 de agosto de 2018

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

PRESIDENTE

ELIANE ZOVICO SOELLA

CHEFE DE SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI

AUDITOR PÚBLICO INTERNO

ANEXO II

INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA DE CONTROLE PATRI-
MONIAL E ALMOXARIFADO – SPA Nº 002/2018

Versão: 01

Aprovação em: 10/08/2018.

Ato de aprovação: Portaria nº 058/2018

Unidade Responsável: Unidade Legislativa

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Artigo 1º A presente Instrução Normativa tem por finalida-
de orientar e disciplinar os procedimentos a serem adota-
dos nos casos de extravio, e/ou furto e roubo de bens, com 
vistas à eficácia e eficiência e transparência da aplicação 
dos recursos públicos no âmbito do Poder Legislativo Mu-
nicipal de Colatina/ES.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Artigo 2º Abrange o Setor de Almoxarifado e Patrimônio e 
demais unidades que integram a estrutura organizacional 
do Poder Legislativo Municipal.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Artigo 3º Os termos e expressões são:

XIII. SPA

Sistema de Controle Patrimonial e Almoxarifado.

XIV. Autoridade Administrativa

Chefe do Poder Legislativo Municipal.

XV. Material

Material é a designação de móveis, equipamentos, compo-
nentes sobressalentes, acessórios, utensílios, veículos em 
geral, matérias-primas e outros bens utilizados ou passí-
veis de utilização nas atividades do Município.

XVI. Material Permanente

Itens de uso permanente, a saber, aqueles que, em razão 
de seu uso constante, e da definição da Lei nº 4320/64, 
não perdem a sua identidade física mesmo quando incor-
porados ao bem e/ou têm uma durabilidade superior a dois 
anos, tais como: mobiliário em geral.

XVII. Material de Consumo

É aquele em razão de seu uso corrente, perde normalmen-
te sua identidade física/e ou tem utilização limitada a 02 
(dois) anos.

XVIII. Controle Patrimonial
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O controle patrimonial se dá através do registro adequado 
de todos os bens móveis e imóveis, adquiridos por recur-
sos orçamentários e não orçamentários, que está à dispo-
sição da Câmara Municipal de Colatina/ES para a realiza-
ção de suas atividades.

XIX. Bens

Toda aquisição onerosa ou gratuita de bens móveis ou 
imóveis.

XX. Bens Móveis

Os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção 
por força alheia, sem alteração da substância ou da desti-
nação econômico-social.

XXI. Bens Imóveis

O solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificial-
mente conforme Legislação Cível.

XXII. Extravio

É o desaparecimento de bens pertencente ao Poder Le-
gislativo Municipal, por furto, roubo ou por negligência do 
responsável pela guarda.

XXIII. Furto

Crime tipificado no artigo 155 do Código Penal, que con-
siste no ato de subtrair coisa móvel pertencente à outra 
pessoa, com a vontade livre e consciente de ter a coisa 
para si ou para outrem.

XXIV. Roubo

Crime tipificado no artigo. 157 do Código Penal, que con-
siste em subtrair coisa móvel pertencente a outrem por 
meio de violência ou de grave ameaça.

XXV. Avaria

Significa estrago, dano ou prejuízo. Avaria é um dano 
ocorrido em um equipamento, maquinário, carro etc.

XXVI. Sindicância

É um procedimento administrativo para apuração de fatos 
que aparentam irregularidade, quando a conduta irregular 
não estiver bem definida ou quando, ainda que definida, 
não apresentar suspeito de autoria. Na Administração Pú-
blica é o meio sumário de elucidação de irregularidade no 
serviço público para a subsequente instauração de Pro-
cesso Administrativo Disciplinar que visará à punição do 
culpado.

XXVII. Processo Administrativo Disciplinar

É um instrumento pelo qual a administração pública exer-
ce seu poder-dever para apurar as infrações funcionais e 
aplicar penalidades aos seus agentes públicos e àqueles 
que possuem uma relação jurídica com a administração.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Artigo 4º A presente Instrução Normativa integra o con-
junto de ações de responsabilidade do Chefe do Poder Le-
gislativo Municipal, no sentido de implementação do Siste-
ma de Controle Interno no âmbito da Câmara Municipal de 
Colatina, e tem como base legal os dispositivos contidos 

na Constituição Federal; na Lei Complementar nº. 101 de 
04 de maio de 2.000,- LRF; na Lei nº. 4.320/64; nas Reso-
luções TCE-ES nº. 227/2011, e 257/2013; na Lei Orgânica 
do Município de Colatina; na Lei Complementar Municipal 
nº. 35, de 30 de dezembro de 2005; no Regimento Inter-
no da Câmara Municipal de Colatina; além da Lei Com-
plementar Municipal nº. 073 de, 12 de agosto de 2013, 
regulamentada pela Resolução nº. 241/2013, que dispõem 
sobre o funcionamento do Sistema de Controle Interno na 
CMC, e a Instrução Normativa SCI nº 001.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Artigo 5º Do Presidente da Câmara Municipal:

V. Determinar por Portaria a instauração de Processo Ad-
ministrativo ou Sindicância;

VI. Determinar a inspeção “in loco”, para verificação da 
extensão do evento, nos casos de extravio e/ou furtos e 
roubos;

VII. Autorizar com base no relatório do processo admi-
nistrativo ou sindicância, a baixa patrimonial no Sistema 
Informatizado do Patrimônio e Almoxarifado, dos bens 
móveis permanentes extraviados, furtados ou roubados;

VIII. Determinar com base no relatório do inventário pa-
trimonial, a autuação de processo de bens extraviados, e 
encaminhar à Procuradoria da Câmara Municipal de Colati-
na para as providências cabíveis;

IX. Requisitar arquivamento de processo de Sindicância e 
requerer a baixa do bem registrado.

Artigo 6º Do Chefe dos Serviços de Almoxarifado e Patri-
mônio:

I. Cumprir fielmente as determinações desta Instrução 
Normativa, divulgando aos servidores da unidade, velando 
pelo seu fiel cumprimento;

II. Comunicar formalmente o Presidente da Câmara, com 
cópia para a Diretoria Geral e a UCI;

III. Disponibilizar todas as informações e documentos à 
Comissão de Sindicância;

IV. Efetuar, com autorização do Ordenador de Despesas, a 
baixa de bens registrados que foram extraviados, furtados 
ou roubados;

V. Enviar relatórios de baixa de bens para o setor contábil 
para os devidos registros.

Artigo 7º Dos Servidores da Câmara Municipal de Colatina/
ES:

I. Cada Servidor da Câmara Municipal de Colatina ficará 
responsável pelos bens móveis que estejam sob sua guar-
da, com o dever de zelar pelos mesmos e de comunicar 
imediatamente a quem de direito qualquer irregularidade 
ocorrida com os bens sob seus cuidados;

Artigo 8º Da Unidade de Controle Interno – UCI:

I. Verificar o Cumprimento das determinações desta Ins-
trução Normativa, promovendo a sua divulgação junto a 
todas as unidades administrativas da estrutura organiza-
cional do Poder Legislativo Municipal;
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II. Manifestar através de relatórios, auditorias internas, 
inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados 
a identificar e sanar as possíveis irregularidades, avalian-
do a eficácia dos procedimentos de controle inerentes à 
Instrução Normativa para aprimoramento dos controles ou 
mesmo a formatação de novas instruções normativas;

III. Elaborar, cumprir e, quando necessário, atualizar os 
procedimentos e todas as orientações necessárias para o 
aprimoramento e eficácia dos procedimentos de controle 
em caso de extravio, furto ou roubo no âmbito da Câmara 
Municipal de Colatina.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

Artigo 9º Quando houver fundados indícios de extravio, 
furto ou roubo, caberá ao responsável pelo Patrimônio e 
Almoxarifado comunicar através de ofício ao Chefe do Po-
der Legislativo e a Diretoria Geral.

Parágrafo Único - Após a inspeção, se constatado a ocor-
rência de extravio, furto ou roubo, a Presidência irá regis-
trar o Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia de Policia 
Civil, mais próxima do ocorrido, e enviará uma cópia do 
“B.O.” para o Departamento de Almoxarifado e Patrimônio, 
devendo executar os seguintes procedimentos:

I. Confeccionar relatório contemplando, no mínimo, os se-
guintes dados:

a) Depoimentos colhidos nas diligências;

b) Nome do Servidor responsável pela posse do bem;

c) Nome dos possíveis indiciados se houver;

d) Especificação e estado de conservação do bem;

e) Número de registro patrimonial;

f) Boletim de ocorrência policial.

II. Encaminhar os autos ao Presidente da Câmara Munici-
pal para instauração de Sindicância ou Processo Adminis-
trativo Disciplinar.

III. Nos casos de extravio por furto ou roubo, se necessá-
rio, deve-se designar a Comissão de Sindicância. A Comis-
são de Sindicância, de posse das informações dos bens, 
deve elaborar o relatório contemplando, no mínimo, os 
seguintes dados:

a) Fonte que informou a constatação do dano;

b) Data de início dos trabalhos;

c) Local onde ocorreram fatos;

d) Unidade Setorial;

e) Especificação dos bens;

f) Número de registro patrimonial;

g) Estado de conservação dos bens;

h) Causa constatada.

Artigo 10 Finalizadas as diligências, a Comissão de Sindicân-
cia deverá elaborar Relatório Conclusivo, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, emitir parecer, conforme a complexi-
dade do caso concreto e apresentar proposta contemplan-
do as seguintes providências, isoladas ou concomitantes:

I. Recuperação do bem;

II. Aproveitamento parcial do bem;

III. Alienação;

IV. Indenização pelo prejuízo;

V. Baixa do bem registrado;

VI. Acervo patrimonial;

VII. Constituição de comissão ou inquérito administrativo;

Artigo 11 O Relatório Conclusivo assinado por todos os 
membros da Comissão de Sindicância, será encaminhado 
ao Chefe do Poder Legislativo Municipal.

Artigo 12 O Chefe do Poder Legislativo Municipal, após 
análise, enviará o processo para parecer da Procuradoria 
Jurídica.

Artigo 13 A Procuradoria Jurídica, de posse do relatório con-
clusivo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, deve analisar 
e emitir parecer, informando ao Presidente, a necessidade 
de abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar.

Artigo 14 O Processo Administrativo Disciplinar será de-
senvolvido por Comissão designada pelo Presidente da Câ-
mara, sendo assegurado aos envolvidos o contraditório e 
a ampla defesa.

Artigo 15 Instaurado o Processo Administrativo Disciplinar, 
sua conclusão se dará no prazo de 30 (trinta) dias poden-
do ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias.

Artigo 16 Os fatos apurados pela Comissão serão objetos 
de registro claro em relatório encaminhado ao Presiden-
te da Câmara, que após análise enviará o relatório para 
Procuradoria Jurídica, para emissão de parecer e se for o 
caso, a indicação das medidas punitivas cabíveis aos res-
ponsáveis, na forma do estatuto dos servidores.

Artigo 17 O Chefe de Poder Legislativo Municipal decidirá 
no prazo de 30 (trinta) dias, quanto à aplicação das penali-
dades indicadas no processo e encaminhará a Procuradoria 
Jurídica para Providências cabíveis.

Artigo 18 A baixa dos bens móveis considerados irrecupe-
ráveis deverá sempre ser precedida de autorização formal 
do Presidente da Câmara.

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Artigo 19 A inobservância das tramitações e procedimen-
tos de rotina estabelecida nesta Instrução Normativa, sem 
prejuízo das orientações e exigências do TCE/ES relativas 
ao assunto, sujeitará os responsáveis às sanções legais 
cabíveis.

Artigo 20 O descumprimento do previsto nas providências 
aqui definidos será também objeto de infração passível de 
Improbidade Administrativa de acordo com a lei Federal 
nº. 8.429, de 02 de junho de 1992.

Artigo 21 Os esclarecimentos adicionais a respeito desta 
Instrução poderão ser obtidos junto ao Chefe de Almoxari-
fado e Patrimônio, no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

Artigo 22 Os bens de terceiros que não tenham relação ju-
rídica com a Câmara Municipal de Colatina e ingressarem 
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nas dependências de qualquer Setor Administrativo do 
Poder Legislativo Municipal, não estão sujeitos às normas 
que dispõe esta Instrução, ficando a responsabilidade des-
tes bens por conta do seu proprietário/usuário, não ca-
bendo ao Legislativo Municipal quaisquer ônus pelo seu 
extravio, deterioração, reparos ou manutenção.

Artigo 23 Esta Instrução Normativa deverá ser atualiza-
da sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos 
assim o exigirem a fim de verificar a sua adequação à Le-
gislação vigente bem como manter o processo de melhoria 
contínua dos serviços públicos municipais.

Artigo 24 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

Colatina-ES, 10 de Agosto de 2018.

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

PRESIDENTE

ELIANE ZOVICO SOELLA

CHEFE DE SERVIÇOS ALMOXARIFADO E DE PATRIMONIO H

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI

AUDITOR PÚBLICO INTERNO
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PORTARIA 059/2018
Publicação Nº 151632

 

    
 

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, Nº 32, Centro – Colatina – ES  
Cep: 29.700-200 | Tel: (27) 3722-3444 | www.camaracolatina.es.gov.br 

 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 
 

PORTARIA Nº 059/2018 
 

 

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de 
Colatina, eleito na forma da Lei, e usando de atribuições legais, em especial as contidas no 
Inciso XX do art. 31 da Resolução nº 96, de 16 de Novembro de 1993 – Regimento Interno 
Cameral, CONSIDERANDO a necessidade de atualização e criação de novas Instruções 
Normativas do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Colatina, em atendimento 
as solicitações da Resolução nº 227/2011 alterada pela Resolução nº 257/2013 do TCEES, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Determinar que seja seguida a segunda versão da Instrução 
Normativa nº 002 e o Manual de Auditoria Interna do Sistema de Controle Interno – SCI, nos 
termos do Anexo I da presente Portaria. 

§ 1º - A Instrução Normativa nº 002 normatiza os procedimentos de 
Auditoria e Inspeção; 

§ 2º - O Manual de Auditoria Interna consolida os procedimentos e a 
metodologia de trabalho para o desempenho das auditorias internas realizadas por meio do 
Auditor Público Interno da Câmara Municipal de Colatina. 

Art. 2º - Determinar que seja seguida a segunda versão da Instrução 
Normativa nº 004 do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Colatina, nos termos 
do Anexo II da presente Portaria. 

Parágrafo Único: A Instrução Normativa nº 004 do SCI aborda sobre os 
procedimentos para a elaboração e parecer conclusivo da Unidade Central de Controle Interno. 

Art. 3º - Determinar que seja seguida a primeira versão da Instrução 
Normativa nº 005 do Sistema de Controle Interno, nos termos do Anexo III da presente 
Portaria. 

Parágrafo Único: A Instrução Normativa nº 005 estabelece os 
procedimentos para atendimento às equipes de Controle Externo do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo. 

Art. 4º - Determinar que seja seguida a primeira versão da Instrução 
Normativa nº 006 do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Colatina, nos termos 
do Anexo IV da presente Portaria. 

Parágrafo Único: A Instrução Normativa nº 006 retrata sobre o exercício 
das demais atribuições específicas da UCCI. 
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Câmara Municipal de Colatina 
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Estado do Espírito Santo 
 

Art. 5º - Determinar que seja seguida a primeira versão da Instrução 
Normativa nº 007 do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Colatina, anexo V. 

Parágrafo Único: A Instrução Normativa nº 007 dispõe sobre os 
procedimentos para envio de documentos contábeis, patrimoniais, fiscais e demais 
informações obrigatórias ao Tribunal de Contas do Espírito Santo. 

Art. 6º - Revogar as disposições em contrário, em especial as contidas nas 
Portarias nº 005 e nº 007 ambas de 06 de Fevereiro de 2014.  

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

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

 

Colatina/ES, 14 de Agosto de 2018.  

 

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA 
Presidente da Câmara Municipal de Colatina 
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Câmara Municipal de Colatina 
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Estado do Espírito Santo 
 

ANEXO I DA PORTARIA Nº 059/2018 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SCI Nº 002/2018  
 
    
Versão: 02  
 
Aprovação em: 14/08/2018. 
 
Ato de aprovação: Portaria nº 059/2018 
 
Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno 
 

 
 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

Art. 1º Estabelecer os padrões e definir procedimentos e metodologia para a realização de 
auditorias internas. 

CAPÍTULO II 
DA ABRANGÊNCIA 

Art. 2º Abrange à Unidade Central de Controle Interno, como unidade responsável pelas 
atividades de auditoria interna e inspeção, e todas as unidades da estrutura organizacional do 
Poder Legislativo Municipal. 

CAPÍTULO III 
DOS CONCEITOS 

Art. 3º Os termos e expressões são: 

I. Autoridade Administrativa 

Chefe do Poder Legislativo Municipal. 

II. Auditoria 

É um processo sistemático, documentado e independente de se avaliar objetivamente uma 

situação ou condição para determinar a extensão na qual critérios são atendidos, obter 

evidências quanto a esse atendimento e relatar os resultados dessa avaliação a um 

destinatário predeterminado. 

III. Auditoria Interna 
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A auditoria Interna é uma atividade de avaliação independentemente e de assessoramento da 
administração, voltada para o exame e avaliação da adequação, eficiência e eficácia dos 

sistemas de controle, bem como da qualidade do desempenho das áreas, em relação às 

atribuições e aos planos, às metas, aos objetivos e as políticas definidas para as mesmas. 

IV. Classificação 

a) Auditoria de Avaliação da Gestão: esse tipo de auditoria objetiva emitir opinião com 

vistas a certificar a regularidade das contas, verificar a execução de contratos, 

acordos, convênios ou ajustes, a probidade na aplicação dos dinheiros públicos e na 

guarda ou administração de valores e outros bens do município ou a ele confiados, 

compreendendo, entre outros, os seguintes aspectos: exame das peças que instruem 

os processos de tomada ou prestação de contas; exame da documentação 

comprobatória dos atos e fatos administrativos; verificação da eficiência dos sistemas 

de controles administrativo e contábil; verificação do cumprimento da legislação 

pertinente; e avaliação dos resultados operacionais e da execução dos programas de 

governo quanto à economicidade, eficiência e eficácia dos mesmos. 

b) Auditoria de Acompanhamento da Gestão: realizada ao longo dos processos de 

gestão, com o objetivo de se atuar em tempo real sobre os atos efetivos e os efeitos 

potenciais positivos e negativos de uma unidade, evidenciando melhorias e economias 

existentes no processo ou prevenindo gargalos ao desempenho da sua missão 

institucional. 

c) Auditoria Contábil: compreende o exame dos registros e documentos e na coleta de 

informações e confirmações, mediante procedimentos específicos, pertinentes ao 

controle do patrimônio de uma unidade, entidade ou projeto. Objetivam obter 

elementos comprobatórios suficientes que permitam opinar se os registros contábeis 

foram efetuados de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e se as 

demonstrações deles originárias refletem, adequadamente, em seus aspectos mais 

relevantes, a situação econômico-financeira do patrimônio, os resultados do período 

administrativo examinado e as demais situações nelas demonstradas. Tem por objeto, 

também, verificar a efetividade e a aplicação de recursos externos, oriundos de 

agentes financeiros e organismos internacionais, por unidades ou entidades públicas 

executoras de projetos celebrados com aqueles organismos com vistas a emitir opinião 

sobre a adequação e fidedignidade das demonstrações financeiras. 

d) Auditoria Operacional: Consiste em avaliar as ações gerenciais e os procedimentos 

relacionados ao processo operacional, ou parte dele, das unidades/setores da Câmara 
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Municipal de Colatina, programas, projetos, atividades, ou segmentos destes, com a 

finalidade de emitir uma opinião sobre a gestão quanto aos aspectos da eficiência, 

eficácia e economicidade, procurando auxiliar a administração na gerência e nos 

resultados, por meio de recomendações, que visem aprimorar os procedimentos, 

melhorar os controles e aumentar a responsabilidade gerencial. Este tipo de 

procedimento de auditoria consiste numa atividade de assessoramento ao gestor 

público, com vistas a aprimorar as práticas dos atos e fatos administrativos, sendo 

desenvolvida de forma tempestiva no contexto do setor público, atuando sobre a 

gestão, seus programas governamentais e sistemas informatizados. 

e) Auditoria Especial: Objetiva o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, 

de natureza incomum ou extraordinária, sendo realizadas para atender determinação 

expressa de autoridade competente. Classificam-se nesse tipo os demais trabalhos de 

auditoria não inseridos em outras classes de atividades. 

V. Achado de Auditoria  
Qualquer fato significativo, digno de relato pelo auditor, constituído de quatro atributos: situação 
encontrada, critério, causa e efeito. Decorre da comparação da situação encontrada com o 

critério e deve ser devidamente comprovado por evidências juntadas ao relatório. O achado 

pode ser negativo (quando revela impropriedade ou irregularidade) ou positivo (quando aponta 

boas práticas de gestão); 

VI. Evidências 
Informações obtidas durante a auditoria no intuito de documentar os achados e de respaldar as 

opiniões e conclusões da equipe, podendo ser classificadas como físicas, orais, documentais e 

analíticas. 

VII. Controle Interno 

Processo integrado efetuado pela direção e corpo de funcionários, estruturado para enfrentar 

os riscos e fornecer segurança aos procedimentos realizados pela administração municipal. 

VIII. Sistema de Controle Interno  
Conjunto integrado de componentes de controle de atividades utilizados pela Câmara 

Municipal, reduzindo os riscos e possibilitando um acompanhamento permanente dessas 

ações. 

IX. Procedimentos e Técnicas de Auditoria 
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Constituem na aplicação de um conjunto de métodos e técnicas por parte do auditor, que lhe 

permite a obter evidências ou provas suficientes e adequadas para fundamentar sua opinião e 

conclusões. 

X. Amostragem 
É o procedimento pelo qual se obtém informação sobre um todo (população), examinando-se 

apenas uma parte do mesmo (amostra). A amostra deve ser representativa da população. Para 

uma amostra ser representativa, cada item da população deve ter a mesma chance de ser 

selecionado, ou seja, de ser incluído na amostra. 

XI. Planejamento do Trabalho de Auditoria Interna  
Compreende os exames preliminares das áreas, atividades, produtos e processos, para definir 

a amplitude e a época do trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes estabelecidas 

pela administração, devendo abranger todo o exercício a ser auditado, Plano Anual de 
Auditoria Interna (PAAI), documento contendo a programação dos trabalhos de auditoria nas 

atividades da Câmara Municipal de Colatina, para o período de um ano. 

XII. Papéis de Trabalho  
É o conjunto de documentos e apontamentos com informações e provas reunidas pelo auditor, 
preparados de forma manual, por meios eletrônicos ou por outros meios, que constituem a 

evidência do trabalho executado e o fundamento de sua opinião. 

XIII. Relatório de Auditoria 
É o produto final do trabalho da auditoria, onde se apresentam os comentários sobre achados, 
conclusões e recomendações. 

XIV. Monitoramento 
Verificação posterior do cumprimento dos pontos das recomendações das auditorias 

apresentadas. 

XV. Manual de Auditoria Interna 
Documento elaborado pela Unidade Central de Controle Interno, que define os aspectos éticos, 

conceituais e técnicos inerentes à atividade de Auditoria Interna, incluindo orientações, 

critérios, metodologia de trabalho e a estrutura dos relatórios das auditorias internas, 

necessários para nortear, de forma sistematizada e coordenada, as ações dos profissionais 

desta unidade no exercício de suas atividades. 

CAPÍTULO IV 
DA BASE LEGAL 
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Art. 4º A presente instrução normativa integra o conjunto de ações de responsabilidade do 
Chefe do Poder Legislativo Municipal, no sentido de Implementação do Sistema de Controle 
Interno no âmbito da Câmara Municipal de Colatina, e tem como base legal os dispositivos 
contidos na Constituição Federal, na Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2.000, na Lei 
4.320/1964, no Regimento Interno do TCE/ES (Resolução TCE/ES nº. 261/2013); na Lei 
Orgânica do TCE-ES (lei Complementar nº. 621/2012); Resolução TCE-ES 227/2011, e 
257/2013, além da Lei Complementar Municipal nº. 073 de 12 de agosto de 2013, 
regulamentada pela Resolução nº. 241/2013, que dispõem sobre o funcionamento do Sistema 
de Controle Interno na CMC. 

CAPÍTULO V 
DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 5º Da autoridade administrativa: 

I. Apoiar as ações da Unidade Central de Controle Interno, contribuindo para execução 

de suas atividades; 

II. Instaurar medidas administrativas previstas na legislação vigente, quando constatada 

irregularidades encontradas por meio dos procedimentos de auditoria interna e 

inspeção; 

III.  Exigir dos responsáveis o cumprimento das medidas e ações necessárias à 

regularidade e legalidade dos trabalhos e procedimentos, quando notificado do 

descumprimento, por meio do relatório final de auditoria interna ou inspeção. 

Art. 6º Compete à Unidade Central de Controle Interno: 

I. Cumprir as determinações da Instrução Normativa, quanto às condições e 

procedimentos a serem observados no planejamento e na realização das auditorias 

internas; 

II. Prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos procedimentos de controle inerentes a 

presente Norma de Procedimento. 

III. Revisar e divulgar a Norma de Procedimento da Instrução Normativa junto a todas as 

unidades executoras da Câmara Municipal de Colatina, que ficam sujeitas às auditorias 

internas; 

IV. Adotar para todo o processo de auditoria os procedimentos técnicos elucidados no 

Manual de Auditoria Interna aprovado pela Câmara Municipal de Colatina; 
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V. Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle, propondo alterações nas instruções 

normativas para aprimoramento dos controles, através de atividades de auditoria 

interna e inspeção;  

VI. Executar os trabalhos de auditoria interna e inspeção de acordo com os procedimentos 

e critérios definidos nesta instrução normativa e no manual de auditoria interna e 

inspeção; 

VII. Elaborar, executar e, quando necessário, atualizar o plano anual de auditoria interna;  

VIII. Exigir dos responsáveis, quando notificados do descumprimento, o atendimento às 

recomendações apresentadas pela Unidade Central de Controle Interno, por meio do 

relatório final de auditoria interna ou inspeção;  

IX. Solicitar a autoridade administrativa a aplicação das sanções administrativas cabíveis 

previstas na legislação vigente, quando notificada do descumprimento, por meio do 

relatório final de auditoria interna ou inspeção;  

X. Comunicar ao TCE/ES às irregularidades que não possam ser sanadas e sobre as 

quais as devidas providências para adequação não foram atendidas;  

XI. Apoiar as ações do TCE/ES, no exercício de sua função institucional. 

XII. Manter a Instrução Normativa devidamente atualizada. 

Art. 7º Compete às Unidades Sujeitas às Auditorias Internas: 

I. Consultar a UCCI, por escrito, sobre os procedimentos a serem adotados, sempre que 

surgirem situações, relacionadas à atividade de auditoria interna, que não estejam 

contempladas ou adequadamente esclarecidas na Instrução Normativa; 

II. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da unidade, velando 

pelo seu fiel cumprimento, quanto às obrigações das unidades sujeitas às auditorias 

internas. 

III. Não sonegar, sob pretexto algum, processo, informação ou documento ao servidor da 

UCCI, responsável pela execução dos trabalhos. 

CAPÍTULO VI 
DOS PROCEDIMENTOS 

SEÇÃO I 
PLANEJAMENTO DA AUDITORIA 
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Art. 8º Trâmite do Processo de Planejamento da Unidade Central de Controle Interno: 

I. Realiza os exames preliminares das áreas, atividades, produtos e processos, para 

definir a amplitude e a época do trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes 

estabelecidas, utilizando-se da matriz de risco (materialidade, relevância e a 

criticidade) para definir os pontos de controle que serão objeto de auditoria. 

II. Elabora o Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) com base nos resultados da matriz 

de risco. 

III. Envia o Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) ao Presidente da Câmara para ciência. 

IV. Após elaboração do PAAI, elaborar a matriz de planejamento conforme modelo 

disponível no anexo II do Manual de Auditoria Interna; 

V. Enviar o Comunicado de auditoria a unidade executora/auditada. 

SEÇÃO II 
EXECUÇÃO DE AUDITORIA 

Art. 9º Processo de Execução de Auditoria pela UCCI: 

I. Prepara papéis de trabalho; 

II. Solicita documentação, conforme anexo I do Manual de Auditoria Interna; 

III. Caso não receber no prazo, reiterar;  

IV. Utiliza-se das técnicas de auditoria, com base nos testes de observância e testes 

substantivos, que irão permitir que o auditor interno obtenha subsídios suficientes para 

fundamentar suas conclusões e recomendações, conforme procedimentos do Manual 

de Auditoria Interna; 

V. Preenche a Matriz de Achados, anexo III do Manual de Auditoria Interna; 

VI. Proceder verificação “in loco”, se necessário; 

VII. Após o término dos trabalhos de execução, preenchida a matriz de achados, a UCCI 

encaminhará aos auditados um ofício interno solicitando uma opinião sobre os 

achados, conforme NAG 4407.3 e modelo disponível no Manual de Auditoria Interna, 

anexo IV; 

Art. 10 A unidade auditada/executora: 

I. Recebe a requisição da UCCI conforme modelo do anexo IV do Manual de Auditoria e 

se manifestará sobre os achados encontrados, anexando, em caso de discordância, 

documentação comprobatória; 

II. Encaminhará a UCCI sua manifestação sobre os achados de forma escrita; 

Art. 11 A Unidade Central de Controle Interno receberá a opinião dos auditados e reunirá todos 

os pontos necessários para subsidiar as conclusões para elaboração do Relatório de Auditoria.  
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SEÇÃO III 
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 

Art. 12 O Relatório de Auditoria será elaborado conforme anexo V do Manual de Auditoria 

Interna.  

Art. 13 Será encaminhamento o relatório de auditoria aos destinatários, sendo: 

a) Ao Chefe do Poder Legislativo, para conhecimento. 

b) Ao Diretor Geral, para encaminhamento aos auditados e providências; 

SEÇÃO IV 
FOLLOW UP 

Art. 14 A matriz de Follow up será elaborada conforme modelo evidenciado no Manual de 

Auditoria Interna (Anexo VI), contendo as providências para sanar as 

fragilidades/impropriedades; 

Art. 15 O responsável da unidade/setor auditado receberá a Matriz de Follow em anexo ao 

relatório de auditoria com prazo determinado para resposta; 

Art. 16 No caso de não atendimento das recomendações será enviado um modelo do “Plano 

de Ação”, para preenchimento por parte do responsável pelo órgão. 

Art. 17 Recebido o Plano de Ação ou mesmo a Matriz do Follow Up, a UCCI, caso achar 

necessário, poderá fazer uma auditoria de monitoramento para ratificar as ações implantadas. 

Art. 18 A UCCI utilizará os resultados das auditorias para subsidiar o parecer conclusivo sobre 

a prestação de contas anual e o relatório de atividades do controle interno.    
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CAPÍTULO VII 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 19 Esta instrução normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, 

legais ou técnicos assim o exigirem a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da 

instrução normativa normas das normas vigente, bem como manter o processo de melhoria 

contínua dos serviços públicos municipais.  

Art. 20 É parte integrante desta Instrução o Manual de Auditoria Interna. 

Art. 21 Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Colatina/ES, 14 de Agosto de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA 
PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI 
AUDITOR PÚBLICO INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



16/08/2018 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1077

www.diariomunicipales.org.br

Página 43

    
 

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, Nº 32, Centro – Colatina – ES  
Cep: 29.700-200 | Tel: (27) 3722-3444 | www.camaracolatina.es.gov.br 

 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 
 

Anexo I – Fluxograma 

  UCCI Gabinete da Presidência 

  Planejamento da Auditoria 
 

 

 

 

 
  

 

 

  

 
 

 

 

 
  
  
 

  

 
 

 
 

 
  
 

  

 
 

 
  
  
  
 

  

 
 

 
  
 

 
  
  
 

 
   

 
 

 
 

 
  
 

   
  
   

 
 
 

Início 

Realiza os exames preliminares 
das áreas, atividades, produtos e 

processos. 

Elabora a proposta do Plano Anual 
de Auditoria Interna (PAAI) para o 

ano seguinte. 

Recebe o PAAI e toma 
ciência.  

Elabora a Matriz de Planejamento 
conforme modelo do anexo II do 

Manual de Auditoria Interna. 

Envia o PAAI ao Presidente 
da Câmara Municipal para 

Ciência. 

No caso do presidente sugerir novos 
pontos de auditorias, os mesmo serão 
avaliados com base nos critérios de 

significância, materialidade e 
vulnerabilidade. 

Pode sugerir a inclusão 
de novos pontos de 

auditoria. 

1/2 
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UCCI UCCI 
    

Execução de Auditoria 
 

  
 
  
 

    
  

 

  
  
 
 
  
  
  
    
  

 

  
  
 
 
  
  
    
    
    
 Relatório de Auditoria Interna 
    
  

 

  
  
  
  
 
 

  

    
  

 

  
  
 
 
  
  
  
  
 
  
 

 

 
 
 
 

1/2 

 Começa a execução do PAAI, 
conforme metodologia e 

cronograma descritos na Matriz 
de Planejamento.   

Prepara os papéis de Trabalho. 

Envia o Comunicado de 
Auditoria Interna (Aviso de 

Auditoria ao Setor e solicita os 
documentos) conforme modelo 

do anexo I do Manual de 
Auditoria Interna. 

Caso não receba, reiterar. 

Procede com exames e 
investigações, testes de 

observância e substantivos, 
entrevistas para que o Auditor 
obtenha subsídios suficientes 

para fundamentar suas 
conclusões e recomendações. 

Registra os achados de 
Auditoria na Matriz de 

Achados, anexo III do Manual 
de Auditoria Interna. 

Procede verificação "in loco" 
se necessário. 

Encaminha a Unidade/Setor 
auditada o Relatório Sintético 

dos achados de auditoria 
conforme modelo 

evidenciado no anexo IV do 
Manual de Auditoria Interna, 

solicitando a opinião e a 
manifestação sobre os 

achados. 

Recebe da Unidade/Setor 
auditado suas manifestações. 
Analisa e verifica os achados 

que devem fazer parte do 
Relatório de Auditoria. 

Elabora o Relatório de 
Auditoria. 

Elabora os Memorandos para 
encaminhamento do relatório 
de auditoria aos 
destinatários: 
a) Ao chefe do Poder 
Legislativo para 
Conhecimento; 
b) Ao Diretor Geral, que 
deverá encaminhar a(s) 
Unidade(s) Auditada(s);  
                             

2/3 
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UCCI Unidade Executora (Auditada) 
    

Follow up 

 

 
 
  
  
  
 
 
  
  
  
    
 
   
  

 

  
  
  
    
 
   
    
    
    
    
 
   
    
    
    
    
    
    
 
   
    
    
    
    
    
    

2/3 

Elabora a matriz do Follow Up. (Anexo VI 
do Manual de Auditoria Interna). 

Encaminha a matriz do Follow Up a(s) 
Unidade(s) Auditada(s) em anexo ao 

Relatório de Auditoria. 

Recebe o Relatório de Auditoria 
Interna com a matriz do Follow Up 
em anexo e toma as providências 

para cumprir com as propostas 
encaminhadas.  

Preenche a matriz do Follow Up e 
encaminha a UCCI.  

Recebe a Matriz do Follow Up com todas 
as ações que a unidade auditada 
providenciou para correção das 

irregularidades. 

No caso de não atendimento das 
recomendações, envia um modelo de 

"Plano de Ação" para preenchimento por 
parte da(s) Unidade(s) Auditada(s). 

Caso achar necessário, a UCCI poderá 
elaborar uma Matriz de Monitoramento 

com os resultados da nova análise sobre 
os pontos auditados para ratificar o Follow 

Up preenchido pela(s) Unidade(s) 
Auditadas. 

Os resultados das auditorias subsidiarão a 
manifestação do Controle Interno sobre a 

Prestação de Contas Anual. 

Fim 
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Apresentação 

Este manual foi elaborado com intuito de padronizar os procedimentos de auditoria na UCCI da 

Câmara Municipal de Colatina/ES, objetivando apresentar conceitos e sistematizar práticas a 

serem observadas pelo Auditor Público Interno, com isso, instrumentalizar a execução das 

auditorias, de modo a atingir plenamente a missão institucional da CMC. 

A base teórica do manual foi estudo realizado por esta Unidade Central de Controle Interno, ao 

qual teve como referencial teórico a literatura especializada e, principalmente, os conceitos e 

práticas descritas em manuais de auditoria e controle, tais como o Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ, a Coordenadoria de Auditoria Interna da Companhia 

Nacional de Abastecimento – Conab, e, em especial, o Manual de Auditoria de Conformidade 

do tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo-TCEES, entre outros. 

Este documento não esgota todos os assuntos relativos à auditoria, visto que há inúmeras 

variantes relacionadas às entidades e objetos auditados. A intenção é, acima de tudo, dar início 

à padronização e ao aperfeiçoamento dos procedimentos adotados pelo corpo técnico da 

UCCI. 

A atualização do conteúdo deste Manual ocorrerá sempre que preciso, buscando o 

aprimoramento constante das práticas de auditoria. 
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1. Introdução 

O trabalho de auditoria na UCCI pode ser definido, como um conjunto de técnicas empregadas 

com o objetivo de avaliar, por meio de uma amostra, a aplicabilidade dos recursos públicos, 

confrontando seus processos de trabalho e resultados com referências técnicas e normativas. 

As atividades de auditoria, no exercício da função do Auditor Público Interno têm como 

propósitos: 

a) Ser um importante componente de controle dos órgãos e entidades municipais na 

busca da otimização dos recursos, atuando para corrigir, de preferência 

preventivamente, os desperdícios, as impropriedades, disfunções, a negligência e a 

omissão, de forma a assistir a Municipalidade na consecução de seus objetivos 

estratégicos; 

b) A adequação dos controles internos administrativos exercidos nas diversas atividades 

e processos de trabalho realizados, proporcionando uma razoável garantia de que 

tais processos funcionam de acordo com o planejado; e 

c) Fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle no Município, e prestar apoio 

ao Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, órgão de Controle Externo do 

Poder Legislativo Municipal. 

Vale dizer que, sendo este Manual um documento com intuito puramente técnico, não 

acadêmico, por vezes foram utilizadas passagens dos referidos documentos sem explicitar, em 

cada uma, a fonte.  

Ressalta-se ainda, que, este Manual é parte integrante dos procedimentos de Auditoria e 

Inspeção conforme Instrução Normativa vigente do Sistema de Controle Interno da Câmara 

Municipal de Colatina.  
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2. Abordagem Prévia de Controle Interno 

O Controle Interno é qualquer ação, método ou procedimento adotado por uma organização, 

compreendendo tanto a alta administração como os níveis gerenciais apropriados, relacionado 

com a eficiência operacional e obediência às diretrizes estratégicas, visando aumentar a 

probabilidade de que os objetivos e metas sejam atingidos. Toda ação adotada pelo gestor no 

intuito de reforçar a possibilidade de que as metas e os objetivos estabelecidos sejam 

alcançados configura-se como um controle interno. Os controles internos podem ser: 

a) Preventivos: buscam evitar que fatos indesejáveis ocorram; 

b) Detectores: para detectar e corrigir fatos indesejáveis já ocorridos; e 

c) Diretivos: para provocar ou encorajar a ocorrência de um fato desejável. São 

objetivos dos controles internos: 

I. Salvaguardar os ativos de prejuízos decorrentes de fraudes ou de erros não 

intencionais; 

II. Antecipar-se, preventivamente, ao cometimento de erros, desperdícios, 

abusos, práticas antieconômicas e fraudes; 

III. Assegurar a validade e integridade dos dados financeiros e contábeis que 

serão utilizados pela gerência para a tomada de decisões; 

IV. Incrementar a eficiência operacional e promover a obediência às normas 

internas; 

V. Assegurar aderência às diretrizes estratégicas, planos, normas e 

procedimentos do órgão; e 

VI. Propiciar informações oportunas e confiáveis, inclusive de caráter 

administrativo/operacional, sobre os resultados e efeitos atingidos. 

2.1 Princípios de Controle Interno 

Os princípios de controle interno usualmente mencionados na literatura especializada 

correspondem medidas que devem ser adotadas em termos de política, sistemas e 

organização, visando ao atingimento dos objetivos. A seguir, listaremos os mais citados: 

a) Segurança razoável: as estruturas de controle interno devem proporcionar um 

garantia razoável do cumprimento dos objetivos gerais. A garantia razoável equivale a 

um nível satisfatório de confiança, considerando o custo, a oportunidade, a utilidade e 

os riscos; 
b) Comprometimento: os dirigentes e os servidores/empregados deverão mostrar e 

manter, em todo momento, uma atitude positiva e de apoio frente os controles internos; 
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c) Ética, integridade e competência: os dirigentes e os servidores/empregados devem 

primar por um comportamento ético, por meio de sua integridade pessoal e 

profissional; 
d) Objetivos do controle: devem-se identificar ou elaborar objetivos específicos do 

controle para cada atividade da instituição. Estes devem ser adequados, oportunos, 

completos, razoáveis e estar integrados dentro dos objetivos globais da instituição; 
e) Análise do custo-benefício: a implantação e o funcionamento dos controles internos 

devem apresentar um custo inferior ao benefício gerado; 
f) Vigilância dos controles: os dirigentes devem acompanhar e verificar continuamente 

suas operações e adotar imediatamente as medidas oportunas frente a qualquer 

evidência de irregularidade ou de atuação contrária aos princípios de economia, 

eficiência e eficácia; 
g) Documentação: a estrutura de controle interno e todas as transações e fatos 

significativos devem estar claramente documentados e a documentação deve estar 

disponível para verificação. Uma instituição deve ter o registro de sua estrutura de 

controle interno, incluindo seus objetivos e procedimentos de controle, e de todos os 

aspectos pertinentes das transações e fatos significativos; 
h) Registro oportuno e adequado das transações e fatos: as transações e fatos 

significativos devem ser registradas imediatamente e ser devidamente classificados. O 

registro imediato e pertinente da informação é um fator essencial para assegurar a 

oportunidade e confiabilidade de toda informação que a instituição maneja em suas 

operações e na adoção de decisões; 
i) Autorização e execução das transações e fatos: as transações e fatos relevantes só 

poderão ser autorizados e executados por aquelas pessoas que atuem dentro do 

âmbito de suas competências; 
j) Divisão de tarefas (segregação de funções): as tarefas e responsabilidades 

essenciais ligadas à autorização, tratamento, registro e revisão das transações e fatos 

devem ser designadas a pessoas diferentes. Com fim de reduzir o risco de erros, 

desperdícios ou atos ilícitos, ou a probabilidade de que não sejam detectados estes 

tipos de problemas, é preciso evitar que todos os aspectos fundamentais de uma 

transação ou operação se concentrem nas mãos de uma única pessoa ou unidade; 
k) Supervisão: deve existir uma supervisão competente para garantir o atendimento aos 

objetivos de controle interno; 
l) Acesso aos recursos e registros e responsabilidades frente aos mesmos: o 

acesso aos recursos e registros deve ser limitado às pessoas autorizadas para tanto, 

as quais estão obrigadas a prestar contas da custódia ou utilização dos mesmos. 
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3. Conceitos de Auditoria 

Nos termos das Normas de Auditoria Governamental (NAG), auditoria é o exame 

independente, objetivo e sistemático de dada matéria, baseado em normas técnicas e 

profissionais, no qual se confronta uma condição com determinado critério com o fim de emitir 

uma opinião ou comentários (NAG 1102). 

Nesse contexto, especificamente, a auditoria governamental é o exame efetuado, no caso da 

Câmara Municipal de Colatina, em todas as Unidades (Setores), em funções, subfunções, 

programas, ações (projetos, atividades e operações especiais), áreas, processos, ciclos 

operacionais, serviços, sistemas e sobre a guarda e aplicação de recursos públicos pelos 

responsáveis, em relação aos aspectos contábeis, orçamentários, financeiros, econômicos, 

patrimoniais e operacionais, assim como acerca da confiabilidade do sistema de controles 

internos (NAG 1102.1). 

Cabe ressaltar que ela é realizada pelo Auditor Público Interno, por intermédio de 

levantamentos de informações, análises imparciais, avaliações independentes e apresentação 

de informações seguras, devidamente consubstanciadas em evidências, segundo os critérios 

de legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, equidade, ética, 

transparência e proteção do meio ambiente, além de observar a probidade administrativa e a 

responsabilidade social dos gestores da coisa pública (NAG 1102.1). 

Como um dos principais instrumentos de controle da gestão dos recursos públicos, a auditoria 

governamental caracteriza-se pela utilização de métodos, técnicas e procedimentos adequados 

para a consecução dos trabalhos e alcance de sua finalidade, a saber, a de permitir aos 

auditores expressar opinião ou emitir comentários sobre a adequação da matéria examinada 

(NAG 4101). 

O objetivo de um exame de auditoria governamental é expressar opinião ou emitir comentários 

sobre a adequação da matéria examinada e, portanto, não é destinado especificamente a 

detectar erros, fraudes e outras irregularidades. Entretanto, ao efetuar seus exames e ao 

expressar sua opinião ou comentários, o profissional de auditoria governamental deve estar 

alerta à possibilidade da existência de erros, fraudes e outras irregularidades, que em alguns 

casos podem ser de tal grandeza que afetem a posição patrimonial, econômica e financeira, 

assim como as questões operacionais do ente auditado. 

3.1 Auditoria Interna 

A Auditoria Interna tem por finalidade desenvolver um plano de ação que auxilie a organização 

a alcançar seus objetivos adotando uma abordagem sistêmica e disciplinada para a avaliação e 
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melhora da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos com o objetivo de adicionar 

valor e melhorar as operações e resultados de uma organização. 

O objetivo geral da Auditoria Interna é avaliar e prestar assessoramento a alta Administração e 

desenvolver adequadamente suas atribuições, proporcionando-lhe análises, recomendações e 

comentários objetivos, acerca das atividades examinadas com base na legalidade, legitimidade 

e economicidade dos atos de gestão dos responsáveis da Câmara Municipal de Colatina.  

Para conseguir o cumprimento deste objetivo geral de serviços à administração, há 

necessidades de desempenhar atividades tais como: Avaliação dos registros; das 

demonstrações contábeis; das contas governamentais; das operações e dos sistemas 

financeiros; do cumprimento das disposições legais e regulamentares; dos sistemas de 

controle interno; da probidade e da correção das decisões administrativas. 

A UCCI exerce o acompanhamento/fiscalização de todas as unidades (setores) da Câmara 

Municipal de Colatina, no que tange: 

a) Aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais e operacionais;  

b) A gestão de pessoal;  

c) Limites constitucionais e legais.  

d) Sistema de controle interno: determina a avaliação e a segurança do sistema, mediante 

a coleta, compilação, tabulação, julgamento e análise crítica de dados e informações 

objeto de atenção do Auditor de Controle Interno. O exame e a avaliação do SCI 

devem ser realizados de acordo com o tipo de auditoria;  

e) A auditoria do sistema de controle interno tem por escopo a verificação da correta 

aplicação dos controles estabelecidos e a identificação de possíveis falhas existentes, 

no intuito de fortalecer os procedimentos nas unidades executoras com vistas à 

mitigação dos riscos e atendimento da conformidade; 

f) Fixar a extensão e a profundidade dos trabalhos previstos no Plano de Anual de 

Auditoria Interna a partir da análise da observância dos procedimentos internos e com 

vistas à obediência às instruções normativas devidamente aprovadas, com base no 

risco envolvido na auditoria, a partir do grau de confiança que pode ser depositado 

nesses controles, evidenciados na matriz de risco.  

g) O sistema de controle interno consiste nas atividades, planos, métodos e 

procedimentos utilizados pela própria unidade, de modo a garantir que os seus 

objetivos institucionais e/ou operacionais sejam alcançados. 

3.2 Tipos de Auditoria  

De acordo com as Normas de Auditoria Governamental, as auditorias classificam-se em: 

a) Auditoria de regularidade, subdivididas em: 



16/08/2018 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1077

www.diariomunicipales.org.br

Página 55

 

6 

I. Auditorias de cumprimento legal ou conformidade; e 

II. Auditorias contábeis ou financeiras; e 

b) Auditorias operacionais ou de desempenho; 

3.2.1 Auditoria de regularidade 

A auditoria de regularidade, pelas NAG, abrange o exame e avaliação dos registros; das 

demonstrações contábeis; das contas governamentais; das operações e dos sistemas 

financeiros; do cumprimento das disposições legais e regulamentares; dos sistemas de 

controle interno; da probidade e da correção das decisões administrativas adotadas pelo ente 

auditado, com o objetivo de expressar uma opinião (NAG 1102.1.1). 

As auditorias de regularidade subdividem-se em: 

a) Auditorias de cumprimento legal ou conformidade, com o objetivo é de emitir 

uma opinião que evidencie em que medida foram observadas as leis, regulamentos, 

políticas, códigos estabelecidos, contratos, convênios ou outros acordos firmados, de 

modo a garantir uma correta avaliação da matéria fiscalizada, a partir de critérios 

adequados e predeterminados; 

b) Auditorias contábeis ou financeiras, com o objetivo de examinar as 

demonstrações contábeis e outros relatórios financeiros com o objetivo de expressar 

uma opinião – materializada em um documento denominado relatório de auditoria – 

sobre a adequação desses demonstrativos em relação às Normas de Auditoria 

Governamental, aos princípios de contabilidade, às Normas Brasileiras de 

Contabilidade, sejam elas profissionais ou técnicas, e à legislação pertinente. Em uma 

auditoria contábil o profissional de auditoria governamental deverá verificar se as 

demonstrações contábeis e outros informes representam uma visão fiel e justa do 

patrimônio envolvendo questões orçamentárias, financeiras, econômicas e 

patrimoniais, além dos aspectos de legalidade (NAG 1102.1.1.1). 

3.2.2 Auditoria operacional ou de desempenho 

A auditoria operacional possui como objetivo de se emitir comentários sobre o desempenho 

das unidades, assim como dos sistemas, programas, projetos e atividades da Câmara 

Municipal de Colatina, quanto aos aspectos de economicidade, eficiência, eficácia, legalidade e 

efetividade dos atos praticados (NAG 1102.1.2); 

Destacamos que, os dois tipos de auditoria – a de regularidade ou a operacional – podem, na 

prática, ser realizados concomitantemente, porquanto são mutuamente reforçadoras: a 

auditoria de regularidade sendo preparatória para a operacional, e esta última levando à 

correção de situações causadoras de não conformidades (NAG4202.1).  
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4. Ética e conduta do Auditor 

No exercício de suas funções de controle interno, o auditor deverá ter:  

a) Independência: Manter atitude de independência em relação à unidade auditada 

(NAG 3300), o auditor não pode estar subordinado ao setor auditado, daí o seu caráter 

de assessoria ligado à alta administração (Presidência). A independência situa-se não 

apenas no livre e irrestrito acesso a informações, documentos e dependências dos 

entes, mas, principalmente, na liberdade de programar seus trabalhos consoante sua 

livre iniciativa, sem quaisquer tipos de interferências, observada a legislação de 

regência (NAG 3301); 

b) Integridade: A integridade dos auditores internos exige confiança e assim, representa 

a base para a confiabilidade em seu julgamento; 

c) Objetividade: Auditores internos apresentam o mais alto grau de objetividade 

profissional na coleta, avaliação, comunicação de informações sobre a atividade ou 

processo em exame. Auditores internos geram uma avaliação equilibrada de todas as 

circunstâncias relevantes e não são influenciados de forma indevida pelos seus 

próprios interesses ou por outros, na formulação de julgamentos (opiniões); 

d) Competência: Auditores internos aplicam o conhecimento, habilidades e experiência 

necessários na realização de serviços de auditoria interna. 

e) Isenção: As atividades de auditoria devem ser livres de quaisquer influências, com fito 

de assegurar a cobertura ampla e imparcial em suas conclusões.  

f) Serenidade: Manter atitude de serenidade e comportar-se de maneira compatível com 

o exercício da função pública;  

g) Imparcialidade: Manter atitude de imparcialidade, de modo a não distorcer os 

objetivos de seus trabalhos, o auditor deve abster-se de avaliar operações pelas quais 

tenha sido anteriormente responsável. Presume-se prejudicada a imparcialidade 

quando o auditor prestar serviços de avaliação de atividades para as quais tenha sido 

previamente responsável durante o período de um ano antes da instauração da 

auditoria, abstendo-se de emitir opinião preconcebida ou tendenciosa induzida por 

convicções políticas ou de qualquer outra natureza; 

h) Sigilo profissional, princípio da confidencialidade: É regra mandatória no exercício 

da auditoria. O auditor é obrigado a utilizar os dados e as informações de seu 

conhecimento exclusivamente na execução dos serviços que lhe forem confiados, não 

podendo revelá-los a terceiros. Assim, deve guardar sigilo, salvo determinação judicial, 
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sobre dados e informações de natureza confidencial, cuja divulgação possa 

comprometer a imagem de pessoas e/ou resultados dos trabalhos realizados;  

i) Educação Continuada: Buscar permanente aprimoramento profissional, mantendo-se 

atualizado quanto a novas técnicas e instrumentos de trabalho relativos à sua área de 

atuação (NAG 3700, 3701, 3702, 3703, 3704 e 3705). O processo evolutivo do auditor 

de controle interno deve ser estimulado para que não se torne obsoleto em curto 

espaço de tempo. Compete à Administração fornecer os instrumentos e recursos 

necessários à capacitação dos servidores primando pela evolução dos trabalhos de 

auditoria. 

j) Conhecimento Técnico: Possuir conhecimento da finalidade, extensão e 

profundidade do trabalho a realizar, sua atitude deve ser sempre irrepreensível em 

todos os momentos de sua vida profissional, visando salvaguardar o desenvolvimento 

de seu trabalho;  

k) Cordialidade: Ser cortês com o auditado, sem, contudo, abrir mão das prerrogativas 

da função; 

l) Consistência: Emitir opiniões sobre documentos ou situações examinadas apoiando-

se em fatos e evidências que permitam o convencimento razoável da realidade ou a 

veracidade dos fatos, afastando dúvidas no decurso dos trabalhos, de sorte a emitir 

opinião em bases consistentes e transmitir confiança em suas conclusões.  

m) Impessoalidade: Os relatórios de auditoria devem ser claros e transparentes. Deve 

ainda abster-se de emitir opinião preconcebida ou induzida por convicções político-

partidárias, religiosas ou ideológicas; 

n) Recomendação: Alertar a unidade executora de controle interno, quando necessário, 

das sanções aplicáveis em virtude da sonegação de processos, documentos, 

informações ou dados e da obstrução ao livre exercício das atividades de controle 

interno. 

4.1 Prerrogativas do Auditor Público Interno 

4.1.1 Livre Ingresso na unidade (setor) auditada  

O auditor goza de livre ingresso na unidade (setor) auditada e acesso a todos os documentos e 

informações necessários à realização de seu trabalho, inclusive, para consulta a sistemas 

informatizados de processamento de dados, no âmbito da Câmara Municipal de Colatina, 

garantias previstas na Lei Complementar Municipal art. 13;  
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4.1.2 Livre acesso aos trabalhos do (a):  

a) Comissões;  

b) Fiscal;  

c) Gestor de Contratos;  

d) Auditorias;  

e) Grupos de trabalhos operacionais e estratégicos;  

f) Corpo administrativo e diretivo. 

4.1.3 Proteção  

Solicitar proteção em caso de ameaças a sua integridade física, decorrentes dos trabalhos de 

auditoria. 
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5. Procedimentos e Técnicas de Auditoria 

Constitui-se de verificações previstas no Plano Anual de Auditoria, bem como evidenciados na 

Matriz de Planejamento, visando obter evidências ou provas suficientes e adequadas quanto 

ao atendimento dos critérios de auditoria. 

Os procedimentos de auditoria podem abranger testes de observância e testes substantivos: 

a) Os testes de observância visam determinar o grau de confiança do sistema de 

Controle Interno no âmbito da Câmara Municipal de Colatina, verificando o seu 

adequado funcionamento; 

b) Os testes substantivos têm o objetivo de comprovar a validade dos dados produzidos 

pelos sistemas contábil e/ou administrativos do órgão, tomando como referência os 

critérios aplicáveis ao objeto auditado. 

5.1 Técnicas de auditoria 

As Técnicas de auditoria são ferramentas operacionais de que se serve o auditor para a 

obtenção de evidências. De modo a evitar o desperdício de recursos humanos e de tempo, é 

necessário observar a aplicabilidade de cada técnica de auditoria, conforme cada caso. 

As técnicas de auditoria podem abranger: 

a) Exames físicos: consistem na técnica de auditoria efetuada in loco, permitindo ao 

auditor formar opinião quanto à existência física do objeto ou item a ser examinado. O 

exame físico possui as seguintes características: 

I. Existência física: comprovação visual da existência do item; 

II. Autenticidade: discernimento da fidedignidade do item; 

III. Quantidade: apuração adequada da quantidade real física; 

IV. Qualidade: comprovação visual ou laboratorial de que o objeto examinado 

permanece em perfeitas condições de uso. 

b) Conciliação: põe de acordo ou combina diferentes elementos, por meio de um conjunto 

de procedimentos técnicos utilizados para comparar uma amostra do universo com 

diferentes fontes de informações, a fim de se certificar da igualdade entre ambos e, 

quando for o caso, identificar as causas das divergências constatadas, avaliando ainda 

o impacto dessas divergências nas demonstrações e relatórios do ente público. As 

fontes-base de confirmação podem ser de ordem interna e externa (NAG 4402.2.3); 

c) Exame documental: consiste em apurar, demonstrar, corroborar e concorrer para 

provar, acima de qualquer dúvida cabível, a validade e autenticidade de uma situação, 
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documento ou atributo, ou a responsabilidade do universo auditado, por meio de provas 

obtidas em documentos integrantes dos processos administrativo, orçamentário, 

financeiro, contábil, operacional, patrimonial ou gerencial do ente público no curso 

normal de sua atividade e dos quais o Auditor se vale para evidenciar suas 

constatações, conclusões e propostas de encaminhamento (NAG 4402.2.4). Por 

exemplo: exame de notas fiscais, exame dos termos de contrato devidamente 

assinados; 

d) Confirmação com terceiros ou circularização: é a técnica utilizada pelo auditor para 

a obtenção de declaração formal e independente de pessoas não ligadas à entidade ou 

órgão auditado. 

 
e) Recálculo ou conferência de cálculos: é o procedimento técnico para verificar a 

concordância entre os resultados, coerência de cifras e dados no contexto de sua 

própria natureza, mediante verificação da exatidão das somas, deduções, produtos, 

divisões, sequências numéricas, adequada aplicação de taxas, entre outras, mesmo 

quando são processados eletronicamente, refazendo-se, sempre à base de teste, os 

cálculos efetuados pelos entes auditados (NAG 4402. 2.9); 

 
f) Entrevista ou indagação: é a ação de consultar pessoas dentro e fora da 

Administração Pública, utilizando ou não questões estruturadas, objetivando obter, de 

forma pessoal e direta, informações que possam ser importantes para o Auditor no 

processo de exame, compreensão e formação de opinião sobre o objeto da auditoria; é 

a técnica de coleta de informações junto a pessoas conhecedoras de situações de 

interesse para o auditor. 

 
g) Procedimentos de revisão analítica: são análises de informações das demonstrações 

contábeis e de outros relatórios financeiros por meio de comparações simples, de 

aplicação de técnicas estatísticas plausíveis, de exames de flutuações horizontais ou 

verticais e da utilização de índices de análise de balanços. Os procedimentos de revisão 

analítica incluem, ainda, as relações entre dados financeiros obtidos e o padrão 

previsto, bem como com informações relevantes de outras naturezas, como custos com 

folha de pagamento e número de empregados, impostos arrecadados com número e 

faixa de contribuintes (NAG 4402.2.12). 

 
h) Amostragem: e em auditoria é empregada para obter informação sobre um todo 

(população), quando só seria viável ou recomendável o exame de uma parte dos 

elementos desse todo (amostra). Em auditoria, comumente são aplicados os métodos 

da Amostragem Estatística (ou Probabilística) e da Amostragem por Julgamento (ou 

Não Probabilística). 
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I. Amostragem Estatística (ou Probabilística): baseia-se em critérios 

matemáticos e exige que a amostra selecionada apresente um 

comportamento mensurável em termos das leis de probabilidade. Quando um 

teste de auditoria é baseado nela, seu resultado pode ser representativo da 

situação da população da qual foi extraída a amostra, dentro de um grau de 

confiança estipulado. 

II. Amostragem por Julgamento (ou Não Probabilística): baseia-se em 

critérios pessoais decorrentes da experiência profissional do auditor e do seu 

conhecimento do setor em exame. A seleção da amostra, por qualquer 

método, obedece às seguintes fases: 

i. Quantificação da amostra, dimensionada em função dos controles 

internos e dos objetivos da auditoria; 

ii. Seleção e identificação da amostra; 

iii. Seleção de procedimentos de auditoria aplicáveis à amostra; e 

iv. Avaliação dos resultados da amostra. 

 
i) Corte das operações (cut-off): representa a “fotografia” do momento chave de um 

processo, o corte interruptivo das operações ou transações para apurar, de forma 

seccionada, a dinâmica de um procedimento. Representa a “fotografia” do momento 

chave de um processo. 

j) Exame de livros e registros auxiliares: é a técnica para a verificação da fidedignidade 

dos registros que dão suporte ao registro principal. O uso dessa técnica deve sempre 

ser conjugado com o de outras que possam comprovar a fidedignidade do registro 

principal. 

 

k) Correlação entre as informações obtidas: é a técnica destinada a verificar a 

correlação entre as informações das diversas áreas de controle do auditado. 

 

l) Observação direta das atividades: é a técnica utilizada para identificar, visualmente, 

erros, problemas ou deficiências em determinado processo ou operação. Observados 

os sistemas de controle interno, o auditor definirá quais procedimentos ou técnicas a 

serem aplicadas e a extensão do seu trabalho. 
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6. Papéis de Trabalho 

Papéis de trabalho são os documentos que constituem o suporte de todo o trabalho 

desenvolvido pelo auditor relacionados a auditoria, contendo o registro das informações 

utilizadas, das verificações a que procedeu e das conclusões a que chegou, incluindo a 

fundamentação e o alcance do planejamento, do trabalho executado e das constatações da 

auditoria. 

Os papéis de trabalho não podem ser confundidos com simples cópias de documentos. É 

necessário que sobre as cópias existam observações, anotações, demonstrações, vistos e o 

que mais couber para sua correlação com o relatório e pronta localização nos arquivos para 

serem considerados papéis de trabalho. 

Os papéis de trabalho têm as seguintes finalidades: 

a) Confirmar e fundamentar as opiniões e relatórios do auditor; 

b) Aumentar a eficiência e a eficácia da auditoria; 

c) Servir como fonte de informações para preparar relatórios ou para responder a 

consultas da entidade auditada ou de quaisquer outros interessados; 

d) Servir como prova da observância às normas de auditoria por parte do auditor; 

e) Facilitar o planejamento e a supervisão; 

f) Contribuir para o desenvolvimento profissional do auditor; 

g) Ajudar a garantir a execução satisfatória das tarefas delegadas, e 

h) Proporcionar provas do trabalho realizado para futuras referências. 

Os papéis de trabalho devem ser suficientemente detalhados para permitir a um auditor 

experiente, sem prévio envolvimento na auditoria, verificar, posteriormente, o trabalho realizado 

para fundamentar as conclusões. 

Os papéis de trabalho devem ser elaborados e organizados para atender às circunstâncias do 

trabalho e satisfazer às necessidades do auditor para cada auditoria. 

São tipos de papéis de trabalho: 

a) Os preparados pelo auditor; 

b) Os preparados pelo auditado; 

c) Documentos originais ou cópias, e 

d) Cartas de confirmação de terceiros. 
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Quando da elaboração dos papéis de trabalho, o auditor deve levar em consideração os 

seguintes aspectos: 

a) Devem ser concisos, transmitindo o máximo de informações com o mínimo de 

palavras; 

b) Devem ser objetivos, concentrando-se no que é relevante e suficiente para transmitir a 

ideia; 

c) Devem ser apresentados de forma lógica, em uma ordem de raciocínio que conduza a 

uma conclusão, e 

d) Devem apresentar informações completas, contendo todas as informações julgadas 

necessárias para fundamentar a opinião do auditor, no desenvolvimento do relatório e 

na sua conclusão. 

Os papéis de trabalho são classificados segundo a natureza da informação que contêm e o seu 

respectivo arquivamento em: 

a) Permanentes, caso sejam utilizados por mais de um período (mantidos em constante 

atualização nos períodos seguintes) e cujas informações estejam relacionadas com a 

organização e atividades da entidade. Exemplos: constituição legal, cópias dos 

principais contratos, Rol de responsáveis e plano de contas, ou 

b) Correntes, quando contêm as informações relacionadas com o tipo e a forma de 

auditoria em execução, devendo sempre conter os objetivos do exame, comentários 

sobre as falhas, detalhes dos testes efetuados e a conclusão do auditor. 
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7. Plano Anual de Auditoria Interna 

O Plano Anual de Auditoria Interna - (PAAI) tem como objetivo o planejamento e o 

dimensionamento das auditorias a serem realizadas, visando priorizar a atuação preventiva e o 

atendimento aos padrões e diretrizes indicados pela legislação correlata. Requer, também, 

especial atenção às normas decorrentes do entendimento do Tribunal de Contas, buscando 

privilegiar o fortalecimento da estrutura do controle interno.  

Na elaboração do PAAI, observado o conceito de Auditoria Baseada em Risco, devem ser 

consideradas variáveis como materialidade, relevância e criticidade, a fim de que seja apurado 

o risco com relação às unidades/setores ou áreas a serem auditadas, tornando o planejamento 

um documento calçado na objetividade e revestindo-o de impessoalidade.  

A UCCI deverá elaborar o PAAI e dar ciência ao Chefe do Poder Legislativo. No PAAI deverão 

ser abordados: 

a) Áreas de exames e análise prioritárias; 

b) Enfoque de rotação de ênfase para determinados programas de Auditoria; 

c) Determinação do alcance de Auditoria em determinadas áreas e unidades; 

d) Previsão de tempo para execução dos trabalhos programados para o ano calendário; 

No planejamento da auditoria devem ser definidas as prioridades na execução dos trabalhos, 

tomando como base: 

a) O exame de determinados atos ou a avaliação de determinadas atividades da 

Administração sobre os quais já têm conhecimento de problemas relevantes, seja por 

meio das constatações de auditorias anteriores, por outras informações obtidas. 

b) Os trabalhos de auditoria podem ser resultantes de demandas legais, as denominadas 

auditorias mandatórias, no caso, conforme procedimentos descritos nas Instruções 

Normativas Vigentes do TCEES – procedimentos de auditoria a serem realizados em 

pontos de controle destacados nestas INs para elaboração dos Pareceres e Relatórios 

conclusivos, parte integrante da PCA - Prestação de Contas Anual, como também 

auditorias por determinação expressa do Presidente do Poder Legislativo municipal e 

Ministério Público Estadual. 

c) O conceito de auditoria baseada no risco, elaborando a matriz de risco para identificar 

os pontos mais urgentes que precisam de auditoria.   

O planejamento está sujeito a reavaliações periódicas em função de mudanças nas atividades 

ou prioridade em decorrência de fatores internos ou externos na Câmara Municipal de Colatina.  
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7.1. Matriz de Risco 

A Matriz de Risco é uma ferramenta utilizada com o objetivo de filtrar as áreas/atividades que 

mais necessitam de auditoria. Essa opção tem como escopo os exames das operações e 

transações de natureza operacional, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, com o 

objetivo de emitir uma opinião sobre a adequação dos controles internos tomadas em conjunto, 

assim como verificar o atendimento às leis, normas e regulamentos aplicáveis, além dos 

aspectos de moralidade e legitimidade dos atos administrativos, com foco em eventos futuros e 

não em processos passados.  

Risco é qualquer evento que possa impedir ou dificultar o alcance de um objetivo. A Auditoria 

Baseada em Risco exige mudança de perfil e de foco dos auditores, que tradicionalmente são 

preparados para avaliar processos e ações do passado, mas que precisam utilizar técnicas não 

relacionadas à sua formação acadêmica tradicional, principalmente de planejamento e 

orçamento, sistemas de informações, indicadores, etc.  

7.1.1 Materialidade, Relevância e Criticidade 

As variáveis básicas utilizadas para estabelecer o grau de priorização dos trabalhos de 

auditoria, usando a filosofia do risco, são a materialidade, relevância e criticidade.  

a) Materialidade: Importância relativa ou representatividade do valor ou do volume dos 

recursos envolvidos, isoladamente, ou em determinado contexto.  

b) Relevância: Aspecto ou fato considerado importante, ainda que não seja 

economicamente significativo para o alcance dos objetivos do Órgão. 

c) Criticidade: Representa a composição dos elementos referenciais de vulnerabilidade, 

das fraquezas, dos pontos de controle com riscos latentes. É condição imprópria por 

ilegalidade, ineficácia ou por ineficiência de uma situação gerencial.  

7.1.2 Avaliação do risco de auditoria  

Como instrumentos de apoio na elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), 

poderão ser utilizadas avaliações de risco.  

As ações de controle visam cobrir as áreas em que os riscos são considerados os mais 

elevados permitindo, no entanto, uma cobertura equilibrada e continua do âmbito da ação de 

controle, com o objetivo de reduzir o risco a um nível aceitavelmente baixo.  

Desta forma, a análise do risco de auditoria é um processo que acompanha o auditor ao longo 

de todo seu trabalho, devendo este ser conduzido, não no sentido da sua eliminação, mas sim 

no sentido de reduzi-lo a níveis aceitáveis.  
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O conceito de risco de auditoria deve contemplar os efeitos conjugados dos diversos fatores 

que afetam, de forma direta e significativa, a qualidade da informação em apreço, bem como 

outras contingências e incertezas que resultem da impossibilidade de reconstituição integral de 

todas as operações a controlar.  

A metodologia e os critérios para avaliação de riscos estão definidos na competente Matriz de 

Risco, pautada em critérios objetivos e impessoais, mediante levantamento geral de 

informações, consideradas a materialidade, relevância e risco. 

7.1.3 Elaboração da Matriz de Risco 

O mapeamento dos riscos classifica as unidades (setores) auditáveis de acordo com o grau de 

exposição destas ao risco e não por elas serem em si mesmas um risco à Câmara Municipal de 

Colatina.  

As análises de identificação das unidades devem ser por meio de procedimentos e processos 

administrativos auditáveis a serem selecionados considerando a prioridade e complexidade 

envolvidas. 

Logo, assim que selecionados os procedimentos e processos administrativos a serem 

auditados o Auditor Público Interno definirá objetivos, extensão, metodologia, procedimentos de 

análise, recursos a serem utilizados e prazo para a realização dos trabalhos. 
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8. Planejamento da Auditoria 

A auditoria interna deve ser planejada obedecendo às etapas sequenciais de forma estratégica 

a fim de alcançar os resultados com qualidade, eficiência, economia e tempestividade. O 

processo de trabalho de auditoria, numa visão sistêmica, é ilustrado na Figura abaixo. 

Fonte: Manual de Auditoria de Conformidade. Vitória: TCEES, 2015. Pg. 35. 

Conforme ilustração, os processos de auditoria devem ser realizados por três fases principais: 

Planejamento, Execução e Relatórios. Cada etapa possui uma relevância específica dos 

métodos aplicados. 

No planejamento são definidas todas as atividades e objetivos para se alcançar em um prazo 

estabelecido. Na execução utilizam-se técnicas de auditória para a obtenção de informações 

que irão comprovar se as atividades desenvolvidas estão sendo realizadas mediante 

embasamento legal. Por fim, os relatórios de auditoria deverão ser redigidos de forma 

impessoal, clara e objetiva, de forma a permitir a exata compreensão da situação constatada, 

mencionando as irregularidades, as consequências e o mais importante, propondo ao gestor 

soluções corretivas por meio das recomendações. 

8.1. Etapas do Planejamento  

Destaca-se a seguir aspectos importantes no campo de atuação da unidade (setor) auditada, 

para determinar a relevância das questões a serem elaboradas:  
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a) Forma e conteúdo: Considerar a forma e o conteúdo dos relatórios de auditoria, para 

adequar os assuntos; 

b) Objetivos da auditoria: Considerar os objetivos da auditoria e os procedimentos de 

verificação necessários para alcançá-los, visando o método de auditoria mais adequado;  

c) Sistemas de controle: Identificar os principais sistemas de controle da unidade (setor), 

avaliando-os previamente para descobrir seus pontos fortes e fracos; 

d) Monitoramento: Realizar um exame para verificar se foram adotadas providências 

adequadas com relação a constatações e recomendações de auditoria e ou inspeções 

comunicadas anteriormente;  

e) Documentação apropriada: Reunir a documentação apropriada referente ao plano de 

auditoria proposto;  

f) Abrangência: Considerar a amplitude do objeto a ser auditado, convocando o apoio de 

outras unidades (setores) e ou servidores sempre que necessário. 

g) Cronograma: Disponibilizar tempo suficiente para a fase de planejamento, sendo que a 

execução deve ser suficiente para a consecução dos objetivos, garantindo, em especial:  

I. Discriminação: Nivelar o detalhamento suficientemente, de modo a maximizar os 

benefícios da auditoria;  

II. Analisar as informações disponíveis: Obter a análise das informações 

disponíveis e necessárias sobre o objeto auditado, inclusive quanto aos sistemas 

informatizados e aos controles internos a ele associados; 

III. Definição do escopo, procedimentos e técnicas: Discutir de maneira 

suficiente, no âmbito da Controladoria e ou da equipe de auditoria, a respeito da 

definição do escopo, dos procedimentos e técnicas a serem utilizadas;  

IV. Obtenção de evidências: Buscar obter evidências necessárias para 

fundamentar a opinião dos auditores de controle interno;  

h) Matriz de planejamento e o PAI: Para assegurar que estes propósitos sejam alcançados, a 

Câmara Municipal de Colatina, por intermédio da UCCI, produzirá a Matriz de Planejamento, 

e ou o competente Plano de Auditoria Interna (PAI), com o intuito de delimitar e estabelecer 

o escopo das auditorias no âmbito deste Órgão. 

8.2. Elaboração da Matriz de Planejamento 

A matriz de planejamento é o papel de trabalho, elaborado na fase de planejamento, em que 

são registrados os passos e procedimentos a serem realizados na fase de execução para que 

o objetivo da auditoria seja alcançado. Ela esquematiza as informações relevantes do 

planejamento e dos procedimentos de uma auditoria, com o propósito de orientar a equipe ou o 

Auditor Público Interno na fase de execução. 
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8.2.1 Etapas da Matriz De Planejamento  

a) Objetivo: O objetivo de auditoria é o passo inicial na elaboração da matriz de 

planejamento, assim, com base nos levantamentos prévios e no conhecimento 

preliminar do objeto, definem-se a(s) áreas(s) que merecem uma maior atenção da 

auditoria. O objetivo geral deve ser entendido como a questão fundamental de auditoria 

a ser respondida, sendo apresentado de forma declarativa, com inclusão de um verbo 

de ação, e não sob a forma de um questionamento.  

b) Questões De Auditoria: Determinar os objetivos específicos da auditoria 

transformando-os em questões a serem respondidas, isto é, o desdobramento do 

objetivo em perguntas que abordem os diferentes aspectos do escopo da auditoria 

para satisfação de seu objetivo, ao mesmo tempo em que se discute onde se quer 

chegar com os questionamentos (“possíveis achados”).  

As questões de auditoria devem ser elaboradas de forma a estabelecer com clareza o 

foco da investigação, e os limites e dimensões que devem ser observados durante a 

execução dos trabalhos.  

O enunciado da questão não deve extrapolar o objetivo definido, de forma a não 

ampliar o escopo previsto para a auditoria. Deve englobar, porém, todos os itens que 

se quer verificar. Deve-se ter cuidado, no detalhamento da questão, quanto ao 

adequado dimensionamento e à disponibilidade de informações requeridas e fontes de 

informações em nível suficiente para respondê-la. Por outro lado, não se deve prever 

informações requeridas ou conclusões (possíveis achados) que estejam fora do 

delimitado na questão.  

c) Possíveis Achados: Os possíveis achados são a outra face das questões de 

auditoria, ou seja, são as constatações (respostas), que poderão ser obtidas a partir 

das análises relacionadas às questões de auditoria.  

Na descrição dos possíveis achados, na elaboração da matriz de planejamento, são 

necessárias concisão e objetividade, limitando-se basicamente a descrever a 

“manchete” do possível achado. É importante ressaltar que os possíveis achados 

devem limitar-se ao escopo da questão de auditoria e com ela guardar coerência. 

Quando necessário, deve-se ampliar o escopo da questão, incluir outra ou limitar os 

possíveis achados.  

Os possíveis achados devem descrever exatamente o que se espera como resposta ao 

questionamento, evitando generalizações como “desobediência à norma aplicável”.  
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d) Informações Requeridas: Nesta, procede-se à identificação das informações 

necessárias, de suas respectivas fontes e das tarefas (procedimentos), que deverão 

ser realizadas para buscá-las, por quem e quando.  

Isto permitirá concluir se as questões de auditoria têm condições de serem 

respondidas, ou seja, se, a princípio, há informações suficientes e disponíveis, se a 

equipe domina as técnicas para coleta e tratamento dessas informações e se as 

limitações encontradas são contornáveis.  

Na coluna “Informações necessárias” devem ser previstas e especificadas todas as 

informações para responder a questão de auditoria.  

e) Fonte De Informação: A cada informação necessária apresentada deve ser indicada 

pelo menos uma fonte. Da mesma forma, cada fonte de informação apresentada deve 

estar associada a pelo menos uma informação requerida.  

f) Procedimentos: Os procedimentos são as atividades realizadas para a obtenção dos 

produtos das “informações necessárias” da matriz de planejamento para consecução 

do objetivo específico da matriz. Portanto, na medida do possível, devem ser 

detalhados em tarefas descritas de forma clara, de modo a não gerar dúvidas ao 

auditor e esclarecer os aspectos a serem abordados, bem como expressar as técnicas 

a serem utilizadas. Assim, devem ser evitados procedimentos sem o necessário 

detalhamento. 

g) Objetos: Ainda na matriz de planejamento devem ser indicados os objetos nos quais 

cada procedimento será aplicado, se a equipe já dispuser das informações necessárias 

sobre eles. A indicação dos objetos deve conter, sempre que possível: o número, o ano 

e uma breve descrição do assunto a que este se refere. Exemplos: aditivo de contrato; 

contrato; edital; folha de pagamento; inventário; orçamento; processo (autos), processo 

de dispensa, processo de inexigibilidade, processo licitatório...  

h) Auditor Responsável e Período: A indicação do período e do membro responsável é 

fundamental para que possa ser documentada a forma como será conduzida a 

auditoria. O período de execução deve ser indicado para cada um dos procedimentos.  

O Auditor deve atentar que o objetivo da indicação não é o de firmar com exatidão a 

data em que o procedimento será executado, mas sim, delimitar um período para a 

execução de cada procedimento ou de cada questão de auditoria a fim de estimar qual 

seria o período total necessário para a fase de execução, ou, quando a quantidade de 

dias de execução já está pré-determinada, avaliar se todas as questões inicialmente 

previstas são possíveis de serem realizadas. 
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8.3. Plano de Auditoria 

Plano de Auditoria é o plano de ação detalhado para a auditoria, destinado a orientar 

adequadamente o trabalho do auditor, permitindo-lhe, ainda, complementá-lo ou alterá-lo 

quando circunstâncias imprevistas o recomendarem. Poderá ser dispensável após elaboração 

da Matriz de Planejamento, quando esta se apresentar.  

O Plano de Auditoria deverá incluir: 

a) O objetivo da auditoria; 

b) O período de realização da auditoria; 

c) O alcance do exame; 

d) As questões de auditoria; 

e) Os critérios a serem observados como base de comparação; 

f) Julgamento e apreciação de desempenhos (se for o caso); 

g) As técnicas e procedimentos a serem utilizados; 

h) O pessoal técnico envolvido; 

i) O material necessário à execução da auditoria; 

j) As etapas a serem cumpridas com os respectivos cronogramas de execução. 

A critério da UCCI poderá ser efetuado este levantamento junto a unidade (setor) a ser 

auditada objetivando a obtenção de informações mais precisas, que possam subsidiar a 

elaboração do plano de auditoria. 

A seleção deve considerar, principalmente, a potencial contribuição da auditoria para a 

melhoria do funcionamento deste Poder (efetividade da auditoria). A seleção deverá pautar-se, 

preferencialmente, em critérios técnicos, tais como: Relevância, Materialidade, e Risco, 

consoante elaboração da Matriz de Risco. 

A seguir os conceitos de Relevância, Materialidade e Risco para melhor compreensão:  

a) Relevância: Áreas consideradas estratégicas ou prioritárias nos instrumentos do 

planejamento da Gestão. Segundo a NAG n. 1122 – Relevância: é critério de avaliação 

que busca revelar a importância qualitativa das ações em estudo, quanto à sua 

natureza, contexto de inserção, fidelidade, integridade e integralidade das informações, 

independentemente de sua materialidade. 

b) Materialidade: Importância relativa ou representatividade do valor ou do volume de 

recursos envolvidos, sendo o critério de avaliação de elementos quantitativos, 
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representativos em determinado contexto, pertinentes ao objeto da auditoria 

governamental ou que se tenha deles provável influência nos resultados das auditorias 

(NAG 1116).  

c) Risco: Probabilidade de ocorrência de eventos futuros incertos com potencial para 

influenciar o alcance dos objetivos da Instituição. O risco é a possibilidade de 

ocorrência de eventos indesejáveis, tais como erros, falhas, fraudes, desperdícios ou 

descumprimento de metas ou de objetivos estabelecidos (NAG 4106.2). A utilização do 

conceito de risco no planejamento de auditoria é importante (NAG 4311), na medida 

em que é necessário o direcionamento dos esforços para áreas ou problemas críticos 

(NAG 4309). Principalmente em auditorias em que o objeto é complexo, o risco é um 

critério de seleção bastante útil. Se houver muitas atividades com eventos de risco 

identificados, o auditor deve buscar parâmetros, como materialidade, exequibilidade da 

ação de auditoria, relevância da atividade, para selecionar os que irão efetivamente 

contribuir para o planejamento.  

A fim de evitar dúvidas, no tocante a este Manual, considera-se:  

ERRO: ato não voluntário, não intencional, resultante de omissão, desconhecimento, imperícia, 

imprudência, desatenção ou má interpretação de fatos na elaboração de documentos, registros 

ou demonstrações. Existe apenas culpa, pois não há intenção de causar dano, NAG. nº 1112.  

FRAUDE: ato voluntário intencional de omissão ou manipulação de transações, adulteração de 

documentos, informações, registros e demonstrações. Existe dolo, pois há intenção de causar 

algum tipo de dano NAG. nº 1114.  
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9. Execução de Auditoria 

A execução é a fase do processo de auditoria governamental na qual as evidências são 

coletadas e examinadas, de modo a fundamentar os comentários e opiniões. Essa fase 

envolve o exame de registros e documentos, assim como a avaliação de processos e sistemas 

orçamentários, financeiros, patrimoniais e operacionais, com vistas a informar sobre a 

confiabilidade do sistema de controles internos (SCI), a legalidade, legitimidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade dos atos, a regularidade das contas, o desempenho 

da gestão e os resultados das políticas, programas e projetos públicos (NAG 4400). 

9.1 Processo de Execução 

I. Reunião e Comunicação de Auditoria à unidade executora de controle interno 

A reunião visa apresentar à unidade (setor) auditada, em linhas gerais, o objetivo do trabalho a 

ser executado e solicitar o apoio necessário ao bom desempenho das atividades que serão 

desenvolvidas, ocasião em que será entregue a competente Comunicação Interna de 

apresentação ao responsável pela Unidade. 

Deve constar da Comunicação Interna de apresentação a informação de que a unidade (setor) 

encontra-se sob fiscalização. 

II. Requisição e Recebimento de Documentos e Informações 

Na reunião de apresentação o ofício de Comunicação Interna já abrangerá todos os 

documentos que deverão ser entregues dentro do prazo exposto, para não comprometer o 

período de execução da auditoria.  

O Auditor Público Interno deverá correlacionar os documentos recebidos aos itens solicitados 

se certificando de todos ter sido entregues pela unidade auditada. 

Quando do recebimento dos documentos, o auditor deverá verificar: 

i) Tratando-se de cópias, se estão legíveis e autenticadas (carimbo confere com 

original devidamente assinado por servidor responsável); 

ii) Tratando-se de documentos originais, se estão legíveis, datados e assinados. 

iii) Conforme a natureza dos documentos fornecidos, a assinatura e a autenticação a 

que se refere o item anterior poderão ser substituídas por rubrica feita de maneira 

aleatória pelo auditado, mas sempre de forma e quantidade razoáveis, objetivando 

demonstrar a autenticidade de toda a documentação apresentada. 
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iv) Os documentos e informações que forem entregues por meios não impressos 

(CD-ROM, PEN DRIVE, DVD-ROM, entre outros) deverão ser acompanhados de 

memorando ou comunicação interna, detalhando suficientemente o seu conteúdo, o 

que não dispensa a rubrica nos próprios CD-ROM e DVD-ROM, que deverão ser 

entregues finalizados. 

III. Execução da Auditoria 

A execução da auditoria é a fase do processo na qual as evidências são coletadas e 

examinadas, de modo a fundamentar os comentários e opiniões do auditor. 

Essa fase envolve o exame de registros e documentos, assim como a avaliação de processos 

e sistemas orçamentários, financeiros, patrimoniais e operacionais, com vistas a informar sobre 

a confiabilidade do sistema de controles internos, a legalidade, legitimidade, impessoalidade, 

moralidade e publicidade dos atos, a regularidade das contas, o desempenho da gestão (NAG 

4400). 

Segundo as Normas de Auditoria Governamental (NAG), subsidiariamente aplicável à este 

manual, a execução dos trabalhos de auditoria governamental deve incluir: 

i. A avaliação de controles, eventos, operações e transações;  

ii. O exame de registros e documentos, a realização de provas e a documentação 

das informações em meio eletrônico ou físico (NAG 4407.1); 

iii. O desenvolvimento dos achados de auditoria encontrados durante os exames, 

mediante análise de critérios, causas e efeitos (NAG 4407.2); 

iv. A obtenção da opinião da unidade (setor) auditada (NAG 4407.3); 

v. O desenvolvimento de conclusões e recomendações (NAG 4407.4). 

Os indícios apurados, entretanto, devem ser confirmados, por documentação idônea e 

completa, obtida junto à unidade (setor) auditada (comunicação à unidade auditada). 

A matriz de planejamento elaborada deve nortear os procedimentos de auditoria. Os exames, 

as provas seletivas, as entrevistas, a aplicação de questionários, os testes e as amostragens 

devem seguir o cronograma e o encadeamento lógico estipulados na matriz, considerados os 

riscos envolvidos, o escopo dos trabalhos necessários à obtenção dos elementos probatórios, 

as evidências de auditoria (NAG 4402). 

As auditorias serão realizadas no horário de funcionamento da Câmara Municipal de Colatina, 

podendo a realização se dar em período diverso, desde que haja a aquiescência entre 

auditores e auditados e o motivo seja importante para o alcance do objetivo da auditoria. 
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9.2 Elaboração da Matriz De Achados  

A matriz de achados é uma forma de organizar as informações correspondentes aos achados 

de auditoria. É um documento de auditoria elaborado pelo Auditor Público Interno que o auxilia 

na organização das informações correspondentes aos achados de aos achados de auditoria 

verificados na fase de execução e deve guardar pertinência com a matriz de planejamento. 

O desenvolvimento dos achados de auditoria consiste em levantar evidências suficientes para 

a emissão de juízo sobre o objeto da auditoria, por meio da comparação entre a situação 

encontrada e os critérios fixados.  

Como atributos dos achados de auditoria (NAG 4407.2), pode-se listar: i) condição: a situação 

encontrada (o que é?); ii) critério de auditoria: parâmetro ou grandeza com a qual se fazem 

comparações para avaliar e emitir opinião (o que deveria ser?); iii) causa: origem da diferença 

referida no item anterior. Deve-se procurar conhecer as causas do desvio identificado (por que 

ocorreu?); iv) efeito: as situações indesejadas desencadeadas pela inadequação da situação 

considerada em desacordo com os critérios. De modo mais direto, são as consequências 

geradas pelo achado de auditoria (o resultado).  

A matriz de achados deve ser preenchida durante a fase de execução da auditoria, à medida 

que os achados são constatados. 

As irregularidades ou impropriedades verificadas devem ser relatadas de forma estruturada, 

por achado, destacando-se, pelo menos, os seguintes aspectos, ou atributos: i) descrição 

(título ou enunciado do achado); ii) situação encontrada; iii) evidências, iv) objetos nos quais o 

achado foi constatado; v) critérios de auditoria; vi) causas da ocorrência; vii) efeitos; e vii) 

propostas de encaminhamento. 

Nas seções seguintes, serão detalhadamente tratados os passos para a elaboração da matriz 

de achados. 

I. Achados de Auditoria 

No campo achado de auditoria deve ser descrito basicamente o título da irregularidade ou 

impropriedade, um enunciado conciso e objetivo da ocorrência. Deverá ser a descrição 

genérica do fato tido como irregular e poderá contemplar uma ou mais irregularidades. 

Portanto, é a “manchete” da irregularidade ou impropriedade. 

II. Situação Encontrada 

a) Descrição da Situação Encontrada 
A situação encontrada deve ser clara o suficiente para que o leitor entenda a ocorrência, 

pormenorizando a situação existente, identificada e documentada durante a fase de execução 
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da auditoria. Dessa forma, apesar de alguns atributos ou aspectos do achado (objetos, 

critérios, evidências, causas e efeitos) terem destaque em títulos específicos, não há 

impedimento de que integrem, na profundidade necessária, também, o corpo do texto da 

situação encontrada a fim de que o fato constatado fique devidamente caracterizado em toda a 

sua extensão. 

b) Períodos De Ocorrência Dos Fatos  
Os períodos de ocorrência e de referência dos fatos irregulares devem ser indicados na 

descrição da situação encontrada. Quando se tratar de pagamentos indevidos, por exemplo, é 

necessário indicar o período em que os pagamentos foram efetuados (mês/ano), bem como o 

período a que se referem (mês/ano). A fim de que não restem dúvidas, tal período deve ser 

mencionado ainda que coincida com o período total sob exame. A menção do período é 

fundamental por dois motivos, a saber, vinculação às contas (se for o caso) e associação dos 

fatos aos responsáveis.  

III. Objetos 

Devem ser indicados todos os objetos nos quais o achado foi constatado. A indicação dos 

objetos deve conter, sempre que possível: o número, o ano e uma breve descrição do assunto 

a que este se refere.  

Nas situações em que a quantidade de objetos nos quais o achado foi constatado seja 

excessiva, uma relação com a identificação dos objetos deve ser colocada como apêndice do 

relatório. No corpo do relatório, no aspecto “Objetos”, deve ser feita menção à referida relação.  

IV. Critérios 

São os instrumentos utilizados para aferir o grau de conformidade pelo qual a unidade 

executora de controle interno cumpre as responsabilidades que lhe foram determinadas, 

representando a base de avaliação dos sistemas.  

Os critérios utilizados refletem como a gestão deveria ser, sendo esses critérios ou práticas de 

administração aceitos e estipulados em leis, resoluções, instruções normativas, decretos, 

opinião de especialistas, desempenho obtido em anos anteriores, desempenho de órgãos 

similares, normas e princípios de contabilidade e qualquer outro que tenha fundamento legal.  

V. Evidências 

As evidências são o conjunto de elementos devidamente coletados e registrados ao longo da 

auditoria, por meio de observações, inspeções, entrevistas, exames de documentos, entre 

outros procedimentos de auditoria, que se constituem em material probante dos achados (NAG 

1113). São os elementos que comprovam que a situação encontrada (condição) está em 
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desacordo com os critérios (NAG 4409). Para dar sustentação aos achados de auditoria, esses 

elementos devem atender aos requisitos básicos dos achados.  

As evidências devem ter validade, confiabilidade, relevância e suficiência conforme NAGs 

4409.2.1, 4409.1 e 4409.3. As evidências podem ser: 

a) Evidências Físicas 

São objetos e materiais que podem ser visualizados e tocados. São objetos que 

provam determinadas constatações. A amostra física, para ter valor, não pode ser 

reduzida a um arquivo eletrônico.  

b) Evidência Documental 

É o tipo mais comum de evidência. São os documentos internos e externos à unidade 

(setor) auditada, como ofícios, cartas, memorandos, ordens bancárias, comunicação 

interna, circulares e outros que comprovam as operações. 

c) Evidência Testemunhal 

É obtida por intermédio de entrevista ou questionários. Esse tipo tem valor limitado 

como prova, pois a técnica de entrevista ou mesmo os questionários escritos são 

utilizados para a obtenção de pistas, opiniões, indícios de determinadas operações. A 

evidência testemunhal deve ser corroborada por outras evidências.  

d) Evidência Analítica 

É a obtida por meio de cálculos amostrais, fórmulas matemáticas, comparações, 

raciocínio lógico, gráficos, tabelas ou demonstrativos que permitam ao auditor interno, 

chegar a conclusões.  

Quando for conveniente, o auditor deve escolher cuidadosamente as técnicas de 

compilação de dados e de amostragem.  

Quando dados obtidos por meio de sistemas computadorizados, constituírem parte 

importante da auditoria e sua confiabilidade for essencial para o alcance dos 

objetivos pretendidos, os auditores precisam certificar-se de sua fidedignidade e 

pertinência.  

Os auditores devem ter conhecimento adequado das técnicas e procedimentos de 

auditoria para obter suas evidências de auditoria, resguardado para todos os fins a 

boa-fé do auditor.  

Os auditores devem verificar se as técnicas usadas são suficientes para detectar 

adequadamente todos os erros e irregularidades quantitativamente e qualitativamente 

relevantes.  
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A escolha dos métodos e procedimentos deve levar em conta a qualidade das 

evidências de auditoria a serem obtidas, as quais devem ser adequadas, pertinentes 

e razoáveis.  

VI. Causas 

Identificações das razões que levaram a ocorrência dos fatos. Representam os motivos pelos 

quais ocorreu um desempenho inadequado ou não. Da correta identificação das causas 

depende a correta elaboração das recomendações de forma construtiva.  

A causa de um achado é a razão da discrepância entre a condição e o critério. É, pois, o ato, o 

fato ou o comportamento que contribuiu significativamente para a divergência entre a situação 

encontrada e o critério.  

A investigação das causas deve ser feita para dar consistência às propostas de 

encaminhamento, já que é pelas causas que se identificam as ações corretivas necessárias 

para a solução de um problema, seja pela aplicação de penalidades ou para que o Auditor 

delibere sobre medidas que evitem ocorrências similares.  

A “causa” está intimamente relacionada à imputação de responsabilidades em relação aos 

fatos encontrados na auditoria. As causas do achado negativo conduzem a equipe a identificar 

os responsáveis pelo ocorrido. Elas podem ser objetivas (omissões, vulnerabilidades em 

função de deficiências ou inexistência de controles internos, riscos mal gerenciados que se 

materializaram) e/ou subjetivas (negligência, imprudência, imperícia). 

É importante que a causa seja conclusiva, para que possa atender aos seus principais 

objetivos, quais sejam, fornecer elementos para que sejam imputadas, ou não, 

responsabilidades aos responsáveis (causas subjetivas) e fornecer elementos para que o 

Auditor possa determinar medidas para minimizar a possibilidade de que a irregularidade volte 

a ocorrer (causas objetivas). Dessa forma, deve-se evitar a apresentação como causa de 

“possível interesse [...]” ou “possível inadequação [...]”.  

As causas não devem ser confundidas com o fato irregular em si. Desse modo, por exemplo, 

não são causas o descumprimento de normativos, a inobservância da legislação ou de 

entendimentos firmados pelo TCEES, a utilização de critérios subjetivos e a nomeação de 

servidores, não integrantes da carreira, para ocupação de cargos comissionados. As causas 

seriam os fatores que levaram ao descumprimento, à inobservância, à utilização de critérios 

subjetivos ou à nomeação.  

As informações prestadas pelo responsável podem, na realidade, não significar as verdadeiras 

causas de um achado. Portanto, o Auditor deve firmar sua convicção buscando evidências das 

causas.  
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VII. Efeitos 

Os efeitos de um achado são as consequências para a unidade e/ou órgão, para o erário ou 

para a sociedade, resultantes da divergência entre a situação encontrada e o critério. São 

efeitos dos achados, não das causas. 

Na descrição dos efeitos deve-se levar em consideração que as causas e os efeitos estão 

relacionados. A relação causa e efeito deve estar clara para que o auditor possa elaborar 

propostas de encaminhamento práticas e significativas no sentido de efetivamente colaborar 

com a boa gestão. Os efeitos podem estar circunscritos a setores isolados ou atuar de forma 

mais abrangente, constituir fatos isolados ou interferir no sistema como um todo, podem, 

inclusive, ultrapassar a área sob análise. 

Os efeitos podem ser reais (concretos), ou seja, aqueles cuja ocorrência for comprovada. 

Podem, também, ser potenciais (riscos), aqueles que ainda podem (ou não) se concretizar em 

decorrência do achado. 

A análise e o registro do “efeito” de cada ocorrência servem para dimensionar a relevância e a 

gravidade do próprio achado negativo (ou eventuais benefícios no caso de achados positivos) 

além de fornecer elementos para a formulação das propostas de encaminhamento específicas 

destinadas à sua reversão, quando possível.  

O efeito não deve ser confundido com o fato irregular em si. Desse modo, por exemplo, a 

ilegalidade de concessões de pessoal não é efeito. O efeito seria o prejuízo gerado pelos 

pagamentos indevidos.  

Noutro exemplo, a inobservância da legislação em processos licitatórios não é efeito, a infração 

à legislação é a irregularidade em si, cuja causa deve-se compulsar. Os efeitos, reais ou 

potenciais, sempre que possível devem ser dimensionados.  

VIII. Recomendação/Proposta de Encaminhamento  

Sugestões propostas pelo auditor para regularização da situação encontrada, se aplicável. Nas 

propostas de encaminhamento são consignadas as medidas preventivas, corretivas, 

processuais ou materiais que a equipe avalia que deve determinar ou recomendar sejam 

adotadas para os fatos identificados.  

Na matriz de achados, devem ser consignadas, como propostas de encaminhamento, as 

oitivas, determinações e recomendações pugnadas pela equipe de auditoria para a 

regularização da situação inadequada, quando aplicável. Tais proposições correspondem às 

ações demandadas do gestor para compatibilizar a situação encontrada aos critérios 

estipulados e se baseia na relação de causa e efeito apontada no desenvolvimento do achado. 
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Deve ser elaborada para suprimir as causas do achado de auditoria e eventualmente reparar 

os efeitos. 

Todas as propostas de encaminhamento apresentadas na seção “Proposta de 

encaminhamento” do relatório devem estar elencadas na matriz de achados, assim como 

propostas para o mesmo tipo de achado devem ter o mesmo encaminhamento nas matrizes e 

na seção “Proposta de encaminhamento” do relatório. 

Nesse sentido, as matrizes de achados estão vinculadas à seção “Proposta de 

encaminhamento” do relatório, de modo que não há prejuízo de que alguns textos sejam 

exatamente idênticos, ou de que o texto preenchido nas matrizes seja o esboço do texto da 

seção “Proposta de encaminhamento” do relatório. 

Ao final da elaboração das matrizes, a comparação da “Situação encontrada” com as 

“Propostas de encaminhamento” diminui a possibilidade de eventuais achados sem respectivas 

propostas de encaminhamento. 

IX. Benefícios Esperados 

Neste elemento da matriz de achados deve-se registrar o que se espera como consequência 

do acolhimento das proposições realizadas pela equipe de auditoria para sanar as causas do 

achado.  

Em última instância, poder-se-ia pensar que os benefícios esperados seriam a reversão do 

achado de auditoria, mas, de fato, o que se pretende com este elemento é descrever 

analiticamente as alterações de aspectos específicos da situação encontrada, decorrentes da 

intervenção recomendada.  

Uma vez que a implementação das propostas de encaminhamento deve gerar produtos 

objetivamente avaliáveis, os benefícios esperados estão relacionados diretamente às 

transformações que esses produtos promoverão na situação analisada.  

No processo de desenvolvimento do achado de auditoria deve-se atentar para a diferença 

entre causa e consequência, pois a linha que as separa é bastante tênue.  

Ao analisar um fato, pode-se constatar que para cada condição teremos uma causa e uma 

consequência, mas que poderão ser respectivamente uma causa e uma consequência de outra 

condição. 

9.3 Matriz De Achado Preliminar  

Refere-se ao momento em que a Equipe e ou auditor deve apresentar a Matriz de Achados 

preliminar ao responsável para que este possa se manifestar e tecer seus comentários.  
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Na execução dos trabalhos de auditoria, deve-se incluir a obtenção da opinião da unidade 

auditada (NAG 4407.3), salvo nos casos em que represente risco à equipe ou à consecução do 

objetivo da fiscalização.  

9.3.1 Normas Relativas à Comunicação de Resultado  

A equipe de auditoria dará ao responsável pela unidade (setor) auditada a oportunidade de 

fazer comentários ou de dar explicações sobre os achados (de modo a esclarecer 

circunstâncias e fatores que contribuíram para sua ocorrência), deve colher por escrito os 

esclarecimentos do responsável da unidade (setor) auditada acerca dos achados de auditoria, 

evitando-se mal entendidos e minimizando o recolhimento de informações posteriores.  

Deve ser requerido ao responsável pela unidade (setor) auditada, que informe se concorda ou 

não com cada achado, assim como os esclarecimentos e justificativas que entenda pertinentes, 

sobre os achados, anexando, em caso de discordância, documentação comprobatória. Deve-

se solicitar, ainda, que se manifeste em relação às proposições oferecidas pela equipe de 

auditoria, permitindo-lhe, caso entenda pertinente, apresentar proposta alternativa.  

Somente deverão ser apresentadas para discussão as proposições que versem sobre medidas 

corretivas ou propostas de melhoria, não devendo constar proposições relacionadas à 

responsabilização. Com a adoção desse procedimento, ao fim da fase de execução da 

auditoria, a equipe de auditoria terá em mãos os esclarecimentos prestados formalmente pela 

unidade (setor) auditada, acerca dos pontos importantes a serem contemplados no relatório. 

Os comentários dos responsáveis devem, sempre que possível, ser incorporados, de forma 

resumida, no relato dos achados e serão analisados pela equipe juntamente com os demais 

fatos. O documento encaminhado pelo responsável se constituirá em papel de trabalho da 

auditoria.  

Os comentários devem ser analisados e registrados pelo Auditor e, ainda, incorporados à 

Matriz de Achados definitiva, complementando-a, ou mesmo corrigindo-a.  

Após a coleta da opinião do responsável da unidade (setor) auditada acerca dos achados de 

auditoria, referido acima, o(s) auditores, considerando os esclarecimentos apresentados (NAG 

4110.3.5), devem desenvolver as conclusões relativas às questões de auditoria e as propostas 

de encaminhamento relacionadas a cada achado de auditoria, orientando-se pelas matrizes de 

achados.  

Os resultados dos trabalhos de auditoria deverão ser comunicados na forma de nota técnica e 

relatório de auditoria. 
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9.3.2 Nota Técnica 

Documento que contém manifestação sobre assuntos jurídicos ou técnicos da Auditoria acerca 

de questões pontuais.  

É destinado a alertar o dirigente da área auditada, no decorrer do processo de auditoria, sobre 

a possibilidade de ocorrência causadora de prejuízo ao erário, de situação potencialmente 

irregular ou erros formais e que podem ser sanados de imediato.  

A Nota Técnica deve conter a origem da demanda, a fundamentação e o entendimento da 

auditoria interna sobre dado assunto.  
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10. Relatório de Auditoria 

Os trabalhos de auditoria governamental, quando concluídos, devem ser comunicados e 

divulgados formalmente aos usuários por meio de um relatório de auditoria (NAG 4700 e NAG 

4702.1). Ele é o elemento final após a execução dos trabalhos (NAG 4700) e o produto mais 

importante do processo de auditoria. 

O Relatório de auditoria é o documento pelo qual a UCCI transmitirá ao Presidente da Câmara 

de Colatina, após atendidos os procedimentos, o resultado dos trabalhos de auditoria e as 

recomendações julgadas relevantes e oportunas, permitindo-lhe manifestar-se sobre o 

conteúdo apresentado. 

O relatório de auditoria deve ser uma expressão inequívoca da auditoria governamental 

realizada, evidenciando as constatações, análises, opiniões, conclusões e propostas de 

encaminhamento pertinentes, e o seu conteúdo variará segundo a natureza, tamanho e 

complexidade de cada auditoria executada (NAG 4705).  

É um instrumento de comunicação das ocorrências detectadas, mediante exposição simples, 

clara e objetiva que visa contribuir para a tomada de decisão e providências cabíveis. Neste 

documento deve haver a preocupação constante com a qualidade e segurança das 

informações nele inseridas.  

É um instrumento formal e técnico que visa comunicar ao Gestor, questões de auditoria, 

metodologia adotada, os achados de auditoria, conclusões e correspondentes recomendações, 

de modo a possibilitar a tomada de decisão para correção dos problemas identificados. 

10.1 Requisitos de Qualidade dos Relatórios  

O relatório de auditoria deve ser redigido de forma simples, evitando rebuscamento, com 

objetividade e imparcialidade, expressando claramente os resultados dos trabalhos realizados, 

bem como suas constatações e recomendações. Sua redação deve ser: 

a) Clara: a informação deve ser revelada de forma lógica, bem ordenada, possibilitando a 

qualquer pessoa entendê-la, ainda que não versada na matéria (NAG 4703.1.1);  

b) Precisa: a informação deve ser isenta de incertezas ou ambiguidades, não deve expor 

dúvidas ou obscuridades que possam causar várias interpretações, devendo ser exata, 

correta e pormenorizada (NAG 4703.1.2);  
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c) Oportuna: a informação deve ser divulgada em tempo hábil para que a adoção de 

medidas ou seus efeitos possam ser tempestivos e efetivos (NAG 4703.1.3 e NAG 

4715);  

d) Imparcial: a informação deve ser fiel aos fatos, focando-os como verdadeiramente 

aconteceram, com neutralidade, conforme as provas evidenciadas e sem a emissão de 

juízo de valor (NAG 4703.1.4); 

e) Objetiva: a informação deve ser direta, útil, sem distorções, de fácil entendimento e 

correspondente ao exame ou avaliação realizada (NAG 4703.1.5);  

f) Concisa: a informação deve ser breve, escrita sem detalhes desnecessários, mas de 

forma precisa e de fácil entendimento por todos, sem necessidade de explicações 

adicionais (NAG 4703.1.6);  

g) Completa: a informação, embora concisa, deve ser descrita de forma inteira, acabada, 

terminativa, sem omissões ou supressões, sem faltar nenhum conteúdo ou significado 

(NAG 4703.1.7);  

h) Conclusiva: a informação revelada deve permitir a formação de opinião sobre os 

trabalhos realizados (NAG 4703.1.8);  

i) Construtiva: a informação deve expressar formas de auxílio, quanto às medidas 

corretivas e às providências que se fizerem necessárias. Não se deve utilizar 

expressões duras, ofensivas, adjetivadas, comentários desnecessários, inoportunos ou 

depreciativos (NAG 4703.1.9);  

j) Simples: a informação deve ser descrita de forma natural, em linguagem de fácil 

compreensão e interpretação, sem termos complexos, técnicos ou embaraçantes. 

Quando for necessária a utilização de termos técnicos, esses devem ser explicados em 

notas de rodapé (NAG 4703.1.10);  

k) Impessoal: a informação deve ser relatada mediante linguagem impessoal e razões 

pessoais não devem influir na apresentação de quaisquer fatos (NAG 4703.1.11). 

10.2 Estrutura e Conteúdo do Relatório de Auditoria 

O Relatório é o principal produto da auditoria. É o instrumento formal e técnico por intermédio 

do qual o auditor e/ou equipe de auditoria comunica aos usuários: o objetivo e as questões de 

auditoria; a metodologia utilizada; os achados de auditoria; as conclusões; e as propostas de 

encaminhamento (NAG 4701). A matriz de achados constitui como a base para a estruturação 

e organização do relatório. 
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Como regra, ocorrências que não geram conclusões ou propostas de encaminhamento não 

devem constar do corpo do relatório de auditoria. Entretanto, há situações em que o relato dos 

fatos deve ser feito, seja pela avaliação do auditor e/ou equipe ou pela natureza da questão.  

Nesses casos, porém, o relato deve ser feito de forma resumida. É importante considerar que o 

relatório é o produto final do processo de auditoria, mas nem todos os registros necessitam ser 

feitos nele de forma detalhada. Há informações cujo registro é mais adequado em papéis de 

trabalho da fiscalização realizada. Há ainda registros que não precisam ser feitos no corpo do 

relatório, mas sim nos apêndices ou anexos do relatório, conforme tenham sido elaboradas 

pelo auditor/equipe de auditoria ou por terceiros. Assim: 

a) No caso de pagamentos irregulares na área de pessoal que tenham dispensa de 
ressarcimento, ou de ocorrências que não gerem determinações, audiências ou 
conversão em Tomada de Contas Especial para fins de citação: deve constar de 

relatório apenas uma consolidação dos fatos, necessária ao entendimento da 

irregularidade ocorrida. A memória de cálculo dos valores, as tabelas e a descrição ano 

a ano devem estar registradas em papéis de trabalhos. Tais papéis, que constituem 

registros do trabalho executado, não comporão o processo de fiscalização, ficando 

arquivados na UCCI.  

b) No caso de achados sanados durante a auditoria: os achados sanados durante a 

auditoria devem ser descritos na seção “Achados de auditoria” e na seção “Propostas 

de encaminhamento” indicar a não necessidade desta; 

c)  No caso de não detecção de achados: a descrição de ocorrências não 

caracterizadas como achados, ou seja, a descrição da não detecção de achados, 

somente deve ser feita em casos excepcionais, em que o auditor/equipe avalie que o 

fato precise constar do corpo do relatório e, ainda assim, o relato deve ser feito de 

forma resumida na Conclusão. Exemplos: i) No caso da apuração de denúncias cujas 

irregularidades apontadas não foram constatadas, deve-se fazer breve relato na 

Conclusão; ii) No caso de não identificação de impropriedades para as questões 

apontadas, não há necessidade de relato. Se o auditor/equipe julgar relevante, deve 

fazê-lo de forma resumida na “Conclusão”. O registro dos fatos levantados durante o 

trabalho, por exemplo, a situação de execução físico-financeira de um determinado 

convênio sem impropriedades ou o desenrolar de determinado processo licitatório sem 

impropriedades, deve ser feito em papéis de trabalho que não comporão o processo de 

fiscalização, ficando arquivados na UCCI da Câmara Municipal de Colatina.  

d) Histórico/descrição dos fatos que envolvem os processos analisados não 
relacionados aos achados: na descrição da metodologia utilizada deve ser feita 

remissão ao apêndice em que conste a relação dos atos, contratos ou processos 
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incluídos na amostra auditada. O histórico/descrição dos fatos será feito em papel de 

trabalho que não comporá o processo de fiscalização.  

10.2.1 Folha de rosto 

Folha De Rosto destina-se a apresentar, de forma sucinta, os dados relativos à identificação do 

trabalho de auditoria realizado.  

10.2.2 Resumo  

Apresentação concisa e seletiva da auditoria, que ressalta o objetivo e as questões de 

auditoria, a metodologia utilizada, os achados de auditoria mais relevantes, o volume de 

recursos fiscalizados, os benefícios potenciais, as conclusões e as propostas de 

encaminhamento mais importantes. 

10.2.3 Sumário  

O sumário deve incluir os títulos e subtítulos das partes que lhe sucedem com indicação do 

número da página na qual estão contidos. 

10.2.4 Apresentação  

A apresentação destina-se ao relato de informações que visem a contextualizar o trabalho 

realizado, sempre que for necessário fazer menção a algumas especificidades ou a 

características peculiares da fiscalização, e, também, a descrever a forma como se organiza o 

relatório. 

10.2.5 Introdução  

Parte destinada aos antecedentes relacionados à auditoria, à visão geral de seu objeto, ao 

objetivo e escopo dos trabalhos, à estratégia metodológica e à forma de organização do 

relatório. 

10.2.6 Achados de auditoria  

Os achados de auditoria, que devem ser desenvolvidos na fase de execução, utilizando a 

matriz de achados, papel de trabalho que estrutura esse desenvolvimento, devem ser relatados 

de forma estruturada (NAG 4706.1), por achado, destacando-se, pelo menos, os seguintes 

aspectos/atributos: descrição (título ou enunciado do achado), situação encontrada, objetos 

nos quais o achado foi constatado, critérios de auditoria, evidências, causas da ocorrência, 

efeitos, conclusão do auditor/equipe e propostas de encaminhamento.  

Os achados devem ser relatados numa perspectiva de descrever a natureza e a extensão dos 

fatos e do trabalho realizado que resultou na conclusão. A situação encontrada, quando 
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aplicável, deve indicar a população ou número de casos examinados e quantificar os 

resultados em termos de valor monetário ou de outras medidas, conforme o caso, para dar ao 

leitor uma base para avaliar a importância e as consequências dos achados. 

Caso não possam fazer essas mensurações, o auditor público interno ou equipe de auditoria 

devem limitar adequadamente suas conclusões. Observe-se que para cada achado de 

auditoria haverá uma conclusão e, pelo menos, uma proposta de encaminhamento. 

10.2.7 Conclusão 

A conclusão deve-se sintetizar os fatos apurados no trabalho realizado. Logo no início, deve-se 

trazer resposta à questão fundamental da auditoria, constante do enunciado do seu objetivo. 

Em seguida, devem-se abordar as respostas às questões formuladas para compor o escopo da 

auditoria com vistas à satisfação de seu objetivo. Portanto, a conclusão deve expressar o 

posicionamento do auditor/equipe quanto à conformação do objetivo da auditoria.  

Na conclusão também devem ser registrados os impactos dos achados nas contas da Câmara 

Municipal de Colatina e os benefícios das propostas de encaminhamento com menção, se 

houver, ao montante dos benefícios quantificáveis.  

10.2.8 Propostas de encaminhamento 

Destina-se ao registro das sugestões pertinentes aos problemas abordados. As propostas 

devem balizar-se na análise de causa e efeito dos achados. A causa, sendo o elemento indutor 

da discrepância entre o critério e a situação encontrada, é o alvo das medidas propostas. O 

efeito indica a gravidade da situação encontrada e determina a intensidade das medidas a 

serem propostas.  

Não devem constar das propostas de encaminhamento determinações genéricas do tipo 

“adoção de medidas saneadoras para eliminação das falhas encontradas” sem que sejam 

mencionadas que providências devem ser adotadas ou ainda “observância à legislação em 

vigor”, uma vez que tais propostas não são efetivas e, ainda, são de difícil monitoramento. 

Na seção “Propostas de Encaminhamento”, devem ser reunidas todas as proposições 

formuladas para cada achado de auditoria. No caso de haver propostas de medidas 

saneadoras (notificação e citação) juntamente com outras propostas (determinação, 

recomendação, encaminhamento de documentos ou informações, entre outras) e o 

auditor/equipe de auditoria entender ser oportuno adotar apenas as medidas saneadoras 

naquele momento, as outras também devem ser transcritas como medidas a serem 

oportunamente propostas.  

Evita-se, desse modo, o risco de algumas dessas propostas não serem consideradas no futuro 

por não estarem reunidas na seção apropriada, mas dispersas no corpo do relatório, pois nem 
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sempre membros da equipe participam das fases instrutórias subsequentes do relatório de 

auditoria.  

Na redação das propostas de notificação ou citação, os responsáveis devem estar 

devidamente identificados, com a indicação inclusive do período de exercício no cargo. 

10.2.9 Apêndices e anexos do relatório 

Os documentos que, embora diretamente relacionados aos assuntos tratados no relatório, não 

sejam essenciais à compreensão deste, tais como, memórias de cálculo, protocolos de teste e 

descrições detalhadas, devem ser tratados como apêndices ou anexos, conforme sejam 

produzidos, respectivamente, pela equipe de auditoria ou não. A separação dos citados 

documentos visa a tornar o relatório conciso, entretanto não deve causar prejuízo ao 

entendimento do leitor, cabendo ao auditor/equipe avaliar cada caso. Devem ser colocados em 

apêndices, ainda, aqueles documentos que por seu tamanho ou disposição gráfica não 

possam constar do corpo do relatório, tais como, tabelas, gráficos e fotografias. 
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11. Etapas posteriores à elaboração do Relatório 

11.1 Plano de Ação 

O acompanhamento das ações propostas no Plano de Ação é medida indispensável para 

verificar se as recomendações estão sendo efetivamente implementadas e constituem-se em 

metas a serem alcançadas pelas unidades executoras de controle interno.  

Pactuado o Plano de Ação, o monitoramento das ações deve ser realizado em sintonia com os 

servidor/agente responsável.  

O plano de ação contém o elenco das determinações e recomendações efetuadas pela UCCI 

(o que fazer), cabendo aos responsáveis pelas unidades (setores) auditadas indicar, em cada 

caso:  

a) O detalhamento das medidas que serão adotadas (como será feito); 

b) Os responsáveis pela implantação das medidas (quem irá fazer), e  

c) O prazo previsto para implantação (quando será feito). 

11.2 Follow-up 

O termo follow-up, segundo o dicionário Michaelis, significa: manutenção de contato, lembrete, 

acompanhamento de assunto, acompanhar uma ação a fim de verificar seus resultados. Em 

auditoria, o termo follow-up significa verificar se a fragilidade (ou achado) ainda persiste após 

algum tempo da emissão do relatório. As Unidades/Setores ao preenchê-lo, descrevem e 

assumem as ações adotadas durante o exercício e classificam a fragilidade em: 

a) Implementada; 

b) Não implementada; 

c) Dependente de outros órgãos/unidades (quando todas as ações no âmbito do 

órgão/unidade foram tomadas e que para sanar a fragilidade ainda restam ações por 

parte de outros órgãos/unidades, internos ou externos), e 

d) Ausência de fato similar (quando não ocorreram fatos que permitissem a 

implementação da recomendação). O auditor ou equipe de trabalho da auditoria 

analisa as informações ali contidas, podendo aceitar ou não a classificação feita pelo 

órgão/unidade auditado. Caso entenda que a fragilidade não foi sanada, é feita a 

reclassificação do seu status. 
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12. Demais Instrumentos de Auditoria de Controle Interno 

12.1 Inspeção 

Poderão ser realizadas inspeções sempre que for necessária a utilização de procedimento de 

fiscalização para a apuração, in loco, de situações específicas. 

Consiste em ato físico de verificação, atento e minucioso do objeto (ex. bens móveis e imóveis) 

sob exame, dentro ou fora das instalações da Câmara, observando-o no seu aspecto 

estrutural, com o objetivo precípuo de constatar a sua existência, características ou condições 

físicas (NAG 4402.2.6); 

O resultado da inspeção realizada será materializado através de Relatório de Inspeção, 

documento em que o Auditor/Equipe de Inspeção apresentará os seus comentários e 

conclusões sobre os trabalhos realizados, apontando, quando for o caso, todas as falhas e 

irregularidades observadas e, ainda, sugerindo as medidas corretivas cabíveis. 

12.2 Levantamento 

Poderão ser realizados levantamentos, in loco, nas unidades (setores) executoras, não 

condicionados, necessariamente, à realização de auditoria, inspeção ou acompanhamento 

posterior. 

O resultado do levantamento será materializado através de Relatório de Levantamento, 

documento em que o Auditor/Equipe apresentará os seus comentários e conclusões sobre os 

trabalhos realizados. 

O levantamento deverá ser realizado, estritamente, para o cumprimento de seu objetivo. 

12.3 Acompanhamento 

O resultado do acompanhamento será materializado em Relatórios de Acompanhamento, 

documentos periódicos em que o Auditor/Equipe apresentará os seus comentários e 

conclusões sobre os trabalhos realizados no período em que utilizou o instrumento de 

fiscalização. 



16/08/2018 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1077

www.diariomunicipales.org.br

Página 91

 

42 

13. Considerações Finais  

Os trabalhos da UCCI da Câmara Municipal de Colatina devem seguir a metodologia adotada 

neste Manual de Auditoria Interna, e caberá à UCCI a atualização, devendo assegurar-lhe a 

amplitude e a atualidade necessárias. 

 

 

 

 

 

 

Unidade Central de Controle Interno 

Lucas Lamborghini Degasperi – Matricula nº 673 

Auditor Público Interno 
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Anexo I – Modelo Comunicação Interna 

 

À Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
[Nome do Destinatário]  
[Cargo do Destinatário]  
 
Assunto: Descrever o objetivo pretendido 

A UCCI – Unidade Central de Controle Interno do Poder Legislativo de Colatina, por meio de 

seu Titular sob o Cargo de Auditor Público Interno, matrícula nº xxxxx realizará Auditoria 

Interna nessa Unidade (Setor), conforme prevê o Plano Anual de Auditoria Interna para o 

presente exercício. 

A Matriz de Planejamento em anexo a este documento retrata todas as questões de auditoria, 

possíveis achados, informações requeridas, procedimentos que serão adotados e o período 

para aplicação.  

Em conformidade com os preceitos regidos pela Lei Complementar Municipal nº 073, art. 13, 

esta UCCI solicita as seguintes informações: 

1. [Descrever os Processos, Documentos ou Informações] 

2. [Descrever os Processos, Documentos ou Informações] 

3.  [Descrever os Processos, Documentos ou Informações] 

Cumpre-se lembrar a [Tratamento] que a execução do trabalho está condicionada a prazos, 

impondo a necessidade de estabelecer a data de DD/mm/20AA para o atendimento da 

solicitação, com a observação de que, no caso de impossibilidade de cumprimento da presente 

solicitação, seja formulada, por escrito, justificativa fundamentada no prazo acima referido. 

Agradeço, antecipadamente, a colaboração que for prestada, facultando livre acesso às 

instalações dessa Unidade (setor), e aos documentos solicitados, bem como provendo os 

meios necessários à execução dos trabalhos.  

Atenciosamente,  

Câmara Municipal de Colatina/ES, DD de mmmmmmmm de 20AA  

 

[Nome do Auditor Público Interno] 

[Cargo]
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Anexo IV – Modelo de Memorando de Requisição (Submissão Prévia de 
Achado) 

 
À Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
[Nome do Destinatário]  
[Cargo do Destinatário], 
 
 

Em conformidade com o disposto no artigo 13 da Lei Complementar Municipal nº 073/2013 e 

com o preceito NAG 4407.3 das Normas de Auditoria Governamental, e tendo em vista a 

instrução do Processo nº NNNN/20AA, solicita-se a opinião de [Tratamento] sobre os seguintes 

achados de auditoria: 

1. [Achado de auditoria. Situação. Objeto. Critérios. Evidências. Causas. Efeitos. Proposta 

de encaminhamento]; 

2. [Achado de auditoria. Situação. Objeto. Critérios. Evidências. Causas. Efeitos. Proposta 

de encaminhamento]; 

3. [Achado de auditoria. Situação. Objeto. Critérios. Evidências. Causas. Efeitos. Proposta 

de encaminhamento]; 

4. [Achado de auditoria. Situação. Objeto. Critérios. Evidências. Causas. Efeitos. Proposta 

de encaminhamento]; 

Solicita-se a [Tratamento] que informe se concorda ou não com cada achado, assim como os 

esclarecimentos e justificativas que entenda pertinentes, sobre os achados, anexando, em 

caso de discordância, documentação comprobatória. 

Solicita-se, ainda, a [Tratamento] que se manifeste em relação ás proposições oferecidas pelo 

auditor/equipe, inclusive informando o prazo que julga necessário para adoção de cada 

medida, sendo-lhe facultado apresentar proposta alternativa. 

Cumpre-se lembrar a [Tratamento] que a execução do trabalho está condicionada a prazos, o 

que impõe estabelecer a data de DD/mm/20xx, para o atendimento da solicitação, com a 

observação de que, no caso de impossibilidade de cumprimento da presente solicitação, seja 

formulada, por escrito, justificativa fundamentada no prazo acima referido. 

 

Colatina/ES, DD de mmmmmmm de 20AA 

 

Nome do Auditor, cargo, matrícula e rubrica 
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Anexo V – Modelo de Relatório de Auditoria 
 
Folha de Rosto 
Nome do Órgão com informações de identificação. 

Resumo 
Deve ser conciso de forma a fornecer uma visão geral do trabalho, sem detalhamento dos 

fatos. Devem constar do resumo: o objetivo e as questões de auditoria; a metodologia utilizada; 

o volume de recursos fiscalizados; os benefícios estimados; e os achados, as conclusões e as 

propostas de encaminhamento mais importantes. Escrever sob a forma de texto corrido. 

Sumário 

1 Introdução 
1.1 Deliberação que originou o trabalho 

1.2  Visão geral do objeto 

1.3 Objetivo e questões de auditoria 

1.4 Metodologia utilizada e limitações  

1.5 Volume de recursos fiscalizados 

1.6 Benefícios estimados da fiscalização 

2 Achados de Auditoria 
1.1 Achado 1 

1.2 Achado 1 

[...] 

1.n Achado (n)  

3 Achado não decorrentes da investigação das questões de auditoria 
1.1 Achado não decorrente das questões de auditoria 1 

1.2 Achado não decorrente das questões de auditoria 1 

[...] 

1.n Achado não decorrente das questões de auditoria n 

4 Conclusão 
Sintetizar os fatos apurados. Responder às questões de auditoria com referência aos achados.  Registrar os impactos 

nas contas da Câmara Municipal de Colatina. Registrar os benefícios estimados das propostas de encaminhamento.  

5 Proposta de encaminhamento 
Registrar que medidas a UCCI deve propor ao gestor/unidade responsável. Contemplar todas as propostas 

(saneadoras e demais). Identificar os responsáveis. Fazer referência aos achados. 

 

Colatina/ES, DD de mmmmmmm de 20AA 

Nome do Auditor, cargo, matrícula e rubrica 
 
Anexos 
Documentos que, embora diretamente relacionados aos assuntos tratados no relatório, não sejam essenciais à 

compreensão deste, tais como, memórias de cálculo, protocolos de testes e descrições detalhadas. 
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Instruções para o preenchimento do Anexo VI – Formulário de Follow-up 
– Providências para sanar as Fragilidades/Impropriedades 

 

(1) A Unidade/Setor a que se refere o exame; 

(2) O ano correspondente ao exercício em exame; 

(3) O número do Relatório onde Consta a fragilidade/impropriedade (Nº/Ano); 

(4) O número da fragilidade/impropriedade apontada no Relatório; 

(5) Descrição do título da fragilidade/impropriedade; 

(6) Descrição das Recomendações propostas no Relatório de Auditoria para que a 

Unidade/Setor adote as providências;  

Os Campos de (1) a (6) serão preenchidos pela UCCI. 

(7) A ser preenchido pela Unidade auditada contendo a data e a descrição das 

providências efetivamente adotadas para sanar as fragilidades/impropriedades ou a 

justificativa para a não solução da fragilidade/impropriedade detectada. Quando se 

tratar de descrição extensa, que requeira a utilização de grandes espaços, a mesma 

deverá ser feita em anexo, devendo constar nesse campo a referência ao anexo. 

(8) Este campo tem como objetivo demonstrar o "status" em que se encontram as ações 

para sanar as fragilidades/impropriedades apontadas pela UCCI. Poderão ocorrer as 

seguintes situações, que deverão ser assinaladas com um "X": 

I - Implementada - quando a ação já foi implementada pela unidade/setor e a 

fragilidade/impropriedade reportada foi sanada. Nestes casos, deverão ser encaminhadas 

cópias dos documentos que evidenciem a adoção das ações e o saneamento da 

fragilidade em processo específico. 

ÑI - Não Implementada - quando a ação para sanar a fragilidade/impropriedade reportada 

está em andamento ou quando ainda não foram tomadas ações. 

AF - Ausência de fato similar - não foi adotada a ação proposta devido à ausência, no 

período sob análise, de fato similar ao que originou a fragilidade/impropriedade. 

D - Dependente de outras entidades - quando todas as providências no âmbito do 

órgão/entidade foram tomadas, mas, para sanar efetivamente a fragilidade/impropriedade, 

é necessária ação de um órgão externo.    
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ANEXO II DA PORTARIA Nº 059/2018 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SCI Nº 004/2018  

 
    
Versão: 02  
 
Aprovação em: 14/08/2018. 
 
Ato de aprovação: Portaria nº 059/2018 
 
Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno 
 
 

 
CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º A presente Instrução Normativa tem por finalidade padronizar e instruir os 

procedimentos de elaboração do relatório e do parecer conclusivo sobre as contas anuais da 

Câmara Municipal de Colatina. 

CAPÍTULO II 
DA ABRANGÊNCIA 

Art. 2º Abrange à Unidade Central de Controle Interno, como unidade responsável pela 

emissão do parecer sobre as Contas Anuais, e todas as unidades da estrutura organizacional 

do Poder Legislativo Municipal. 

CAPÍTULO III 
DOS CONCEITOS 

Art. 3º Os termos e expressões são: 

XVI.Auditoria de Avaliação de Gestão 

A Auditoria de Avaliação de Gestão tem como objetivo a emissão de Parecer do Controle 

Interno sobre as Contas Anuais prestadas pelo Presidente, compreendendo, entre outros, os 

seguintes aspectos: 

a) O exame das peças que instrui o processo de prestações de Contas Anuais; 

b) O exame da documentação comprobatória dos atos e fatos administrativos; 
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c) A verificação da eficiência dos sistemas de controle administrativo e contábil; 

d) A verificação do cumprimento da legislação pertinente, examinando a conformidade da 

execução com os limites e destinações estabelecidos na legislação pertinente. 

XVII. Contas Anuais  

O processo formalizado pelo qual o Presidente, ao final do exercício, em cumprimento à 

disposição legal, relata e comprova os atos e fatos ocorridos no período, com base em um 

conjunto de documentos, informações e demonstrativos de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional ou patrimonial. 

XVIII. Parecer da Unidade Central de Controle Interno 

O documento emitido pela Unidade Central de Controle Interno, que apresenta a avaliação do 

Sistema de Controle Interno sobre a gestão examinada, devendo ser assinado pelo Auditor 

Público Interno. 

XIX.Plano Estratégico 

O documento elaborado no processo e planejamento estratégico com vistas a delinear as 

estratégias a serem observadas pela Câmara Municipal de Colatina em um período 

estabelecido.  

XX. Relatório de Gestão 

Documento emitido pelo gestor, com informações que permitam aferir a eficiência, eficácia e 

economicidade da ação administrativa, levando-se em conta os resultados quantitativos e 

qualitativos alcançados. 

XXI. Sistema de Controle Interno 

O conjunto de procedimentos de controle dos diversos sistemas administrativos, executados 

por toda a estrutura organizacional, sob a coordenação, orientação técnica e supervisão da 

Unidade Central de Controle Interno.  

XXII. Unidades Executoras 

As diversas unidades da estrutura organizacional sujeitas às rotinas de trabalho e aos 

procedimentos de controle estabelecidos nas Instruções Normativas.  
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CAPÍTULO IV 
DA BASE LEGAL 

Art. 4º A presente instrução normativa integra o conjunto de ações de responsabilidade do 

Chefe do Poder Legislativo Municipal, no sentido de Implementação do Sistema de Controle 

Interno no âmbito da Câmara Municipal de Colatina, e tem como base legal os dispositivos 

contidos na Constituição Federal, na Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2.000, na Lei 

4.320/1964, no Regimento Interno do TCE/ES (Resolução TCE/ES nº. 261/2013); na Lei 

Orgânica do TCE-ES (lei Complementar nº. 621/2012); Resolução TCE-ES 227/2011 e 

257/2013; Instrução Normativa Vigente do TCEES que regulamenta o envio de dados e 

informações; Lei Complementar Municipal nº. 073 de 12 de agosto de 2013, regulamentada 

pela Resolução nº. 241/2013, que dispõem sobre o funcionamento do Sistema de Controle 

Interno na Câmara Municipal de Colatina e a Instrução Normas das Normas Vigente do SCI.  

CAPÍTULO V 
DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 5º Da Unidade Central de Controle Interno - UCCI 

I. Cumprir as determinações contidas nesta Instrução Normativa, em especial quanto às 

condições e procedimentos a serem observados no planejamento e na realização das 

atividades que subsidiam o Parecer sobre as Contas Anuais; 

II. Executar os Trabalhos de acordo com os procedimentos e técnicas de auditoria interna, 

definidos nas Normas para o Exercício de Auditoria Interna e no Manual de Auditoria 

Interna; 

III. Emitir parecer sobre as Contas Anuais. 

Art. 6º Das Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno: 

I. Atender às solicitações da Unidade Central de Controle Interno, facultando amplo 

acesso a todos os documentos necessários, bem como assegurar condições para o 

eficiente desempenho do encargo; 

II. Atender às requisições de cópias de documentos e aos pedidos de informações 

apresentados durante a realização dos trabalhos que subsidiam a emissão do Parecer; 

III. Não sonegar, sob pretexto algum, processo, informação ou documento ao servidor da 

UCCI, responsável pela execução dos trabalhos. 
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CAPÍTULO VI 
DOS PROCEDIMENTOS 

SEÇÃO I 
DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO 

Art. 7º A Unidade Central de Controle Interno deverá receber dos Responsáveis pela 

Prestação de Contas Anual, designado por portaria, todo o processo até o dia 05 de março, 

respeitando-se o prazo-limite de 45(quarenta e cinco) dias após o encerramento do exercício 

anterior, acompanhado dos seguintes documentos: 

I. Relação dos responsáveis; 
II. Relatório de gestão; 
III. Balanço Financeiro; 
IV. Balanço Patrimonial; 
V. Demonstração das Variações Patrimoniais; 
VI. Demonstrativo da Dívida Fundada; 
VII. Demonstrativo da Dívida Flutuante; 
VIII. Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC; 
IX. Balancete de verificação; 
X. Balancete de execução orçamentária da despesa; 
XI. Demonstrativos dos créditos adicionais; 
XII. Inventário anual dos Bens Móveis, Imóveis, Intangíveis e Almoxarifado; 
XIII. Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo 

Inventário Anual de Bens Móveis, Imóveis, Intangíveis e Almoxarifado; 
XIV. Demonstrativo analítico das entradas e saídas de Bens Móveis, Imóveis e 

Almoxarifado; 
XV. Ato de designação da comissão responsável pela elaboração dos inventários; 
XVI. Demonstrativo de Restos a Pagar; 
XVII. Extratos Bancários relativos ao mês de encerramento de exercício; 
XVIII. Termo de verificação de disponibilidades; 
XIX. Resumo anual de pagamento do exercício financeiro, dos servidores vinculados ao 

Regime Geral de Previdência Social (RGPS); 
XX. Demonstrativo evidenciando, mensalmente, o valor da despesa liquidada e 

efetivamente recolhida de contribuições sociais patronais; 
XXI. Demonstrativo evidenciando, mensalmente, os valores retidos de contribuições sociais 

dos servidores e efetivamente recolhidos; 
XXII. Instrumento normativo fixador dos subsídios dos Vereadores Municipais para a 
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Legislatura a que se refere à prestação de contas, bem como, as leis que concederam 

revisões gerais anuais nesse período; 
XXIII. Fichas financeiras evidenciando os pagamentos de subsídios aos Vereadores 

Municipais no exercício a que se refere à prestação de Contas; 
XXIV. Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal; 
XXV. Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos 

a Pagar; 
XXVI. Declaração do Ordenador de Despesas informando se há pagamento de 

aposentadorias e pensões sendo realizados conforme procedimento estabelecido em 

Instrução Vigente no TCEES; 
XXVII. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis; 
XXVIII. Outros que julgar necessários e atualizações previstas nas Instruções Normativas do 

TCEES, referente à remessa de documentos;  

Art. 8º A Unidade Central de Controle Interno deverá observar o rol de documentos e 

elementos exigidos pela Instrução Normativa Vigente do TCEES. 

SEÇÃO II 
DA EXECUÇÃO DA AUDITORIA DE AVALIAÇÃO DE GESTÃO 

Art. 9º Para a realização da Auditoria de Avaliação de Gestão, aplicam-se, no que couber, as 

regras de Auditoria Interna da Câmara Municipal de Colatina, estabelecidas em Instrução 

Normativa de responsabilidade da Unidade Central de Controle Interno. 

SEÇÃO III 
DOS RESPONSÁVEIS PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 10 Serão considerados, no processo de Contas Anuais, o Presidente, o responsável pela 

Contabilidade, pelo Controle Interno e todos os que participarem da sua elaboração. 

Constatarão do rol de responsáveis e respectivos substitutos as seguintes informações: 

I. Nome completo e CPF; 

II. Cargo ou função exercida; 

III. Início e término dos períodos de gestão; 

IV. Endereço residencial; 

V. Ato de nomeação, designação ou exoneração; 

VI. Número de inscrição no CRC-ES, no caso de responsável pela contabilidade. 
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SEÇÃO IV 
DO PARECER DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (UCCI) 

Art. 11 Após a realização da Auditoria de Avaliação da Gestão, a Unidade Central de Controle 

Interno emitirá Parecer. 

SUBSEÇÃO I 
CONCEITUAÇÃO E PROCEDIMENTO 

Art. 12 O parecer é o documento que representa a opinião do Auditor Público Interno sobre 

exatidão, regularidade e adequação da Prestação de Contas em conformidade com as normas 

internas e externas e se apresentará conforme segue: 

I. O parecer não se aplicará aos trabalhos especiais que gerem relatórios sobre 

informação parcial, limitada ou condensada, ou a respeito de outras situações 

especiais; 

II. Em condições normais, deverá compor, basicamente, de três parágrafos: 

a) O referente à identificação da prestação de contas e à definição das 

responsabilidades da gestão e da UCCI; 

b) O relativo à extensão dos trabalhos; 

c) O que expressa à opinião sobre a regularidade, ou não, do processo de contas 

da Câmara Municipal de Colatina; 

III. O parecer será dirigido ao Presidente; 

IV. O parecer identificará a Prestação de Contas sobre as quais o Auditor Público Interno 

está expressando sua opinião, indicando, igualmente, o nome da Câmara Municipal de 

Colatina, as datas e os períodos a que correspondem; 

V. O parecer deverá conter a descrição concisa dos trabalhos executados 

compreendendo: 

a) O planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume 

de transações e os resultados das auditorias internas; 

b) A execução dos procedimentos com base em testes; e 

c) A avaliação das práticas contábeis adotadas; 

VI. O parecer expressará, clara e objetivamente, se as Demonstrações Contábeis 

auditadas, em todos os aspectos relevantes, na opinião do Auditor Público Interno, 
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estão adequadamente representadas ou não. 

SUBSEÇÃO II 
PARECER PELA REGULARIDADE SEM RESSALVA 

Art. 13 O parecer pela regularidade sem ressalva é emitido quando o Auditor Público Interno 

conclui, sobre todos os aspectos relevantes, que: 

I. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e preparadas em conformidade com a 

Lei nº 4.320/64, com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade (NBCs) e com a legislação específica; 

II. Há apropriada divulgação de todos os assuntos relevantes às Demonstrações 

Contábeis e aos processos de contas; e  

III. Ocorreu apreciação das legislações pertinentes ao exame. 

Art. 14 O parecer sem ressalva implica afirmação de que, tendo havido alterações em 

procedimentos contábeis, os efeitos delas foram adequadamente determinados e revelados 

nas Demonstrações Contábeis. 

SUBSEÇÃO III 
PARECER PELA REGULARIDADE COM RESSALVA 

Art. 15 O parecer pela regularidade com ressalva deve obedecer aos padrões do parecer sem 

ressalva, modificado no parágrafo de opinião, com a utilização das expressões “exceto por”, 

“exceto quanto” ou “com exceção de”, referindo-se aos efeitos do assunto objeto da ressalva. 

Art. 16 Não será aceitável nenhuma outra expressão na redação desse tipo de parecer. 

Art. 17 No caso de limitação na extensão do trabalho, o parágrafo referente à extensão 

também será modificado para refletir tal circunstância. 

Art. 18 Quando o Auditor emitir parecer pela regularidade com ressalva, adverso ou com 

abstenção de opinião, deve ser incluída descrição clara de todas as razões que 

fundamentaram o seu parecer e, se praticável, a quantificação dos efeitos sobre as 

Demonstrações Contábeis e/ou de implicações normativas e legais. 

Art. 19 As informações referentes a este item do manual deverão ser apresentadas em 

parágrafo específico do parecer, precedendo ao da opinião e, se for o caso, fazer referência a 

uma divulgação mais ampla pelo Auditor Público Interno em nota explicativa às demonstrações 
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contábeis. 

Art. 20 O conjunto das informações sobre o assunto objeto de ressalva, constante no parecer e 

nas notas específicas do parecer, sobre os processos de contas, deve permitir aos usuários 

claro entendimento de sua natureza e seus efeitos nas Demonstrações Contábeis e da gestão, 

particularmente sobre a posição orçamentária, patrimonial e financeira, o resultado das 

operações e das diretrizes normativas e legais infringidas de forma relevante. 

SUBSEÇÃO IV 
PARECER PELA IRREGULARIDADE DAS CONTAS 

Art. 21 Quando se verificar a existência de efeitos que, isolada ou conjugadamente, forem de 

tal relevância que comprometam o conjunto das Demonstrações Contábeis, da gestão e dos 

procedimentos normativos e legais, deve-se emitir parecer pela irregularidade das contas. 

Art. 22 Para emissão de parecer pela irregularidade deverão ser consideradas tanto as 

distorções provocadas quanto à apresentação inadequada ou substancialmente incompleta das 

Demonstrações Contábeis. 

Art. 23 O parecer pela irregularidade será descrito, em um ou mais parágrafos intermediários, 

imediatamente anteriores ao parágrafo de opinião, demonstrando os motivos e a natureza das 

divergências que suportam sua opinião adversa, bem como os seus principais efeitos sobre a 

posição patrimonial, orçamentária e financeira, o resultado do exercício ou período, e das 

diretrizes normativas e legais infringidas de forma relevante. 

Art. 24 No parágrafo de opinião, o Auditor Público Interno deve explicitar que, devido à 

relevância dos efeitos dos assuntos nele descritos ou em parágrafos precedentes, ele é da 

opinião de que as Demonstrações Contábeis e o processo de contas da Câmara Municipal de 

Colatina não estão adequadamente apresentados. 

SUBSEÇÃO V 
PARECER COM ABSTENÇÃO DE OPINIÃO POR LIMITAÇÃO NA EXTENSÃO 

Art. 25 Será emitido parecer com abstenção de opinião por limitação na extensão quando 

houver limitação significativa na extensão do exame que impossibilite a formação de opinião 

sobre as demonstrações contábeis e o processo de contas, por não ter obtido comprovação 

suficiente para fundamentá-la, ou pela existência de múltiplas e complexas incertezas que 

afetem um número significativo de rubricas das demonstrações contábeis e de outras normas 

pertinentes à Câmara Municipal de Colatina. 
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Art. 26 Nos casos de limitações significativas, deverão ser indicados claramente os 

procedimentos omitidos e descrever as circunstâncias de tal limitação. Ademais, são 

requeridas as seguintes alterações no modelo de parecer sem ressalvas: 

I. A substituição da sentença “Examinamos..” por “Fomos designados para auditar...” ou 

“Fomos designados para opinar...as demonstrações contábeis e os processos de 

contas...”; 

II. A eliminação da sentença do primeiro parágrafo “Nossa responsabilidade é a de 

expressar opinião sobre essas demonstrações contábeis e processo de contas”; e 

III. A eliminação do parágrafo de extensão. 

Art. 27 No parágrafo final do parecer, deverá ser mencionado claramente que os exames não 

foram suficientes para permitir a emissão de opinião sobre as demonstrações contábeis e o 

processo de contas. 

Art. 28 A abstenção de opinião não elimina a responsabilidade do Auditor Público Interno de 

mencionar qualquer desvio relevante que normalmente seria incluído como ressalva no seu 

parecer e que, portanto, possa influenciar a decisão do usuário desses processos de contas.  

SUBSEÇÃO VI 
PARECER COM ABSTENÇÃO DE OPINIÃO POR INCERTEZAS 

Art. 29 Quando a abstenção de opinião decorrer de incertezas relevantes, o Auditor Público 

Interno deve expressar, no parágrafo de opinião, que, devido à relevância das incertezas 

descritas em parágrafos intermediários específicos, não está em condições de emitir 

opinião sobre as demonstrações contábeis. 

Art. 30 Novamente a abstenção de opinião não elimina a responsabilidade do Auditor Público 

Interno de mencionar, no parecer, os desvios relevantes que normalmente seriam incluídos 

como ressalvas. 

SUBSEÇÃO VII 
IMPEDIMENTO NA EMISSÃO DE PARECER SEM RESSALVA 

Art. 31 Poderá haver discordância da UCCI quanto: 

I. Às práticas contábeis utilizadas; 

II. À forma de aplicação das práticas contábeis; 
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III. À forma de contratação de serviços e produtos; e 

IV. Outras circunstâncias relevantes em relação a normas e à legislação aplicável à 

Câmara Municipal de Colatina; 

SUBSEÇÃO VIII 
DISCORDÂNCIAS RELATIVAS ÀS PRÁTICAS CONTÁBEIS UTILIZADAS 

Art. 32 Quando as demonstrações contábeis forem afetadas de maneira relevante pela adoção 

de prática contábil em desacordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as 

Normas Brasileiras de Contabilidade, as normas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), da 

Lei nº 4.320/1964 e outras aplicáveis, o Auditor Público Interno deve emitir parecer com 

ressalva ou adverso. 

Art. 33 Nos seus exames, o Auditor Público Interno pode identificar um ou mais aspectos em 

que as demonstrações contábeis estão afetadas pela adoção de práticas 

contábeis inadequadas e que podem representar motivos para ressalva em seu parecer. 

Art. 34 É responsabilidade profissional do Auditor Público Interno discutir tais aspectos com as 

unidades executoras responsáveis, com a brevidade e antecedência possíveis, para que elas 

possam acatar suas sugestões e promover os ajustes contábeis e operacionais necessários. 

Art. 35 Essa responsabilidade do Auditor Público Interno decorre do reconhecimento de que, 

para os usuários, demonstrações contábeis acompanhadas de parecer sem ressalva têm 

maior utilidade do que aquelas que contenham erros contábeis ou fraudes, mesmo que 

o parecer que as acompanhe os discrimine e quantifique mediante ressalvas. 

Art. 36 Os desvios apurados pelo Auditor Público Interno, mas não acatados pelo gestor e 

unidades responsáveis, representam divergências para o Auditor Público Interno, o qual deve 

decidir sobre os efeitos no seu parecer. Essa decisão deve considerar a natureza dos assuntos 

e sua relevância, e, sempre que tiverem, individual ou conjuntamente, efeitos relevantes, o 

auditor expressará opinião com ressalva ou adversa. 

SUBSEÇÃO IX 
EXEMPLOS DE IRREGULARIDADES QUE ENSEJARÃO RESSALVAS DAS CONTAS 

Art. 37 São consideradas irregularidades que, pelo grau de relevância, pelo nível de incidência 

e pela frequência verificada, ensejarão a ressalva das contas, aquelas a seguir 

especificamente: 
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I. O desvio ou a malversação de bens e valores; 

II. A inexistência ou o atraso da escrituração dos registros contábeis conforme legislação 

vigente; 

III. A utilização de créditos adicionais em desacordo com sua finalidade legal; 

IV. Pagamentos efetuados em duplicidade, caracterizando desvio de recursos; 

V. A alienação de bens imóveis sem a correspondente autorização; 

VI. A ausência de licitação nos casos cabíveis; 

VII. A constatação de superfaturamento em compras ou pagamentos de serviços; 

VIII. A prática de atos que configurem desfalque, desvios de dinheiros ou bens ou outra 

qualquer irregularidade da qual resulte dano ao erário; 

IX. A obstrução ao livre exercício das auditorias, das inspeções e das verificações 

determinadas; 

X. A não-prestação de contas na forma da lei ou a ação ou omissão que impossibilite a 

sua tomada; 

XI. A concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício sem observância das normas 

legais vigentes; 

XII. A aplicação de receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integrem 

o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente; 

XIII. A movimentação de conta mantida em instituição bancária, efetuando-se saída de 

numerário, sem comprovação de sua destinação, sem que haja vinculação a 

documento de despesa correspondente que lhe dê o necessário suporte; 

XIV. Ordenar despesa não-autorizada; 

XV. O empenho da despesa realizado “a posteriori” ou realizar despesa sem a 

correspondente dotação orçamentária; 

XVI. A ausência de contabilização de bens patrimoniais; 

XVII. O pagamento de diárias sem amparo legal; 

XVIII. A efetivação de despesas por regime de adiantamento sem o amparo legal; 

XIX. A realização de compras ou a contratação de obras ou serviços com empresas 

inidôneas ou irregulares perante os governos federal, estadual ou municipal; 

XX. O indício de fuga de licitação ou a realização de processo licitatório sem observância 
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do disposto nas normas de licitação, vigente à época, inclusive no que se refere à 

habilitação e ao cadastro; 

XXI. O pagamento de remuneração e subsídios a vereadores, funcionários e agentes 

colaboradores, em valor superior ao definido pela legislação competente, a prática de 

atos considerados ilegais, ilegítimos, não razoáveis ou antieconômicos; 

XXII. O não cumprimento de obrigação tributaria principal, nos casos nos quais a Câmara 

Municipal de Colatina figure como sujeito passivo ou substituto tributário; 

XXIII. A não observância de obrigações acessórias instituídas por legislação tributária. 

SUBSEÇÃO X 
EXEMPLOS DE FALHAS TÉCNICAS QUE PODERÃO ENSEJAR RESSALVAS DAS 

CONTAS 

Art. 38 Constituem falhas técnicas que poderão eventualmente ocasionar a ressalva das 

contas: 

I. A apresentação de Balanços e Demonstrativos Contábeis contendo erros e enganos 

de soma; 

II. A celebração de contratos sem indicação da dotação orçamentária por tempo 

indeterminado; 

III. A elaboração de empenhos ou a efetivação de pagamentos sem autorização expressa 

do gestor ou da autoridade competente; 

IV. A inexistência de inscrição e execução da dívida ativa, quando houver; 

V. A elaboração de inventário sem os valores individuais dos bens; 

VI. A ausência de atestação de materiais recebidos e/ou serviços prestados ou qualquer 

outra irregularidade no processo de liquidação da despesa; 

VII. A ausência de identificação do credor nos processos de pagamento; 

VIII. A aquisição de materiais para obras (serviços) sem que se identifique a sua 

destinação; 

IX. A existência de peças contábeis assinadas por profissionais sem a devida identificação 

de registro no órgão competente; 

X. A alienação de bens sem a devida contabilização das respectivas baixas; 

XI. A reincidência em falha ou irregularidade que já tenha sido objeto de pronunciamento 
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anterior; 

XII. A ausência de almoxarifado e/ou sistema de controle de aquisição e distribuição de 

materiais; 

Art. 39 Além das irregularidades e falhas acima listadas, qualquer outra aqui não especificada, 

que atente contra a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a razoabilidade das contas, 

ou que colida frontalmente com a legislação em vigor, poderá ensejar a ressalva ou a rejeição 

das contas. 

CAPÍTULO VII 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 40 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. 41 Os relatórios finais de auditoria interna e inspeção, bem como, os relatórios de 

acompanhamento subsidiarão a elaboração e emissão do relatório e do parecer conclusivo das 

contas anuais. 

Art. 42 Esta instrução normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, 

legais ou técnicos assim o exigirem a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da 

instrução normativa normas das normas vigente, bem como manter o processo de melhoria 

contínua dos serviços públicos municipais.  

Art. 43 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Colatina/ES, 14 de Agosto de 2018. 

 
 

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA 
PRESIDENTE  

 
 
 

 
 

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI 
AUDITOR PÚBLICO INTERNO 
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ANEXO III DA PORTARIA Nº 059/2018 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SCI Nº 005/2018  
 
    
Versão: 01  
 
Aprovação em: 14/08/2018. 
 
Ato de aprovação: Portaria nº 059/2018 
 
Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno 
 
 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

Art. 1º Cumpre esta Instrução Normativa, dentre outras finalidades, estabelecer normas e 

procedimentos a serem observados quando do atendimento às equipes de Controle Externo do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a fim de facilitar a disponibilização de 

documentos e informações, objeto de trabalho das referidas equipes junto às Unidades 

Administrativas da Câmara Municipal de Colatina - ES. 

CAPÍTULO II 
DA ABRANGÊNCIA 

Art. 2º Abrange todas as Unidades Administrativas do Poder Legislativo de Colatina, as quais 

têm o dever de prestar contas de suas obrigações contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial. 

CAPÍTULO III 
DOS CONCEITOS 

Art. 3º Os termos e expressões são: 

I. Controle Interno 
O Controle Interno compreende o plano da organização e todos os métodos e medidas 

adotadas pela entidade para salvaguardar seus ativos, verificar a exatidão e fidelidade dos 

dados contábeis, desenvolver a eficiência nas operações e estimular o seguimento das 

políticas executivas prescritas, auxiliando, assim, as ações do controle externo. 

II. Sistemas de Controle Interno - SCI 



16/08/2018 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1077

www.diariomunicipales.org.br

Página 114

    
 

 Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, Nº 32, Centro – Colatina – ES  
Cep: 29.700-200 | Tel: (27) 3722-3444 | www.camaracolatina.es.gov.br 

  

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 
 

Conjunto de procedimentos de controle interno, inseridos nos diversos sistemas 

administrativos, executados ao longo da estrutura organizacional sob a coordenação, 

orientação técnica e supervisão da Unidade Central de Controle Interno - UCCI. 

III. Unidades Executoras 
Diversas Unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Colatina, sujeitas às 

rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle interno, estabelecidos nas Instruções 

Normativas. 

IV. Controle Externo 
É o controle de fiscalização financeira, contábil, operacional e orçamentária que o Tribunal de 

Contas do Estado sobre o Poder Legislativo Municipal em relação à aplicação dos recursos 

públicos, os contratos administrativos celebrados, as atividades desenvolvidas, operações, atos 

e omissões dos servidores, instauração e acompanhamento de processos que visam investigar 

irregularidades, as prestações de contas, a garantia dos direitos fundamentais individuais, 

coletivos, transindividuais, difusos, políticos e sociais, sob a égide da Legislação Pátria vigente. 

V. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCE-ES 
Órgão de controle Externo do Estado e dos Municípios, nos termos da Constituição Federal e 

Estadual, ao qual compete, entre outras atribuições, realizar: por iniciativa própria, da 

Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal ou das respectivas comissões técnicas ou de 

inquérito, inspeções ou auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional, 

patrimonial e ambiental, nos Poderes do Estado, Municípios e demais órgãos integrantes da 

Administração Indireta, incluídas as Fundações e Sociedades instituídas ou mantidas pelo 

Poder Público. 

VI. Informação Requisitória 
É o documento que tem por finalidade requisitar informações ou documentos para fins de 

controle e auditorias. 

VII. Oitiva 
Ato de ouvir determinadas pessoas convocadas para prestar esclarecimentos dentro do 

procedimento de auditoria do TCE-ES. 

CAPÍTULO IV 
DA BASE LEGAL 

Art. 4º A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações de responsabilidade do 

Chefe do Poder Legislativo Municipal, no sentido de Implementação do Sistema de Controle 
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Interno no Poder Legislativo Municipal, e tem como base legal os dispositivos contidos na 

Constituição Federal, na Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2.000; no Regimento 

Interno do TCE/ES (Resolução TCE/ES nº. 261/2013); nas Resoluções 227/2011, 257/2013 e 

287/2015 do TCE-ES, além da Lei Complementar Municipal nº. 073 de 12 de agosto de 2013, 

regulamentada pela Resolução nº. 241/2013, que dispõem sobre o funcionamento do Sistema 

de Controle Interno na CMC, a Instrução Normativa Norma das Normas, sem prejuízo das 

demais leis vigentes. 

CAPÍTULO V 
DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 5º Da Unidade Central de Controle Interno: 

I. Promover a divulgação da Instrução Normativa junto às Unidades Executoras da 

estrutura organizacional da Câmara Municipal de Colatina, em especial quanto às 

condições e procedimentos a serem adotados para a qualidade e excelência no 

atendimento; 

II. Recepcionar a equipe técnica do Controle Externo, com apresentação ao Chefe do 

Poder Legislativo, aos Servidores das unidades responsáveis pelas informações e 

documentos solicitados. 

III. Providenciar espaço físico adequado, recursos disponíveis e tecnológicos para os 

trabalhos da equipe de Controle Externo. 

IV. Comunicar às unidades executoras as fiscalizações que serão realizadas, solicitando 

providências quanto a documentações solicitadas pelo TCE-ES. 

V. Conferir a lista de verificação “check list” do Controle Externo, observando se todos os 

itens e quesitos estão sendo atendidos e, caso não sejam, providenciar os documentos 

e as informações necessárias. 

VI. Colocar à disposição da equipe de Controle Externo, um servidor preferencialmente 

Contador, no intuito de atender eventuais solicitações de imediato; 

VII. Organizar toda documentação em um único ambiente onde a equipe possa trabalhar 

sem ser interrompida. 

VIII. Reunir-se com a equipe de controle Externo, para conhecimento dos documentos e 

informações pendentes, se for o caso, inclusive quanto aos prazos e forma de 

encaminhamento e encerramento formal da fiscalização. 

IX. Manter registro de todas as fiscalizações efetuadas. 
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Art. 6º Das Unidades Executoras de Controle Interno 

I. Cumprir fielmente as determinações desta instrução normativa, divulgando aos 

servidores da unidade, velando pelo seu fiel cumprimento. 

II. Atender com prioridade as solicitações da Unidade Central de Controle Interno, quanto 

ao fornecimento de informações, documentos e processos objetos da análise a ser 

auditada pelo Controle Externo. 

III. Atender com presteza as demais solicitações feitas pela equipe do Controle Externo. 

IV. O Signatário será responsável pela veracidade das informações prestadas aos 

auditores de controle externo do TCE-ES. 

CAPÍTULO VI 
DOS PROCEDIMENTOS 

Art. 7º A comunicação enviada pelo Controle Externo sobre a auditoria a ser realizada, deverá 

ser recebida e assinada pelo Presidente do Poder Legislativo Municipal, que deverá ser 

remetida a Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal para tomar conhecimento do seu teor, 

após ciência, a comunicação deverá ser enviada à UCCI para formalizar a abertura de um 

processo administrativo com as devidas anotações que se fizerem necessárias, bem como 

anexar posteriormente o relatório da equipe de auditoria. 

Art. 8º Cabe a UCCI informar as Unidades Administrativas a serem auditadas para 

disponibilizarem os documentos e as informações solicitadas pelas equipes de Controle 

Externo. 

Art. 9º A UCCI, ao receber a visita das equipes fiscais externas, deverá: 

c) Encaminhá-las às unidades a serem auditadas, apresentando aos auditores os 

servidores das unidades prestadoras de informações; 

d) Ajustar, em comum acordo, com os auditores as questões operacionais do trabalho; 

e) Disponibilizar as informações, espaço físico, recursos disponíveis e tecnológicos; 

f) Reunir-se com a equipe de fiscalização para esclarecimentos de documentos e 

informações pendentes; 

g) Encaminhar documentos e informações pendentes ao Órgão de controle externo. 

Art. 10 As unidades auditadas ficarão responsáveis para prestar informações e apresentar os 

documentos solicitados pelos auditores 
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Art. 11 Do Fornecimento de Documentos e Informações: 

I. As solicitações dos auditores de Controle Externo serão feitas à UCCI, ou ao Servidor 

designado, que remeterá os pedidos ao chefe do setor competente, para que, 

conforme a complexidade das informações ou dos documentos solicitados seja fixado 

um prazo razoável, podendo, se justificado, ser prorrogado por igual período, uma 

única vez. Todos os documentos e informações deverão conter a assinatura ou rubrica 

do informante responsável pelo setor. 

II. Os processos administrativos relacionados pelo Controle Interno ou do setor 

designado, que forem entregues aos auditores de Controle Externo, deverão ser 

registrados em livro próprio de remessa de cada setor, mediante recebimento do 

auditor solicitante. 

III. A solicitação de cópia de documentos pelos auditores de Controle Externo deverá ser 

entregue por meio de protocolo, contendo o número do processo e das páginas que 

serão copiadas. 

IV. Ao final dos trabalhos de auditoria, havendo informações e documentos pendentes a 

serem entregues aos auditores de Controle Externo, cabe ao Controle Interno ou setor 

designado a justificativa e o envio da documentação solicitada. 

Art. 12 Da Oitiva do Servidor Público: 

I. Quando por solicitação formal dos agentes do Controle Externo, houver a necessidade 

de oitiva do servidor, o responsável pelo Controle Interno estabelecerá, em conjunto 

com os agentes de Controle Externo, o dia/hora para que o mesmo possa depor ou 

prestar os devidos esclarecimentos, de forma a não prejudicar as atividades e os 

compromissos laborais dos servidores, devendo tal solicitação ser feita com 

antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis. 

II. O servidor será intimado a depor e a prestar esclarecimentos mediante solicitação feita 

pelo responsável do Controle Interno, ao responsável do setor, indicando o nome do 

servidor, o dia, hora e o local onde o mesmo deve comparecer. 

III. Fica vedado, a qualquer servidor da Câmara Municipal de Colatina, externar opinião ou 

dar informações sem o prévio exame do responsável pelo Controle Interno, sem a 

devida formalização por escrito, salvo em caso de oitiva devidamente requisitada. 

IV. Os servidores que forem ouvidos deverão ser acompanhados pelo representante da 

UCCI, ou da Procuradoria Jurídica. 
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CAPÍTULO VII 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 13 Esta Instrução Normativa visa facilitar o relacionamento do Controle Externo com o 

Controle Interno, através de medidas e procedimentos que visam melhorar e aperfeiçoar o 

atendimento as demandas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para que os 

trabalhos sejam desenvolvidos com celeridade, moralidade, eficiência, transparência, 

legalidade, razoabilidade e eficácia. 

Art. 14 Demais diligências poderão surgir no ato da realização das auditorias ou inspeções, 

que poderão ser resolvidas junto a UCCI da Câmara Municipal de Colatina, desde que não fira 

os preceitos Constitucionais e Legais. 

Art. 15 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. 16 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, 

legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da 

Instrução Normativa Norma das Normas, bem como manter o processo de melhoria contínua 

dos serviços públicos municipais. 

Art. 17 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Colatina - ES, 14 de Agosto de 2018 

 

 

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA 
Presidente  

 
 

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI 
Auditor Público Interno 
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Anexo I 
 

 
Fluxograma – Atendimento dos documentos e equipes de controle externo TCE-ES 
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ANEXO IV DA PORTARIA Nº 059/2018 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SCI Nº 006/2018  
 
    
Versão: 01  
 
Aprovação em: 14/08/2018. 
 
Ato de aprovação: Portaria nº 059/2018 
 
Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

Art. 1º A presente instrução normativa tem por finalidade estabelecer e disciplinar as normas e 

procedimentos para a realização das demais atribuições da Unidade Central de Controle 

Interno da Câmara Municipal de Colatina. 

CAPÍTULO II 
DA ABRANGÊNCIA 

Art. 2º Abrange todas as unidades da estrutura organizacional no âmbito do Poder Legislativo 

Municipal. 

CAPÍTULO III 
DOS CONCEITOS 

Art. 3º Os termos e expressões são: 

I. Comunicação Interna (CI) 
É o documento de comunicação interna entre as Unidades da Câmara Municipal de Colatina, 

que tem por objetivo comunicar, solicitar, encaminhar documentos e prestar informações 

pertinentes ao interesse público ou de seus servidores, bem como para dar ciência da 

existência ou alterações legislativas, normas ou atos normativos que interferem na execução 

dos trabalhos de alguma unidade administrativa que integra o Poder Legislativo Municipal. 

II. Informação Requisitória 
É o documento que tem por finalidade requisitar informações ou documentos para fins de 

controle e auditorias. 
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III. Recomendações 
São os documentos que têm por objetivo recomendar o cumprimento de alguma norma ou 

propor melhorias na execução dos trabalhos das unidades administrativas. 

IV. Comunicação ao Presidente da Câmara Municipal 

É o documento emitido com o objetivo de comunicar ao Chefe do Poder Legislativo Municipal, 

acerca de irregularidade ou ilegalidade para a qual o Servidor responsável deixou de tomar 

alguma providência, ou suas justificativas não foram suficientes para descaracterizar a 

impropriedade. 

V. Alerta ao responsável pela unidade executora 

É o documento elaborado pela UCCI com o objetivo de informar, ao Chefe do Departamento ou 

Setor, sobre falhas e irregularidades apuradas na execução de atos administrativos, sob sua 

responsabilidade, para que sejam tomadas providências com observância à legislação vigente. 

VI. Relatório de Auditoria Interna 

Procedimento que compreende a análise e verificação sistemática, no âmbito do Poder 

Legislativo Municipal, dos atos e registros contábeis, orçamentários, financeiros, operacionais e 

patrimoniais e da existência e adequação dos controles internos, baseado nos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e 

efetividade. 

VII. Relatório de Auditoria Especial 

Abrange a realização de trabalhos especiais de auditoria, não compreendidos no plano anual 

de auditoria interna e destina-se ao exame de fatos ou situações consideradas relevantes e 

extraordinárias ou para atender determinação da autoridade administrativa ou do TCE-ES. 

VIII. Inspeção 

Consiste na necessidade da utilização de procedimento de fiscalização para a apuração, in 

loco, de situações específicas, visando suprir omissões e lacunas de informações constantes 

em prestações de contas, tomadas de contas especiais, em relatórios de auditorias ou em 

pareceres técnicos. 

IX. Parecer do Controle Interno sobre as Contas Anuais 
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É documento elaborado pela Unidade Central de Controle Interno que integrará a Prestação de 

Contas Anual que deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

nos termos das normas vigentes do TCEES. 

X. Recomendação para instauração de Tomada de Contas Especial 

É o documento técnico emitido pela UCCI, ao Chefe do Poder Legislativo Municipal, em 

cumprimento ao artigo 11 da Resolução TCE-ES nº. 227, de 25 de agosto de 2011, além da 

Instrução Normativa SCI nº 003, com o objetivo de recomendar a apuração de 

responsabilidade daquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que 

resulte dano ao erário ou que não cumpra o dever de prestar contas. 

XI. Representação ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

a. É o documento emitido pela UCCI, em cumprimento ao artigo 12 da Resolução TC nº. 

227, de 25 de agosto de 2011 do próprio TCE/ES, com o objetivo de dar ciência ao 

Tribunal de Contas do Estado das irregularidades ou ilegalidades constatadas, para as 

quais a Administração não tomou as providências cabíveis. 

b. A legitimidade dos responsáveis pelos Órgãos de Controle Interno para representarem 

ao Tribunal de Contas do Estado encontra previsão expressa no art. 99, §1º, inc. III, da 

Lei Complementar Estadual nº. 621/2012 (Lei Orgânica do TCE/ES), em cumprimento 

ao artigo 76, § 1º, da Constituição Estadual. 

XII. Recomendação para formulação de consulta ao Tribunal de Contas do Estado 

a. É o documento técnico encaminhado à Presidência da Câmara Municipal, pelo qual a 

UCCI solicita a formulação de consulta ao Tribunal de Contas do Estado sobre dúvidas 

suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à 

matéria de sua competência. 

b. A consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal ao TCE/ES encontra 

previsão expressa no art. 122, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº. 621/2012 (Lei 

Orgânica do TCE/ES). O inc. V do §1º, do dispositivo supra, por sua vez, registra que a 

consulta deverá ser instruída com parecer do órgão de assistência técnica e/ou jurídica 

da autoridade consulente. 

CAPÍTULO IV 
DA BASE LEGAL 
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Art. 4º A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações de responsabilidade do 

Chefe do Poder Legislativo Municipal, no sentido de Implementação do Sistema de Controle 

Interno na Câmara Municipal de Colatina, e tem como base legal os dispositivos contidos na 

Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 

2.000; na Lei nº. 4.320/64; no Regimento Interno do TCE/ES (Resolução TCE/ES nº. na Lei 

Orgânica do TCE/ES (Lei Complementar Estadual nº. 621/2012); Instrução Normativa Vigente 

do TCE/ES que regulamenta o envio de dados e informações; na Resolução TCE/ES nº. 

227/2011 e 257/2013, além da Lei Complementar Municipal nº. 073 de 12 de agosto de 2013, 

regulamentada pela Resolução nº. 241/2013, e a Instrução Normativa Normas das Normas.  

CAPÍTULO V 
DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 5º Do Presidente da Câmara Municipal 

I. Determinar, através de Portaria, a instauração de Tomada de Contas Especial e/ou 

Processo Administrativo com o objetivo de apurar a responsabilidade daquele que der 

causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário ou que não 

cumpra o dever de prestar contas, mediante recomendação do Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo; 

II. Aplicar sanções administrativas cabíveis previstas na legislação vigente, quando 

constatada irregularidade nos procedimentos de Tomadas de Contas Especial, Auditoria 

Interna e Inspeção; 

III. Emitir expresso pronunciamento sobre o parecer da Unidade Central de Controle Interno 

acerca das contas anuais da administração, no qual atestará haver tomado 

conhecimento das conclusões nele contidas, remetendo cópia ao TCE/ES, em 

observância ao disposto no parágrafo único do artigo 4º da Resolução TC nº. 227, de 25 

de agosto de 2011; 

IV. Encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo as consultas formuladas 

pela UCCI, na qual solicita esclarecimentos sobre a aplicação de dispositivos legais e 

regulamentares concernentes à matéria de sua competência. 

Art. 6º Da UCCI - Unidade Central de Controle Interno 

I. O Auditor Público Interno da Câmara Municipal de Colatina exerce as atividades como 

Titular do Órgão Central de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal, em 
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cumprimento ao disposto no artigo 31 da Constituição federal e às disposições da 

Resolução TCE-ES 227/2011, da Lei Complementar Municipal nº. 073/2013, e da 

Resolução CMC nº. 241/2013, cabendo entre outras atribuições: 

II. Aferir e comprovar a legalidade dos atos administrativos da Mesa Diretora, do 

Presidente e dos Vereadores; avaliar a efetividade dos procedimentos de controle 

interno de todas as unidades administrativas da Câmara por meio de mecanismos que 

visam à garantia da aplicação dos recursos públicos em conformidade com os 

princípios da administração pública e com a legislação vigente; 

III. Realizar atividades de auditoria interna, inspeções, mediante metodologia e 

programação própria, nos diversos Sistemas Administrativos da Câmara Municipal, 

expedindo pareceres com recomendações para o aprimoramento dos controles 

voltados a identificar e sanar possíveis irregularidades; 

IV. Cumprir fielmente as determinações desta instrução normativa, promovendo a sua 

divulgação junto a todas as Unidades Administrativas da estrutura organizacional do 

Poder Legislativo Municipal; 

V. Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Câmara 

Municipal, promovendo a integração operacional e orientando sobre a elaboração dos 

atos normativos e procedimentos de controle; 

VI. Elaborar, cumprir e, quando necessário, atualizar os procedimentos, metodologia de 

trabalho e todas as orientações necessárias para a realização de tomadas de contas 

especial, auditoria interna e inspeção, que deverá ser submetido à aprovação do Chefe 

do Poder Legislativo Municipal; 

VII. Assessorar a administração nos aspectos relacionados com os Controles Interno e 

Externo, quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo Relatórios e Pareceres 

sobre os mesmos; 

VIII. A UCCI deverá se manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e 

outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades; 

IX. A UCCI no exercício de sua atividade finalística poderá requisitar qualquer processo ou 

documento para simples análise e/ou emissão de parecer, independente de estar 

previsto ou não no Plano Anual de Auditoria Interna. 
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X. A UCCI deverá alertar formalmente ao Presidente da Câmara Municipal para que 

instaure imediatamente a Tomada de Contas, sob pena de responsabilidade solidária 

às ações destinadas a apurar os atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que 

resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos ou quando não forem 

prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou 

valores públicos; 

XI. Revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais 

instauradas pela Câmara Municipal ou determinadas pelo TCE-ES; 

XII. Emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração, na 

forma definida na respectiva Instrução Normativa; 

XIII. Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão 

institucional; 

XIV. Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos 

de gestão e avaliar a eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, 

financeira, patrimonial e operacional, expedindo relatórios para apreciação do 

Presidente e da Mesa Diretora; 

XV. A UCCI deve apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional, 

supervisionando e auxiliando as unidades executoras, no âmbito do Poder Legislativo 

Municipal, no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao 

encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes técnicas, 

recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e 

apresentação dos recursos; 

XVI. Comunicar ao TCE/ES, sob pena de responsabilidade solidária, as irregularidades e 

ilegalidades identificadas que não possam ser sanadas e as devidas providências 

adotadas. 

Art. 7º Das demais Unidades Executoras da estrutura administrativa da Câmara 
Municipal 

I. Cumprir integralmente as determinações desta Instrução Normativa, divulgando aos 

servidores da unidade, velando pelo seu fiel cumprimento, exercer os controles 

estabelecidos nos sistemas administrativos da sua área de atuação, no que tange as 
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atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância da legislação vigente, a 

proteção do patrimônio público e a eficiência operacional; 

II. Comunicar à UCCI qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tenha conhecimento, 

sob pena de responsabilidade solidária; 

III. Atender às solicitações da UCCI, facilitando amplo acesso a todos os documentos, 

informações e demais elementos necessários, bem como assegurar as condições para 

o eficiente desempenho dos trabalhos desenvolvidos. 

CAPÍTULO VI 
DOS PROCEDIMENTOS 

SEÇÃO I 
DAS CONSULTAS 

Art. 8º A UCCI poderá requisitar, quando necessário, dos setores administrativos da Câmara 

Municipal, os documentos ou informações necessárias às deliberações. 

Art. 9º As informações e documentos emitidos pela UCCI, no exercício de suas funções, 

deverão observar os preceitos estabelecidos na Instrução Normativa sobre os procedimentos 

de Auditoria e Inspeção e ao Manual de Auditoria Interna, e em âmbito geral, dentre outros 

procedimentos, fazer: 

I. Comunicação interna (CI); 

II. Informação requisitória; 

III. Recomendações; 

IV. Alerta ao responsável pela unidade executora; 

V. Comunicação a Presidência da Câmara Municipal; 

VI. Representação ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo; 

VII. Relatório de Auditoria Interna; 

VIII. Parecer do Controle Interno sobre as Contas Anuais; 

IX. Recomendação para instauração de Tomada de Contas Especial; 

X. Recomendação para instauração de Processo Administrativo; 

XI. Recomendação para formulação de consulta ao Tribunal de Contas do Estado. 



16/08/2018 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1077

www.diariomunicipales.org.br

Página 127

    
 

 Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, Nº 32, Centro – Colatina – ES  
Cep: 29.700-200 | Tel: (27) 3722-3444 | www.camaracolatina.es.gov.br 

  

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 
 

Art. 10 A UCCI deverá efetuar análise e emitir parecer sobre as unidades administrativas, em 

caso de consultas formuladas no seu âmbito de competência, com vistas à solução dos 

problemas relacionados. 

SEÇÃO II 
DOS ATENDIMENTOS E RELACIONAMENTOS COM O TCE-ES 

Art. 11 Cabe a UCCI, supervisionar e auxiliar as unidades executoras no relacionamento com o 

Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, 

atendimento às equipes técnicas de Controle Externo, elaboração de respostas, tramitação e 

elaboração dos esclarecimentos para fundamentar recursos, juntamente com a Procuradoria 

Jurídica; 

Art. 12 Receber denúncias, e notificar os responsáveis, informando ao Chefe do Poder 

Legislativo e, no caso de manter-se a irregularidade ou ilegalidade, comunicar imediatamente 

ao TCE-ES, sob pena de responsabilidade solidária. 

SEÇÃO III 
DO SUPORTE NA ELABORAÇÃO DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

Art. 13 Coordenar e dar apoio na elaboração de Instruções Normativas para cada unidade 

executora nos diversos sistemas administrativos no âmbito da Câmara Municipal; 

Art. 14 Promover reuniões com as unidades executoras, para definir as rotinas de trabalho e 

identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de controle, objetos da Instrução 

Normativa a ser elaborada; 

Art. 15 Quando forem identificados novos pontos de controle, a UCCI encaminhará ao Chefe 

do Poder Legislativo Municipal solicitação indicando as instruções normativas que deverão ser 

confeccionadas, a unidade executora responsável, e o respectivo prazo, a fim de que seja 

determinado, por meio de ato da Mesa Diretora, o seu cumprimento; 

Art. 16 Cabe a UCCI, alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa, sobre as 

alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, com observância à legislação 

vigente, objetivando sua otimização e o aprimoramento dos procedimentos de controle e o 

aumento da eficiência operacional, levando em conta o princípio da economicidade; 

Art. 17 Depois de aprovada a instrução normativa, por meio de ato da Mesa Diretora da 

Câmara Municipal e a devida publicação no Diário Oficial Municipal, a UCCI, deverá fiscalizar o 
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cumprimento das Instruções Normativas nos diversos sistemas administrativos do Poder 

Legislativo Municipal, através da realização de auditorias internas, conforme disciplinado em 

Instrução Normativa e Manual de Auditoria Interna. 

SEÇÃO IV 
DAS AUDITORIAS 

Art. 18 A UCCI deverá proceder às atividades de auditoria interna que terão como enfoque 

medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno, mediante 

metodologia e programação próprias nos diversos sistemas administrativos da Câmara 

Municipal, expedindo relatórios apontando as inconformidades e as recomendações sugeridas 

para o aprimoramento dos controles internos; 

Art. 19 UCCI terá acesso a todos os documentos e arquivos referentes ao patrimônio, pessoal, 

contabilidade, financeiro, orçamento, sistema operacional e afins, processos internos e todas 

as informações das unidades administrativas que julgar necessárias visando instruir os 

procedimentos de auditoria interna; 

Art. 20 A UCCI, em decorrência dos trabalhos de auditoria interna, constatar irregularidades ou 

ilegalidades, deverá alertar formalmente ao Chefe do Poder Legislativo, indicando as 

providências a serem tomadas. 

SEÇÃO V 
DA ELABORAÇÃO DO PAAI - PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 

Art. 21 A UCCI deverá elaborar anualmente o PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna, o qual 

deverá dar ciência ao Presidente da Câmara Municipal de Colatina até o último dia de cada 

exercício; 

Art. 22 A UCCI tem assegurada total autonomia para a elaboração do Plano Anual de Auditoria 

Interna, podendo, no entanto, obter subsídios junto às unidades executoras do sistema de 

controle interno objetivando maior eficácia da atividade de Auditoria Interna; 

Art. 23 Para realização de trabalhos de Auditoria Interna nas diversas unidades executoras da 

Câmara Municipal, cuja complexidade ou especialização assim justifique, a UCCI poderá 

requerer ao Presidente da Câmara a colaboração técnica de servidores ou a contratação de 

terceiros; 

Art. 24 O Plano Anual de Auditoria Interna poderá sofrer alterações no decorrer do Exercício, 
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para melhor cumprimento das auditorias de acompanhamento de gestão, com a ciência do 

Presidente da Câmara. 

SEÇÃO VI 
DA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO 

Art. 25 A UCCI deverá elaborar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno sobre a 

PCA - Prestação de Contas Anual, do Legislativo Municipal, o qual deverá ser encaminhado ao 

TCE-ES, junto com a prestação de contas anuais, de acordo com as determinações legais 

vigentes; 

Art. 26 O Departamento de Contabilidade e/ou responsáveis pela PCA deverá disponibilizar 

para a UCCI até o dia 05 (cinco) de março toda a documentação necessária para a elaboração 

do relatório e parecer conclusivo, conforme Instrução Normativa Vigente. 

CAPÍTULO VII 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 27 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. 28 Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução poderão ser obtidos junto a 

UCCI, no âmbito do Poder Legislativo Municipal. 

Art. 29 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, 

legais ou técnicos assim o exigirem a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da 

Instrução Normativa Normas das Normas, bem como manter o processo de melhoria contínua 

dos serviços públicos municipais. 

Art. 30 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Colatina/ES, 14 de Agosto de 2018 

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA 
PRESIDENTE  

 
LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI 

AUDITOR PÚBLICO INTERNO 
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ANEXO V DA PORTARIA Nº 059/2018 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SCI Nº 007/2018  
 
    
Versão: 01  
 
Aprovação em: 14/08/2018. 
 
Ato de aprovação: Portaria nº 059/2018 
 
Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

Art. 1º A presente Instrução Normativa tem por finalidade padronizar e instruir os 

procedimentos que deverão ser adotados para envio de documentos contábeis, patrimoniais, 

fiscais e demais informações necessárias ao Controle Externo. 

CAPÍTULO II 
DA ABRANGÊNCIA 

Art. 2º Abrange todas as unidades da estrutura organizacional no âmbito do Poder Legislativo 

Municipal. 

CAPÍTULO III 
DOS CONCEITOS 

Art. 3º Os termos e expressões são: 
 

XXIII. Autoridade Administrativa 

Chefe do Poder Legislativo Municipal. 

XXIV. Assinatura Digital 

Assinatura realizada por meio do certificado digital emitido por Autoridade Certificadora 

credenciada, atendendo aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e 

interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil. 

XXV. Unidade Gestora (UG)  
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Unidade que realiza atos de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de controle, cujo 

titular está sujeito à prestação de contas nos termos desta Instrução Normativa, ou a prefeitura 

municipal no caso de UG consolidadora, para efeito de sistema, cabendo ao prefeito o envio 

dos dados consolidados do município. 

XXVI. Termo de Notificação Eletrônico 

Documento gerado eletronicamente no sistema CidadES para dar ciência aos agentes 

responsáveis:  

a) do descumprimento do prazo para remessa de dados ou informações;  

b) da obrigação de retificação de arquivos específicos identificados quando da análise da 

PCA;  

c) de alertas e outras ocorrências relativas à LRF.  

XXVII. Arquivo Estruturado 

Arquivo em formato Extensible Markup Language -XML. 

XXVIII. Arquivo não Estruturado 

Arquivo nos formatos PDF/A, XLS/XLSX ou ODS. 

XXIX. Inconsistências Impeditivas 

Inconsistências apontadas pelo sistema que invalidam a aceitação da prestação de contas, 

hipótese em que a UG deverá obrigatoriamente enviar outra remessa para correção.  

XXX. Inconsistências Indicativas 

Inconsistências apontadas pelo sistema que não invalidam a aceitação da prestação de contas, 

mas alertam para a necessidade de reavaliação de alguns dados informados pela UG.  

XXXI. Prestação Aceita 

Prestação processada pelo sistema sem qualquer inconsistência impeditiva, porém não 

homologada.  

XXXII. Prestação Entregue  

Prestação processada pelo sistema sem qualquer inconsistência impeditiva e homologada.  
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XXXIII. Substituição dos Dados da Prestação Aceita  

Reenvio de todos os arquivos, com a substituição da última remessa aceita, dispensada 

análise prévia do TCEES.  

XXXIV.  Substituição dos Dados da Abertura do Exercício  

Reenvio de todos os arquivos da abertura do exercício, com a substituição da última remessa 

aceita, desde que a PCM referente ao mês de janeiro do respectivo exercício não tenha sido 

entregue;  

XXXV. Solicitação de Retificação (SOLRET) 
Solicitação expedida por Auditor de Controle Externo, via sistema CidadES, para o envio ou 

reenvio de arquivo não estruturado. 

XXXVI.  Controle Externo 

Controle que um determinado órgão e/ou poder exerce sobre a conduta funcional de outro, 

buscando executar a vigilância, a orientação e a correção de procedimentos, com o objetivo de 

garantir a conformidade de atuação, zelar pelo patrimônio público e fiscalizar a aplicação dos 

atos praticados pelos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos, ou seja, acompanhar a correta aplicação dos recursos públicos, observando a 

legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e equidade. 

XXXVII. Contas de Gestão 

Conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, patrimonial e operacional, que alcança as tomadas ou prestações de contas dos 

administradores de recursos públicos, permitindo ao Tribunal de Contas do Espírito Santo o 

julgamento técnico, manifestado por meio de Acórdão, realizado em caráter definitivo sobre as 

contas dos ordenadores de despesas, examinando, dentre outros aspectos, a legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas na gestão dos 

recursos. 

XXXVIII.  Cidades-Web (controle informatizado de dados do Espírito Santo) 

Sistema de remessa ao TCE-ES, por meio da internet e processamento dos dados referentes à 

abertura do exercício, as prestações de contas mensais, anuais e aos atos de admissão de 

pessoal de cargos e empregos públicos. 
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XXXIX. Sistema Geo-Obras 

Instrumento utilizado pelo TCE-ES, para gerenciar as informações das obras e serviços de 

engenharia executados e/ou em execução em todos os Órgãos Estadual e Municipal. 

XL. Prestação de Contas Anual - PCA 

Ato administrativo através do qual o ordenador de despesas justifica formalmente, seja 

anualmente, no fim de gestão ou em outras épocas, o bom e regular emprego dos recursos 

públicos em conformidade com as leis, regulamentos e demais normas administrativas, 

orçamentárias e financeiras, permitindo ao Tribunal de Contas uma visão global da gestão, 

analisando se os demonstrativos, documentos e informações de natureza orçamentária, 

operacional ou patrimonial estão compatibilizados com o PPA, LDO, LOA. 

XLI. Prestação de Contas Mensais - PCM 

É o envio/remessa de dados mensais das atualizações das peças de planejamento e dos 

dados da execução mensal relativos aos meses de janeiro a dezembro, de natureza de 

informação patrimonial, orçamentária e de controle, bem como de ajustes contábeis e de 

encerramento do exercício a serem efetuados nos meses 13 (treze) e 14 (quatorze), assim 

denominados para efeito de sistema nos termos da instrução normativa do TCEES vigente. 

XLII. Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central de Controle Interno 

Relatório final dos procedimentos de análise realizados pelo órgão de controle interno sobre as 

contas objeto de apreciação, compreendendo aspectos de natureza orçamentária, financeira, 

operacional, patrimonial e de gestão fiscal, com observância à legalidade, legitimidade e 

economicidade da gestão dos recursos públicos e opinião expressa sobre a prestação de 

contas;  

XLIII. Relatório de gestão fiscal - RGF 

Instrumento previsto no artigo 48 e 54 da Lei Complementar nº 101/2000, que possibilita 

assegurar a transparência dos gastos públicos e a consecução das metas fiscais, com a 

observância dos limites fixados pela Lei, devendo ser elaborado e divulgado ao final de cada 

quadrimestre. 

CAPÍTULO IV 
DA BASE LEGAL 
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Art. 4º A presente instrução normativa integra o conjunto de ações de responsabilidade do 

Chefe do Poder Legislativo Municipal, no sentido de Implementação do Sistema de Controle 

Interno no âmbito da Câmara Municipal de Colatina, e tem como base legal os dispositivos 

contidos na Constituição Federal, na Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2.000, na Lei 

4.320/1964, no Regimento Interno do TCE/ES (Resolução TCE/ES nº. 261/2013); na Lei 

Orgânica do TCE-ES (lei Complementar nº. 621/2012); Resolução TCE-ES 227/2011 e 

257/2013, além da Lei Complementar Municipal nº. 073 de 12 de agosto de 2013, 

regulamentada pela Resolução nº. 241/2013, que dispõem sobre o funcionamento do Sistema 

de Controle Interno na CMC, e a Instrução Normativa Normas das Normas do SCI. 

CAPÍTULO V 
DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 5º Do Presidente da Câmara Municipal 

IV. Aplicar sanções administrativas cabíveis previstas na legislação vigente, quando 

constatada irregularidade nos documentos de envio de documentos contábeis, 

patrimoniais, fiscais e demais informações obrigatórias ao Tribunal de Contas do 

Estado do espírito Santo; 

V. Encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo os documentos, 

informações, justificativas, defesas e recursos na forma e prazos legais, regulamentares 

e os constantes desta instrução normativa, concernentes à matéria de sua 

competência. 

Art. 6º Da Unidade Central de Controle Interno 

IV. Cumprir fielmente as determinações desta instrução normativa, promovendo a 

divulgação desta instrução normativa junto a todas as unidades administrativas da 

estrutura organizacional do Poder Legislativo Municipal; 

V. Emitir relatório e parecer conclusivo sobre as contas objetos de apreciação, 

compreendendo aspectos de natureza orçamentária, financeira, operacional, 

patrimonial e de gestão fiscal, observando-se a legalidade, legitimidade e 

economicidade da gestão dos recursos públicos, expressando opinião sobre a 

prestação de contas apreciada; 

VI. Analisar através de auditoria interna, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, a 

verificação sistemática dos atos e registros contábeis, orçamentários, financeiros, 

operacionais e patrimoniais e da existência e adequação dos controles internos, 

baseado nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
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legitimidade, economicidade, eficiência e efetividade; 

VII. Comunicar ao Chefe do Poder Legislativo Municipal, acerca de irregularidade ou 

ilegalidade para a qual o Servidor responsável deixou de tomar alguma providência, ou 

suas justificativas não foram suficientes para descaracterizar a impropriedade; 

VIII. A UCCI deverá alertar formalmente ao Presidente da Câmara Municipal para que 

instaure imediatamente a Tomada de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, 

as ações destinadas a apurar os atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que 

resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos ou quando não forem 

prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou 

valores públicos; 

IX. 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, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos 

processos e apresentação dos recursos. 

X. Supervisionar e auxiliar as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de 

Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, 

atendimento às equipes técnicas de Controle Externo, elaboração de respostas, 

tramitação e elaboração dos esclarecimentos para fundamentar recursos, juntamente 

com a Procuradoria Geral. 

XI. Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e apoiar o controle externo no exercício de sua missão 

institucional, estabelecendo mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a 

legitimidade dos atos de gestão e avaliar a eficácia, eficiência e economicidade na 

gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, expedindo relatórios 

periódicos para apreciação do Presidente e da Mesa Diretora. 

Art. 7º Das demais Unidades Administrativas 

I. Cumprir integralmente as determinações desta instrução normativa, divulgando e 

mantendo a disposição de todos os servidores da unidade, velando pelo seu fiel 

cumprimento; 

II. Atender às solicitações da UCCI, facultando amplo acesso a todas as informações e 

documentos de planejamento, almoxarifado, patrimônio, contabilidade, recursos 

humanos e de administração, bem como assegurar condições para o eficiente 

desempenho do encargo; 
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III. Atender, com prioridade, as requisições de documentos e aos pedidos de informação 

apresentados durante a realização dos trabalhos que subsidiam a remessa de 

documentos ao TCE-ES; 

IV. Atender todos os prazos estabelecidos nesta instrução normativa, acompanhando o 

vencimento dos prazos para remessa de documentos e informações obrigatórias ao 

Tribunal de Contas; 

V. Comunicar a UCCI, qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tenha conhecimento, 

sob pena de responsabilidade solidária; 

VI. O signatário será responsável pela veracidade das informações prestadas nos 

documentos enviados ao Tribunal de Contas. 

CAPÍTULO VI 
DOS PROCEDIMENTOS 

Art. 8º As informações, dados e documentos necessários ao exercício do controle externo 

atribuído ao TCE/ES, deverão ser remetidos conforme disciplinado nesta instrução normativa. 

Art. 9º Quando o TCE/ES exigir a remessa de informações, dados e documentos não 

disciplinados por esta instrução normativa, será observado o prazo constante das solicitações. 

SEÇÃO I 
FORMAS DE REMESSA DE DOCUMENTOS PARA O TCE/ES 

Art. 10 A remessa das informações, dados e documentos deverá atender ao seguinte: 

I - O ofício de encaminhamento das informações, dados e documentos conterá: 

a) A indicação precisa do assunto a que se refere; 

b) O número do processo original a que se refere, quando for o caso. 

II - Os documentos anexos às informações e dados encaminhados devem ser dispostos em 

folhas sequencialmente numeradas e rubricadas pelo responsável; 

III - Os relatórios de natureza contábil devem conter assinatura identificada do gestor e do 

contador, e dos demais responsáveis; 

IV - todos os documentos de ordem técnica deverão conter a assinatura do responsável, com a 

devida identificação do seu registro no órgão de classe e a data da assinatura; 

V - quando o TCE/ES não disponibilizar sistema eletrônico para a remessa de documentos 
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exigidos na forma eletrônica, serão enviados por meio de arquivo eletrônico em formato PDF 

(portable document format) gravado em mídia digital DVD (digital versatile disc) e será 

encaminhado por meio de ofício de encaminhamento devidamente protocolado. 

SUBSEÇÃO I 
DA REMESSA DOS INSTRUMENTOS CONTÁBEIS, FISCAIS E DE GESTÃO 

Art. 11 Da Prestação De Contas Mensal (PCM), o envio de informações ao TCEES será por 

meio de arquivos estruturados e não estruturados, composta por 15 remessas distintas, 

consoante instrução normativa vigente: 

I. Remessa de abertura do exercício: remessa de dados e informações relativas à 

abertura do exercício;  

II. Remessas mensais de execução do exercício: remessas de dados e informações 

relativas à execução dos meses de janeiro a dezembro e os meses 13 e 14 (Remessas 

de ajustes contábeis e de encerramento de exercício), compreendendo, dentre outras 

informações, as atualizações de acordo com a instrução normativa vigente e os 

registros de natureza patrimonial, orçamentário e de controle; 

Art. 12 A remessa dos dados de abertura e mensais deverão ser enviadas e homologadas nos 

prazos estabelecidos na instrução normativa do TCEES vigente. 

Art. 13 Documentos de Apresentação Obrigatória: 

I. Programas da LOA - Abertura;  

II. Órgãos da Unidade Gestora - Abertura;  

III. Unidades Orçamentárias - Abertura;  

IV. Ações (Projetos, Atividades e Operações Especiais) da LOA - Abertura; 

V. Despesa Fixada na LOA - Abertura;  

VI. Documentos - Abertura;  

VII. Dados da Lei Orçamentária Anual referente à Unidade Gestora – Abertura/Mensais;  

VIII. Atualizações da Despesa Pública Individualizado - Mensais; 

IX. Rol de Responsáveis pela Unidade Gestora - Mensais;  

X. Balancete Isolado por código contábil - Mensais;  

XI. Balancete Isolado por Conta-Corrente - Mensais. 
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Art. 14 Documentos de Apresentação não Obrigatória: 

I. Novos Programas criados durante o Exercício - Mensais; 

II. Novos órgãos criados durante o exercício - Mensais; 

III. Novas Unidades Orçamentárias - Mensais; 

IV. Projeto/Atividade/Operações Especiais criados via créditos adicionais - Mensais;  

V. Cadastro dos Códigos do Detalhamento das Destinações de Recursos - Mensais;  

VI. Cadastro do Domicílio Bancário - Mensais;  

VII. Cadastro de Credor/Fornecedor/Identificação Especial - Mensais; 

VIII. Cadastro de Inscrição Genérica - Mensais;  

IX. Histórico dos empenhos realizados - Mensais;  

X. Convênio inicial - Mensais;  

XI. Termos aditivos de convênio - Mensais;  

XII. Fontes dos convênios firmados - Mensais;  

XIII. Contratos - Mensais;  

XIV. Termos aditivos de contratos - Mensais;  

XV. Licitações homologadas - Mensais;  

XVI. Item/Lote de licitações homologadas - Mensais. 

Art. 15 O Modo de envio será via internet, através de sistema informatizado, denominado 

cidades-web. 

Art. 16 A Unidade executora responsável pelo envio é a Unidade Contábil. 

SUBSEÇÃO II 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA) 

Art. 17 Os documentos de encerramento de exercício devem ser disponibilizados para a UCCI 

até o dia 5 (cinco) de março para elaboração do relatório e do parecer conclusivo. 

Art. 18 A prestação de contas anual devera ser enviada ao TCE-ES até o dia 31 de março do 

ano seguinte, conforme determina o art. 139 da Resolução TCE-ES 261/2013, (Regimento 

Interno TCE/ES). 

Art. 19 A prestação de contas anual compreenderá o rol de documentos integrante dos anexos 
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contidos na Instrução Normativa vigente. 

Art. 20 Compete ao Chefe do Poder Legislativo Municipal, em observância aos artigos 52 e 56 

da LC 101/2000 e 165, § 3º da Constituição Federal no caso da consolidação das contas 

públicas, a responsabilidade legal pelo envio dos dados e informações da PCA, por meio do 

sistema de CIDADES-WEB/PCA, conforme anexos II e III definidos na Instrução Normativa 

TCE-ES n°. 043/2017, assim como pela fidedignidade dos dados declarados; 

Art. 21 Quando instaurada Tomada de Contas Especial e o valor do dano for igual ou inferior a 

2.000 (dois mil) VRTE (valor de referência do tesouro estadual), a mesma deverá ser 

encaminhada ao Tribunal de Contas por meio de Prestação de Contas Anual referente aquele 

exercício, conforme determina o art. 154, § 1º, do Regimento Interno do TCE/ES. 

SUBSEÇÃO III 
DOS ATOS DE PESSOAL 

Art. 22 A Remessa digital ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo deve até 31 de 

janeiro do exercício subsequente dos atos inerentes à admissão de pessoal para os cargos e 

empregos públicos, por meio do sistema CidadES, módulo Registro de Atos de Pessoal. 

Art. 23 Remessas Obrigatórias (Anexo Único da Instrução Normativa TC nº 38/2016): 

I. Resumo de Concursos do Exercício Anterior: devem ser encaminhados até o dia 31 

de janeiro do exercício subsequente, com informações sobre os concursos públicos 

para provimento dos cargos e empregos públicos efetivos e temporários com edital de 

abertura publicado durante o exercício anterior. 

II. Edital: Serão remetidos ao TCEES no prazo de até 10 (dez) dias a partir da publicação 

do edital de abertura do concurso. 

Os editais de errata, se existentes, deverão ser remetidos ao TCEES em até 5 (cinco) 

dias após sua publicação.  

III. Concurso Homologado: Serão remetidos ao TCEES no prazo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final do 

concurso; 

IV. Atualização Concurso: Durante a validade do concurso, os eventos ocorridos após a 

homologação do resultado final deverão ser informados ao TCEES nos termos da 

remessa Atualização Concurso, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da respectiva 

ocorrência. 
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V. Admissão: Deverão ser encaminhados no prazo de até 30 (trinta) dias contados a 

partir da data de início do efetivo exercício, documentos e informações referentes aos 

atos de admissão nos cargos e empregos públicos, nos termos da remessa Admissão, 

excetuando-se as nomeações para os cargos em comissão e as contratações 

temporárias de excepcional interesse público. 

Art. 24 A Unidade executora responsável pelo envio e gestão do sistema CidadES, módulo 

Registro de Atos de Pessoal, será a unidade responsável pelo registro de atos de pessoal. 

Parágrafo único: O gestor poderá conceder, através do sistema CidadES, módulo Registro de 

Atos de Pessoal, autorização a outros agentes públicos para que realizem a inclusão e a 

homologação da remessa no sistema. 

Art. 25 A Unidade Central de Controle Interno será responsável por emitir parecer quanto à 

regularidade da execução e homologação do concurso e de cada nomeação. 

SUBSEÇÃO IV 
DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) 

Art. 26 O RGF deverá ser enviada até 45 dias após o encerramento do período que 

corresponder, via internet, através de sistema informatizado, denominado LRF-WEB; 

Art. 27 Os documentos e base legal são: 

I. Demonstrativos da Despesa com Pessoal (art. 55, inciso I, “a” da LC 101/2000); 

II. Demonstrativos da Disponibilidade de caixa (art. 55, inciso III, “a” da LC 101/2000); 

III. Demonstrativos dos restos a pagar (art. 55, inciso III “b” da LC 101/2000). 

SEÇÃO II 
DA REMESSA DAS INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA GEO-OBRAS 

Art. 28 A remessa das informações para o sistema Geo-Obras serão todas as obras e serviços 

de engenharia, incluindo dispensa e inexigibilidade, com valores iguais ou superiores a R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), executadas pela Câmara Municipal, sejam elas custeadas com 

recursos federais, estaduais, municipais ou próprios. 
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I. Responsável pelo envio: Coordenador do Geo-Obras designado por Portaria pelo 

Presidente da Câmara. 

II. Modo de envio: Acesso ao Sistema Informatizado de Controle de Obras Públicas - 

Geo- Obras/TCE/ES, que é disponibilizado no endereço eletrônico do Tribunal de 

Contas - www.tce.es.gov.br. 

 

SEÇÃO III 
DA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS OU DEFESAS AO TCE-ES 

Art. 29 Todas as citações ou notificações que forem recebidas deverão ser encaminhadas 

imediatamente ao conhecimento do Chefe do Poder legislativo Municipal, contendo a data de 

recebimento, o prazo para defesa e o nome legível do servidor que recebeu. 

Art. 30 Ao tomar conhecimento do relatório apresentado pelo TCE-ES, o Chefe do Poder 

Legislativo Municipal, encaminhará os autos para Procuradoria Geral, para providências e 

acompanhamento junto ao Setor e ou Servidor notificado. 

Art. 31 A Procuradoria Jurídica encaminhará os autos as Unidades Executoras responsáveis 

pelas justificativas e apresentação de documentos comprobatórios, acompanhando os prazos 

para apresentação de justificativas ou defesas, em tempo hábil, de forma que, havendo 

necessidade de ajustes, estas possam ser efetuadas dentro do prazo estabelecido pelo TCE-

ES. 

Art. 32 A Unidade Executora responsável pela defesa ou justificativa, deverá observar o prazo 

de envio determinado pelo Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 33 A revisão das justificativas ou defesas será realizada pela Procuradoria Jurídica ou 

UCCI, nos assuntos de competência de cada um desses Órgãos. 

Art. 34 A Procuradoria Jurídica da Câmara analisará a defesa e poderá decidir por: 

I. Devolver à Unidade Executora, se entender necessário o ajuste na defesa ou 

justificativa; 

II. Formalizar o processo nos moldes jurídicos exigidos. 

Art. 35 Todas as citações/notificações recebidas que constarem o nome do Chefe do Poder 

Legislativo deverão ser encaminhadas a Procuradoria Jurídica para elaboração da respectiva 

justificativa ou defesa, junto ao TCE-ES, dentro do prazo estabelecido. 
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Art. 36 Depois de concluído o processo relativo à defesa ou justificativa do Chefe do Poder 

Legislativo Municipal, a Procuradoria Jurídica dará conhecimento ao Presidente para 

assinatura e envio ao Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 37 Havendo necessidade de prorrogar o prazo para apresentar defesa ou justificativa, o 

responsável deverá informar a Procuradoria Jurídica para requerer, através de ofício, a dilação 

do prazo ao Tribunal de Contas do Estado. 

SEÇÃO IV 
DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Art. 38 Realizado os procedimentos de justificativa ou defesa e não sendo acatadas pelo TCE-

ES, a Unidade/Setor responsável, em conjunto com a Procuradoria Jurídica, deverá analisar a 

possibilidade de recorrer da Decisão. 

Art. 39 A Unidade Executora ou Servidor que for citado ou notificado deverá acompanhar o 

andamento do recurso, solicitando a Procuradoria Jurídica às informações sobre as 

publicações do processo no Diário Oficial do Tribunal de Contas. 

Art. 40 Depois de concluído o processo relativo ao Recurso do Chefe do Poder Legislativo 

Municipal, a Procuradoria Jurídica dará conhecimento ao Presidente para assinatura e envio ao 

Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 41 Havendo necessidade de prorrogar o prazo para apresentar Recurso, o responsável 

deverá informar a Procuradoria Jurídica para requerer, através de ofício, a dilação do prazo ao 

Tribunal de Contas do Estado. 

CAPÍTULO VII 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 42 A inobservância das tramitações e procedimentos de rotinas estabelecidas nesta 

instrução normativa, sem prejuízo das orientações e exigências do TCE/ES relativas ao 

assunto, sujeitará os responsáveis às sanções legais cabíveis. 

Art. 43 Os esclarecimentos adicionais a respeito desta instrução normativa poderão ser obtidos 

junto a UCCI, no âmbito do Poder legislativo Municipal. 

Art. 44 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada anualmente ou sempre que fatores 

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem a fim de verificar a sua adequação aos 

requisitos da Instrução Normativa Normas das Normas, bem como manter o processo de 
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melhoria contínua dos serviços públicos municipais. 

Art. 45 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Colatina/ES, 14 de Agosto de 2018. 

 
 
 
 
 

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA 
PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI 
AUDITOR PÚBLICO INTERNO 
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PORTARIA 060/2018
Publicação Nº 151633

PORTARIA Nº 060/2018

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Colatina, eleito na forma da Lei, e usando de 
atribuições legais, em especial as contidas no Inciso XX do 
Artigo 31 da Resolução nº 96, de 16 de Novembro de 1993 
– Regimento Interno Cameral, CONSIDERANDO a necessi-
dade de atualização e criação de novas Instruções Norma-
tivas do Sistema de Contabilidade da Câmara Municipal de 
Colatina, em atendimento as solicitações da Resolução nº 
227/2011 alterada pela Resolução nº 257/2013 do TCEES, 
RESOLVE:

Art. 1º Determinar que seja seguida a segunda versão da 
Instrução Normativa nº 001 do Sistema de Contabilidade, 
anexo I;

Parágrafo Único: A Instrução nº 001 do SCO tem por fina-
lidade orientar e disciplinar o registro da execução orça-
mentária e extraorçamentária pelo setor de contabilidade.

Art. 2º Determinar que seja seguida a primeira versão da 
Instrução Normativa nº 002 do Sistema de Contabilidade 
da Câmara Municipal de Colatina, anexo II.

Parágrafo Único: A Instrução nº 002 do SCO tem por fi-
nalidade orientar e disciplinar os procedimentos para for-
malização da geração e consolidação dos demonstrativos 
contábeis.

Art. 3º Determinar que seja seguida a primeira versão da 
Instrução Normativa nº 003 do Sistema de Contabilidade 
da Câmara Municipal de Colatina, anexo III.

Parágrafo Único: A Instrução nº 003 do SCO tem por finali-
dade a formalização da execução dos serviços para garan-
tir a publicação e divulgação dos demonstrativos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF.

Art. 4º Revogar as disposições em contrário, em especial 
as contidas na Portaria nº 109, de 03 de Novembro de 
2014.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Colatina/ES, 14 de Agosto de 2018.

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Colatina

ANEXO I DA PORTARIA Nº 060/2018

INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA CONTÁBIL – SCO Nº 
001/2018

Versão: 02

Aprovação em: 14/08/2018.

Ato de aprovação: Portaria nº 060/2018

Unidade Responsável: Setor de Contabilidade

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º Dispor sobre rotinas e procedimentos para o re-
gistro da execução orçamentária e extra orçamentária es-
tabelecendo procedimentos para empenho, liquidação e 
pagamento das despesas.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange todas as unidades que integram a estrutu-
ra organizacional do Poder Legislativo Municipal, principal-
mente o Setor de Contabilidade.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º Os termos e expressões são:

I. Despesa Pública

Gastos autorizados pela legislação e previstos na lei orça-
mentária, destinados à execução de serviços ou obras e a 
aquisição de bens, com a finalidade de cumprir os objeti-
vos da Administração Pública.

II. Despesa Orçamentária

São despesas previstas e discriminadas na Lei Orçamen-
tária Anual – LOA estando previamente autorizadas pelo 
Poder Legislativo.

III. Despesa Extra – Orçamentária

São despesas que não dependem de autorização legislati-
va. São exemplos de despesas extra-orçamentárias: devo-
luções de cauções, fianças, pagamentos de restos a pagar, 
consignações e outros.

IV. Plano Plurianual

Lei que estabelece o instrumento de planejamento estra-
tégico de médio prazo, que contém os projetos e ativida-
des que o governo pretende realizar, ordenando as suas 
ações e visando a consecução de objetivos e metas atingi-
das pelo período de quatro anos.

V. Lei de Diretrizes Orçamentaria – LDO

Lei que contém as metas e prioridades da administração, 
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 
subsequente, elaborada em consonância com o Plano Plu-
rianual e que orientará a elaboração da LOA.

VI. Lei Orçamentária Anual – LOA

Lei que contém a estimativa da receita e a fixação das des-
pesas para cada exercício, compreendendo a programação 
das ações a serem executadas, visando a concretizar os 
objetivos e metas programadas no Plano Plurianual e es-
tabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentária.

VII. Programa

Instrumento de organização da atuação que articula um 
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conjunto coerente de ações que concorrem para um obje-
tivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores 
estabelecidos no PPA.

VIII. Dotação Orçamentária

Limite de crédito consignado na Lei de Orçamento ou cré-
dito adicional, para atender determinada despesa.

IX. Empenho

É o ato emanado de autoridade competente que cria para 
o Município obrigação de pagamento, pendente ou não de 
implemento de condição.

X. Nota de Empenho

É o documento que se extrai do ato de realização do em-
penho, constituindo-se em garantia de pagamento que se 
dá ao fornecedor, prestador de serviços etc. desde que 
cumpridas às respectivas condições autorizadoras do 
adimplemento da obrigação.

XI. Liquidação

Consiste na verificação do direito adquirido pelo credor 
tendo como base os títulos e documentos comprobatórios 
do respectivo crédito.

XII. Duodécimo

Duodécimo financeiro corresponde às doze parcelas men-
sais que o governo destina para os órgãos públicos que 
não têm renda própria. Como por exemplo o repasse do 
Poder Executivo para o Poder Legislativo, já que este não 
possui receita própria, mas têm despesas.

XIII. Elemento da Despesa

Tem por finalidade identificar, através de números (códi-
gos) os objetos de gasto, tais como vencimentos e vanta-
gens fixas, diárias, material de consumo, serviços de ter-
ceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, 
obras e instalações, equipamentos e material permanente 
e outros que a Administração Pública utiliza para a conse-
cução de seus fins.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º A presente Instrução Normativa integra o conjunto 
de ações de responsabilidade do Chefe do Poder Legisla-
tivo Municipal, no sentido de implementação do Sistema 
de Controle Interno no âmbito da Câmara Municipal de 
Colatina, e tem como base legal os dispositivos contidos 
na Constituição Federal; no Manual de Contabilidade Públi-
ca Aplicada ao Setor Público, na Lei Federal 8.666/1993; 
nas Resoluções TCE-ES nº. 227/2011, e 257/2013; na Lei 
Orgânica do Município de Colatina; na Lei Complementar 
Municipal nº. 35, de 30 de dezembro de 2005; no Regi-
mento Interno da Câmara Municipal de Colatina; além da 
Lei Complementar Municipal nº. 073 de, 12 de agosto de 
2013, regulamentada pela Resolução nº. 241/2013, que 
dispõem sobre o funcionamento do Sistema de Controle 
Interno na CMC, e a Instrução Normativa SCI nº 001.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º Compete ao responsável pelo Setor de Contabilidade:

I. Exercer o controle orçamentário e financeiro sobre as 
aplicações;

II. Exercer o acompanhamento do processo de contabiliza-
ção das despesas;

III. Exercer o acompanhamento sobre a efetiva observân-
cia das instruções normativas a que o Sistema de Contabi-
lidade esteja sujeito;

IV. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os 
servidores relacionados ao Sistema de Contabilidade;

V. Disponibilizar, mediante solicitação, todos os dados e 
informações registrados, para fins de auditoria e análise;

VI. Exercer o controle das despesas com observância da 
legislação e das normas que orientam as atividades con-
tábil e financeira.

Art. 6º Compete a Unidade Central de Controle Interno:

I. Prestar apoio técnico por ocasião de atualizações da 
Instrução Normativa, em especial no que tange à identi-
ficação e avaliação dos pontos de controle e respectivos 
procedimentos de controle;

II. Através da atividade de auditoria interna, avaliar a efi-
cácia dos procedimentos de controle inerentes a esta Ins-
trução Normativa.

Art. 7º Compete as demais Unidades Executoras:

I. Exercer os controles estabelecidos nos sistemas admi-
nistrativos afetos a sua área de atuação, no que tange às 
atividades específicas ou auxiliares, objetivando a obser-
vância da legislação;

II. Comunicar ao responsável pela Unidade Central de 
Controle Interno da Câmara Municipal de Pinheiros, sob 
pena de responsabilidade solidária, a ocorrência de atos 
ilegais, ilegítimos, irregulares ou antieconômicos de que 
resultem, ou não, em dano ao erário.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

Seção I

Ciclo da Despesa – Disposições Iniciais

Art. 8º A despesa orçamentária é dividida em três etapas:

I. Planejamento e contratação;

II. Execução; e

III. Controle e avaliação.

Subseção I

Planejamento e Contratação

Art. 9º A etapa do planejamento e contratação abrange, 
via de regra, a fixação da despesa orçamentária, o proces-
so de licitação e formalização do contrato.
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I. Fixação da Despesa: A fixação da despesa orçamentária 
insere-se no processo de planejamento que é estabelecido 
nos seguintes instrumentos: Plano Plurianual, Lei de Di-
retrizes Orçamentária e Lei Orçamentária Anual. Somen-
te com a aprovação da LOA que prevê o valor total das 
despesas é que se pode dar início a execução (empenho, 
liquidação e pagamento).

II. Processo de Licitação: Processo de licitação compre-
ende um conjunto de procedimentos administrativos que 
objetivam adquirir materiais, contratar obras e serviços, 
alienar ou ceder bens a terceiros, bem como fazer con-
cessões de serviços públicos com as melhores condições 
para o Estado, observando os princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publici-
dade, da probidade administrativa, da vinculação ao ins-
trumento convocatório, do julgamento objetivo e de outros 
que lhe são correlatos.

III. Formalização do Contrato: Formalização de contrato 
representa um acordo de vontades, firmado livremente 
entre as partes, que cria obrigações e direitos recíprocos. 
É regido por suas cláusulas e pelos preceitos de direito 
público.

Subseção II

Execução da Despesa

Art. 10 A execução da despesa é dividida em três estágios, 
quais sejam:

I. Empenho: O empenho é o primeiro estágio da execu-
ção da despesa. Esse primeiro estágio é elaborado o do-
cumento chamado “Nota de Empenho – NE”, que registra 
o comprometimento da despesa orçamentária. Na Nota de 
Empenho todos os dados necessários para o controle da 
execução e da programação financeira são registrados.

II. Liquidação: A liquidação é o segundo estágio da exe-
cução da despesa e consiste na verificação do direito ad-
quirido pelo credor, caracterizando pela entrega do bem, 
serviços ou objeto do contrato com o fornecedor.

III. Pagamento: O pagamento consiste na entrega de nu-
merário ao credor e só pode ser efetuado após a regular 
liquidação da despesa.

Subseção III

Controle e Avaliação

Art. 11 Esta fase compreende a fiscalização realizada pelos 
órgãos de controle e pela sociedade.

Art. 12 O Sistema de Controle visa à avaliação da ação 
governamental, da gestão dos administradores públicos e 
da aplicação de recursos públicos por entidades de Direito 
Privado, por intermédio da fiscalização contábil, financei-
ra, orçamentária, operacional e patrimonial, com finalida-
de de:

I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plu-
rianual, a execução dos programas e dos orçamentos; e

II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto 
à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financei-
ra e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração 
Pública, bem como da aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito privado.

Art. 13 Por controle social entende-se a participação da 
sociedade no planejamento, na implementação, no acom-
panhamento e verificação das políticas públicas, avaliando 
objetivos, processos e resultados.

Seção II

Procedimentos para a Realização da Despesa

Subseção I

Do Empenhamento da Despesa

Art. 14 O ato de empenhar deve ocorrer sempre antece-
dendo à realização de qualquer despesa com a emissão 
da nota de empenho, após a conclusão do processo licita-
tório e/ou assinatura do contrato, quando for o caso, não 
podendo exceder o limite de créditos disponibilizados na 
respectiva dotação orçamentária prevista da Lei Orçamen-
tária Anual – LOA para o exercício em curso, bem como 
ser compatível com o Plano Plurianual – PPA e a Lei de 
Diretrizes Orçamentária – LDO;

Art. 15 É vedada a realização de despesa sem prévio em-
penho (Lei 4.320/64, art. 80);

Art. 16 Tipos de Empenho:

I. Empenho Ordinário: quando representar um valor deter-
minado para uma despesa específica. Ex: o ordenador de 
despesa determina a execução do pagamento dos salários 
dos servidores;

II. Empenho Global: é o tipo de empenho utilizado para 
despesas contratuais ou outras de valores determinado, 
sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os compro-
missos decorrentes de aluguéis;

III. Empenho Estimativo: é o tipo de empenho utilizado 
para as despesas cujo montante não se pode determinar 
previamente, tais como serviços de fornecimento de água 
e energia elétrica e outros.

Art. 17 Da Nota de Empenho:

I. O ato de empenhar é materializado pela emissão da 
nota de empenho, que é o registro de eventos vinculados 
ao comprometimento da despesa.

II. Para cada empenho realizado deve-se extrair uma Nota 
de Empenho, que deverá conter:

a) número de empenho;

b) dotação orçamentária;

c) nome do fornecedor e/ou prestador de serviços e CNPJ 
e/ou CPF;

d) histórico;

e) assinatura do ordenador de despesa e do diretor geral.

Art. 18 Da Anulação de Empenho:

I. O empenho poderá ser anulado, quando:

a) A despesa empenhada não for totalmente utilizada 
(anulação parcial)

b) Não houver prestação do serviço contratado (anulação 
total ou parcial)

c) O bem não for entregue, no todo ou em parte (anulação 
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total ou parcial)

d) A nota de empenho for extraída incorreta ou indevida-
mente (anulação total).

II. Na anulação de empenho, a importância anteriormente 
comprometida reverte à respectiva dotação, tornando-se 
disponível para novo empenho, respeitado o regime de 
competência.

Art. 19 Limitações ao poder de empenhar:

I. Limite material da dotação orçamentária: o empenho 
não pode exceder a dotação orçamentária reservada, não 
podendo ser indefinido nem limitado.

II. Despesas nos últimos dois quadrimestres de mandato: 
nos últimos dois quadrimestres de mandato o ordenador 
de despesas não poderá assumir compromisso que se es-
tenda para além do seu mandato

III. Empenhar sem prévia autorização em lei: as despesas 
em regra são previstas e autorizadas na Lei Orçamentá-
ria que defini o saldo de receitas suficiente para quitar as 
despesas. Com exceção, das despesas extraorçamentárias 
que apesar de não estarem detalhadas no orçamento, são 
previstas uma margem para este tipo de despesa.

Art. 20 Quando do recebimento do pedido de despesa pelo 
Presidente da Câmara Municipal:

I. O Presidente da Câmara Municipal enviará os pedidos de 
despesa dos setores da Câmara Municipal para o Setor de 
Contabilidade solicitando informações sobre disponibilida-
de orçamentária e se aquela despesa atende aos requisitos 
legais, principalmente quanto a LC 101/2000 (Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal);

II. Atendidos aos requisitos legais o Presidente da Câmara 
Municipal autorizará formalmente o empenho da despesa;

III. Após a autorização o Setor de Contabilidade emitirá a 
Nota de Empenho que será assinada respectivamente pelo 
Presidente da Câmara Municipal e o diretor geral;

IV. Caso o pedido não atenda aos requisitos legais o Setor 
de Contabilidade devolverá os documentos ao Presidente 
da Câmara Municipal com o motivo da impossibilidade de 
atendimento.

Art. 21 Das condições mínimas exigidas nos processos 
para empenhamento das despesas:

I. O Setor de Contabilidade com intuito de preparar com 
excelência os dados necessários para as prestações de 
contas, em especial aquelas relacionadas às auditorias 
realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espíri-
to Santo, somente deverá aceitar processos de despesas 
para empenhamento após avaliar as condições mínimas 
exigidas nos processos, quais sejam:

a) As despesas oriundas de processos licitatórios somente 
serão empenhadas mediante documentação completa do 
processo licitatório;

b) As despesas oriundas de contratos somente serão em-
penhadas mediante documentação completa do referido 
contrato;

c) As despesas para custeio de diárias somente serão 
empenhadas mediante documentação que comprove o 

processo da respectiva diária.

II. Caso os processos de despesa recebidos pela contabi-
lidade para empenhamento, não atendam aos requisitos 
citados acima, os mesmos serão devolvidos pela contabili-
dade ao Setor Responsável, para as devidas providências.

Subseção II

Da Liquidação da Nota de Empenho

Art. 22 A liquidação da despesa é a verificação do direito 
do credor, tendo por base os títulos e documentos compro-
batórios do respectivo crédito, com o fim de apurar:

I. A origem e o objeto do que se deve pagar;

II. A importância exata a pagar;

III. A quem se deve pagar a importância, para extingui a 
obrigação.

Art. 23 A liquidação terá por base:

I. O contrato, ajuste ou acordo se houver;

II. A nota de empenho;

III. Os comprovantes de entrega do material ou da pres-
tação efetiva do serviço ou execução da obra, que serão 
juntados ao processo de contratação.

Art. 24 Para a liquidação da despesa é indispensável cons-
tar no processo:

I. Nota de empenho;

II. Atestado de recebimento provisório e definitivo do ma-
terial, se for o caso, de prestação do serviço ou de execu-
ção da obra, emitido por servidor responsável ou comissão 
designada pela autoridade competente.

Art. 25 Documentos comprobatórios para a liquidação da 
despesa:

I. Ao responsável pela emissão de Nota de liquidação ca-
berá a verificação da documentação juntada quando do 
ato de liquidação da despesa, bem como a existência dos 
seguintes requisitos para sua emissão:

a) Nota Fiscal/Fatura do material ou da prestação do ser-
viço;

b) Se a despesa não exige Nota Fiscal, observar se houve 
substituição por documento hábil, devidamente atestado;

c) Se a especificação, o nome do beneficiário e o valor são 
os mesmos na proposta de compras, na nota de empenho 
e na nota fiscal;

d) Observar, quando for o caso, as consignações e reten-
ções de INSS, ISS, IRRF e outros, para as quais deverão 
ser emitidas as respectivas guias;

e) Carimbo no verso da nota fiscal ratificando recebimento 
do material ou da prestação do serviço, feito pelo servidor 
responsável ou comissão designada;

f) Certidão Negativa de Débitos Federais, Certificado de 
Regularidade junto ao FGTS e todos os documentos pre-
vistos na Lei 8666/93, observando as exceções previstas 
em lei.

g) Ateste do Fiscal de Contrato, se for o caso.
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II. O Setor de Contabilidade verificará os documentos 
comprobatórios da realização da despesa, quanto à ori-
gem e o objeto que se deve pagar, a importância exata a 
pagar e a quem se deve pagar (credor), além de verificar 
se foram cumpridas as formalidades legais e normativas 
do processo.

III. Verificada a regularidade do processo, a contabilidade 
registrará a liquidação da despesa e emitirá a correspon-
dente Nota de Liquidação;

IV. Verificada alguma pendência na documentação, o pro-
cesso retornará ao setor de origem para cumprir a exigên-
cia relatada de forma clara e objetiva, sendo devolvido, o 
quanto antes ao Setor de Contabilidade para nova verifi-
cação.

V. No caso de rasuras ou falta de comprovação de recebi-
mento (carimbo ou assinatura), o mesmo não poderá ser 
aceito.

VI. A Anulação da liquidação da despesa somente será 
aceita nos casos de erro de lançamento, por meio da “anu-
lação de liquidação”, contendo o motivo do erro.

Seção IV

Da Estimativa do Impacto Financeiro

Art. 26 A criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de 
ação governamental que acarrete aumento da despesa 
será acompanhada de:

I. Estimativa do impacto orçamentário e financeiro no 
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subse-
quentes:

II. Declaração do ordenador de despesa de que o aumento 
tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Or-
çamentária Anual – LOA e compatibilidade com o Plano 
Plurianual - PPA e com a Lei de Diretrizes Orçamentária 
– LDO.

Art. 27 Os atos que criarem ou aumentarem despesa obri-
gatória de caráter continuado, despesa corrente de lei ou 
ato administrativo normativo que fixem para o ente a obri-
gação legal de sua execução por período superior a dois 
exercícios, deverão ser instruídos com a estimativa do im-
pacto financeiro no exercício em que deva entrar em vigor 
e nos dois subsequentes.

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 28 Os esclarecimentos a respeito desta Instrução Nor-
mativa poderão ser obtidos junto ao Setor de Contabilida-
de e Tesouraria.

Art. 29 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos as-
sim o exigirem a fim de verificar a sua adequação à Legis-
lação vigente bem como manter o processo de melhoria 
contínua dos serviços públicos municipais.

Art. 30 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

Colatina/ES, 14 de agosto de 2018.

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

PRESIDENTE

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI

CONTADORA

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI

AUDITOR PÚBLICO INTERNO

ANEXO II DA PORTARIA Nº 060/2018

INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA CONTÁBIL – SCO Nº 
002/2018

Versão: 01

Aprovação em: 14/08/2018.

Ato de aprovação: Portaria nº 060/2018

Unidade Responsável: Setor de Contabilidade

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º Estabelecer normas e procedimentos operacionais 
estabelecendo rotinas para a formalização da geração e 
consolidação dos demonstrativos contábeis visando disci-
plinar os procedimentos operacionais gerados no Setor de 
Contabilidade.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange todas as unidades que integram a estrutu-
ra organizacional do Poder Legislativo Municipal, principal-
mente o Setor de Contabilidade.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º Os termos e expressões são:

XIV. Demonstração Contábil

Técnica contábil que evidencia, em período determinado, 
as informações sobre os resultados alcançados e os as-
pectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e 
física do patrimônio de entidades do setor público.

XV. Ativo

Compreende os direitos e os bens, tangíveis e intangíveis 
adquiridos formados, produzidos, recebidos, mantidos ou 



16/08/2018 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1077

www.diariomunicipales.org.br

Página 149

utilizados pelo setor público, que represente um fluxo de 
benefícios, presente ou futuro.

XVI. Passivo

Compreende as obrigações assumidas pelas entidades do 
setor público ou mantidas na condição de fiel depositário, 
bem como as contingências e provisões.

XVII. Patrimônio Líquido

Representa a diferença entre Ativo e o Passivo.

XVIII. Consolidação das Demonstrações Contábeis

Processo que ocorre pela soma ou pela agregação de sal-
dos ou grupos de contas, excluídas as transações entre 
entidades incluídas na consolidação, formando uma Uni-
dade contábil consolidada.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º Os principais instrumentos legais e regulamentares 
são: Constituição Federal de 1988; Lei nº 4.320/64; Lei 
Complementar nº 101/2000; Normas Brasileiras de Conta-
bilidade aplicadas ao Setor Público – CFC; Manual Técnico 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; STN - Secreta-
ria do Tesouro Nacional; Manual de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público; além da Lei Complementar Municipal nº. 
073 de, 12 de agosto de 2013, regulamentada pela Reso-
lução nº. 241/2013, que dispõem sobre o funcionamento 
do Sistema de Controle Interno na CMC, e a Instrução Nor-
mativa SCI nº 001.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º Compete ao responsável pelo Setor de Contabili-
dade:

VII. É a unidade responsável pela elaboração e atualização 
da presente instrução normativa;

VIII. Realizar a geração e a consolidação dos demonstra-
tivos contábeis;

IX. Encaminhar a prestação de contas aos órgãos compe-
tentes;

X. Até aprovação do Tribunal de Contas os demonstrativos 
contábeis serão mantidos em arquivos do Setor de Conta-
bilidade;

XI. Acompanhar qualquer alteração na legislação referente 
à Contabilidade.

Art. 6º Compete a Unidade Central de Controle Interno:

III. Prestar apoio técnico por ocasião de atualizações da 
Instrução Normativa, em especial no que tange à identi-
ficação e avaliação dos pontos de controle e respectivos 
procedimentos de controle;

IV. Através da atividade de auditoria interna, avaliar a efi-
cácia dos procedimentos de controle inerentes a esta Ins-
trução Normativa.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

Seção I

Dos Demonstrativos Contábeis que Compõem a Prestação 
de Contas Anual

Subseção I

Do Balanço Financeiro (anexo 13 da lei 4.320/64)

Art. 7º O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a 
despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os 
pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados 
com os saldos em espécie provenientes do exercício ante-
rior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Art. 8º O Balanço Financeiro evidenciará a movimentação 
financeira da Câmara Municipal de Colatina no período a 
que se refere, e discriminará:

I. A receita orçamentária realizada;

II. A despesa orçamentária executada;

III. Os recebimentos e os pagamentos extraorçamentá-
rios;

IV. As transferências decorrentes, ou não, da execução or-
çamentária; e

V. O saldo inicial e o saldo final em espécie.

Subseção II

Balanço Patrimonial (anexo 14 da lei 4.320/64)

Art. 9º O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil 
que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação 
patrimonial da entidade pública, por meio de contas re-
presentativas do patrimônio público, além das contas de 
compensação, conforme as seguintes definições:

I. Ativo: são recursos controlados pela entidade como re-
sultado de eventos passados e dos quais se espera que 
resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou 
potencial de serviços;

II. Passivo: são obrigações presentes da entidade, deriva-
das de eventos passados, cujos pagamentos se esperam 
que resultem para e entidade saídas de recursos capazes 
de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços;

III. Contas de Compensação: compreende os atos que 
possam vir ou não a afetar o patrimônio;

IV. Patrimônio Líquido: é o valor residual dos ativos da 
entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. No 
Patrimônio Líquido, deve ser evidenciado o resultado do 
período segregado dos resultados acumulados de períodos 
anteriores, além de outros itens.

Art. 10 A classificação dos elementos patrimoniais consi-
dera a segregação em “circulante” e “não circulante”, com 
base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Art. 11 Os ativos devem ser classificados como circulantes 
quando satisfizerem a um dos seguintes critérios:

I. Estiverem disponíveis para a realização imediata; e

II. Tiverem a expectativa de realização até dozes meses 
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após a data das demonstrações contábeis.

Art. 12 Os passivos devem ser classificados como circulan-
tes quando corresponderem a valores exigíveis até dozes 
meses após a data das demonstrações contábeis. Os de-
mais passivos devem ser classificados como não circulan-
tes;

Art. 13 Os demais ativos devem ser classificados como não 
circulante.

Art. 14 Segundo a lei 4.320/64, art. 105 o Balanço de-
monstrará:

I. Ativo financeiro: compreenderá os créditos e valores re-
alizáveis independentemente de autorização orçamentária 
e os valores numerários;

II. Ativo permanente: bens, créditos e valores, cuja mo-
bilização ou alienação dependa de autorização legislativa;

III. Passivo financeiro: dívidas fundadas e outros paga-
mentos que independam de autorização orçamentária;

IV. Passivo permanente: dívidas fundadas e outras que 
dependam de autorização legislativa para amortização ou 
resgate;

V. Saldo patrimonial: saldo total patrimonial;

VI. Contas de compensação: bens, valores, obrigações e 
situações não compreendidas nos itens acima e que, ime-
diata ou indiretamente possa vir afetar o patrimônio.

Art. 15 A avaliação dos elementos patrimoniais obedece-
rão aos critérios a seguir evidenciados:

I. Os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, 
pelo seu valor nominal feito a conversão, quando em mo-
eda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do ba-
lanço;

II. Os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou 
pelo custo de produção ou de construção;

III. Os bens de almoxarifado, pelo preço das compras;

IV. Como anexo ao Balanço Patrimonial, deverá ser elabo-
rado demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no 
Balanço Patrimonial do exercício, sendo discriminado por 
fonte de recursos (art. 8º e 50 da Lei 101/2000).

Art. 16 A Demonstração das Variações Patrimoniais:

I. Evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, re-
sultantes ou independentes da execução orçamentária, e 
indicará o resultado patrimonial do exercício;

II. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas 
variações quantitativas e qualitativas. As variações quan-
titativas são decorrentes de transações no setor público 
que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as 
variações qualitativas são decorrentes de transações no 
setor público que alteram a composição dos elementos pa-
trimoniais sem afetar o patrimônio líquido;

III. O resultado patrimonial do período é apurado pelo con-
fronto entre as variações patrimoniais ativas e passivas.

Subseção III

Dívida Pública Fundada

Art. 17 A dívida fundada compreende os compromissos 

de exigibilidade superior a dozes meses, contraídos para 
atender a desequilíbrio orçamentário ou a financiamento 
de obras e serviços públicos.

Art. 18 Deverá ser escriturada com individuação e espe-
cificações que permitam verificar, a qualquer momento, a 
posição dos empréstimos, bem como os respectivos servi-
ços de amortização e juros.

Subseção IV

Dívida Flutuante

Art. 19 É a dívida pública de curto prazo, cujo vencimento 
se dá no próprio exercício financeiro em que ocorreu a 
captação ou, no máximo, no prazo de dozes meses.

Art. 20 A dívida flutuante compreende os restos a pagar, 
excluídos os serviços da dívida, os serviços da dívida a pa-
gar, os depósitos e os débitos em tesouraria.

Art. 21 No caso dos restos a pagar, são incluídos no concei-
to de dívida flutuante apenas os processados. Os serviços 
da dívida a pagar, por sua vez, compreendem as parcelas 
de amortização e de juros da dívida fundada ou consoli-
dada, nos montantes líquidos e certos nos termos contra-
tuais.

Art. 22 Integram o grupo de depósitos as cauções ou ga-
rantias recebidas de terceiros, em dinheiro, nos processos 
licitatórios ou nos contratos de execução de obras, presta-
ção de serviços ou fornecimento de material.

Art. 23 Os débitos de tesouraria consistem em dívidas pro-
venientes de operações de crédito para a antecipação de 
receita orçamentária.

Subseção V

Das Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Art. 24 A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo 
de contribuir para a transferência da gestão pública, pois 
permite um melhor gerenciamento e controle financeiro 
dos órgãos e entidades do setor público;

Art. 25 As informações dos fluxos de caixa são úteis para 
proporcionar aos usuários da informação contábil instru-
mento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa 
e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de 
liquidez;

Art. 26 Estas demonstrações permitem aos usuários pro-
jetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise 
sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de ma-
nutenção do regular financiamento dos serviços públicos;

Art. 27 A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser ela-
borada pelo método direto e evidenciar as movimentações 
havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes flu-
xos:

I. Das operações: compreende os ingressos, inclusive de-
correntes de receitas originárias e derivadas, e os desem-
bolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos 
que não se qualificam como de investimento ou financia-
mento;

II. Dos investimentos: inclui os recursos relacionados à 
aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como 
recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos 
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ou amortização de empréstimos concedidos e outras ope-
rações da mesma natureza;

III. Dos financiamentos: inclui os recursos relacionados à 
captação e à amortização de empréstimos e financiamen-
tos.

Art. 28 A demonstração dos fluxos de caixa deve ser ela-
borada para apresentação da PCA seguindo o modelo do 
STN.

Subseção VI

Balancete de Verificação

Art. 29 É uma peça auxiliar que em decorrência da técnica 
contábil de escrituração pelo método das partidas dobra-
das, tem por objetivo oferecer informações que contribui-
rão para análise gerencial acerca da movimentação e dos 
saldos das contas utilizadas pelos sistemas contábeis.

Art. 30 O Balancete de Verificação integra a prestação de 
contas anual enviada para o TCEES e compreende em:

I. Balancete de verificação, com saldos acumulados no 
exercício, detalhado até o nível de conta contábil de lança-
mento, abrangendo todas as contas contábeis com movi-
mentação no exercício nos sistemas orçamentários, finan-
ceiro, patrimonial e de compensação, informando o saldo 
anterior, o total a débito, o total a crédito e o saldo final, 
impresso e assinado pelo gestor e pelo contabilista res-
ponsável;

II. Balancete da execução orçamentária da despesa, con-
tendo os saldos acumulado até o mês de dezembro, de-
monstrado a previsão orçamentária, a movimentação dos 
créditos adicionais, os valores empenhados, liquidados e 
pagos e a fonte de recursos, detalhando:

a) Órgão/Unidade orçamentária;

b) Função/subfunção;

c) Programa;

d) Projeto/atividade;

e) Elemento de despesa.

Subseção VII

Demonstrativos dos Créditos Adicionais

Art. 31 Os demonstrativos dos créditos adicionais devem 
ser apresentados na prestação de contas anual enviadas 
para o TCEES contendo informações sobre créditos aber-
tos no exercício: lei autorizativa, instrumento normativo, 
natureza do crédito, origem dos recursos, dotação suple-
mentada, valor e dotação anulada.

Art. 32 Os demonstrativos dos créditos adicionais devem 
ser apresentados no formato exigido pela instrução nor-
mativa vigente do TCEES.

Subseção VIII

Demonstrativos Analíticos da Movimentação de Bens

Art. 33 No demonstrativo “Resumo do Inventário” serão 
evidenciados os valores registrados como saldo anterior, 
entradas, saídas e saldo final, por conta contábil, nos 
registros de controle do inventário (sistema próprio de 

controle de estoques) e os valores registrados como saldo 
anterior, entradas, saídas e saldo final, nos registros con-
tábeis (sistema de contabilidade da Câmara Municipal de 
Pinheiros). Dessa forma, serão confrontados os saldos dos 
sistemas de controle de estoque (inventários) e do sistema 
contábil (balanço patrimonial).

Art. 34 No “Demonstrativo Analítico das Entradas e Saí-
das de Bens” serão detalhados os registros evidenciados 
na movimentação contábil demonstrada no demonstrativo 
“Resumo do Inventário”.

Subseção IX

Demonstrativo de “Restos a Pagar”

Art. 35 O demonstrativo de “restos a pagar” deverá evi-
denciar:

I. Os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores e os 
restos a pagar inscritos no exercício sob análise, discrimi-
nados em: processados e não processados, por exercício, 
por credor, por fonte de recursos, por função e subfunção;

II. Os restos a pagar cancelados no exercício sob análise, 
discriminados em: processados e não-processados, por 
exercício, como credor, por fonte de recursos, por função 
e subfunção; bem como cópia dos respectivos atos que 
autorizam o cancelamento.

Subseção X

Resumo Anual da Folha de Pagamento e Demonstrativo 
das Despesas Liquidadas e Pagas das Contribuições Pre-
videnciárias

Art. 36 O resumo anual da folha de pagamento deve ser 
apresentado contendo todas as rubricas utilizadas para 
pagamento de remunerações e demais verbas eventual-
mente pagas a servidores no decorrer do exercício. Deve 
ser informado também, nesse demonstrativo, os descon-
tos realizados a título de contribuições previdenciárias, 
imposto de renda, consignações, contribuições sindicais e 
demais rubricas relativas a descontos que tenham sido ob-
jeto de lançamento no exercício;

Art. 37 Quanto ao demonstrativo mensal das despesas li-
quidadas e efetivamente recolhidas a título de contribui-
ções previdenciárias, deve-se evidenciar o montante das 
contribuições devidas pela Câmara Municipal de Colatina a 
título de retenção dos servidores, totalizando-se por mês 
as despesas liquidadas e as efetivamente pagas.

Seção II

Das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Art. 38 As notas explicativas são parte integrante das de-
monstrações contábeis. Contêm informações adicionais 
em relação à apresentada no corpo dessas demonstrações 
e oferecem descrições narrativas ou segregações e abertu-
ras de itens anteriormente divulgados, além das informa-
ções acerca de itens que não se enquadram nos critérios 
de reconhecimento nas demonstrações contábeis;

Art. 39 As informações contidas nas notas explicativas de-
vem ser relevantes, complementares ou suplementares 
àquelas não suficientemente evidenciadas ou não cons-
tantes no corpo das demonstrações contábeis;
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Art. 40 As notas explicativas devem evidenciar, ainda, o 
reconhecimento de inconformidades, provavelmente, re-
levantes para a avaliação de responsabilidades, que pode 
afetar a avaliação do usuário sobre o desempenho e o di-
recionamento das operações de crédito da Câmara Munici-
pal no futuro. Essa evidenciação pode também influenciar 
as decisões sobre os recursos a serem alocados na Câmara 
Municipal, no futuro;

Art. 41 Poderão ainda incluir divulgações sobre os riscos 
e incertezas que afetem a Câmara Municipal e quaisquer 
recursos e/ou obrigações para os quais não exista obriga-
toriedade de serem reconhecidos no balanço patrimonial.

Art. 42 As notas explicativas podem ser apresentadas tanto 
na forma descritiva como forma de quadros analíticos, ou 
mesmo englobar outras demonstrações complementares 
necessárias para a melhor evidenciação dos resultados e a da 
situação financeira da Câmara Municipal. Devem ser apre-
sentadas de maneira sistemática, de forma que cada item 
constante das demonstrações contábeis faça referência à 
sua respectiva informação adicional relacionada nas notas.

Seção III

Dos Balancetes Mensais

Art. 43 O Setor de Contabilidade elaborará até o dia 10 
(dez) do mês subsequente ao do mês de referência, balan-
cete mensal contendo as seguintes informações:

I. Balancete financeiro;

II. Balancete da receita extraorçamentária;

III. Balancete da despesa orçamentária;

IV. Balancete da despesa extraorçamentária.

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 44 Os esclarecimentos a respeito desta Instrução Nor-
mativa poderão ser obtidos junto ao Setor de Contabili-
dade.

Art. 45 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos as-
sim o exigirem a fim de verificar a sua adequação à Legis-
lação vigente bem como manter o processo de melhoria 
contínua dos serviços públicos municipais.

Art. 46 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

Colatina/ES, 14 de agosto de 2018.

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

PRESIDENTE

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI

CONTADORA

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI

AUDITOR PÚBLICO INTERNO

ANEXO III DA PORTARIA Nº 060/2018

INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA CONTÁBIL – SCO Nº 
003/2018

Versão: 01

Aprovação em: 14/08/2018.

Ato de aprovação: Portaria nº 060/2018

Unidade Responsável: Setor de Contabilidade

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º Estabelecer normas e procedimentos operacionais 
para a formalização da execução dos serviços para garan-
tir a publicação e divulgação dos demonstrativos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange todas as unidades que integram a estrutu-
ra organizacional do Poder Legislativo Municipal, principal-
mente o Setor de Contabilidade.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º Os termos e expressões são:

XIX. Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 
RREO

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO 
é um conjunto de demonstrativos que dá amplas informa-
ções ao Executivo, Legislativo e à sociedade sobre a exe-
cução orçamentária e sua previsão sendo elaborado pelo 
Poder Executivo.

XX. Relatório de Gestão Fiscal – RGF

Instrumento previsto no artigo 48 e 54 da Leu Complemen-
tar nº 101/2000 que possibilita assegurar a transparência 
dos gastos públicos e a consecução das metas fiscais, com 
a observância dos limites fixados pela Lei, devendo ser ele 
elaborado e divulgado ao final de cada quadrimestre.

XXI. LRF – WEB

Sistema informatizado para remessa de documentos via 
internet ao TCE/ES pelo executivo e legislativo Municipal, 
nos termos da Resolução TCE/ES nº 193, de 11 de dezem-
bro de 2003.
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CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º Os principais instrumentos legais e regulamenta-
res são: Constituição Federal de 1988, Lei nº 4.320/64, 
Lei Complementar nº 101/2000, Manual de Contabilidade 
Pública, além da Lei Complementar Municipal nº. 073 de, 
12 de agosto de 2013, regulamentada pela Resolução nº. 
241/2013, que dispõem sobre o funcionamento do Siste-
ma de Controle Interno na CMC, e a Instrução Normativa 
SCI nº 001.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º Compete ao responsável pelo Setor de Contabili-
dade:

XII. Promover a divulgação e implementação desta Instru-
ção Normativa, mantendo-a atualizada;

XIII. Exercer o acompanhamento sobre a efetiva obser-
vância das instruções normativas a que o Sistema de Con-
tabilidade esteja sujeito;

XIV. Realizar os Relatórios de Gestão Fiscal e Relatórios de 
Prestação de Contas e encaminhar para a publicação;

XV. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos 
os servidores relacionados ao Sistema de Contabilidade;

XVI. Manter arquivado todos os Relatórios de Gestão Fis-
cal.

Art. 6º Compete a Unidade Central de Controle Interno:

V. Prestar apoio técnico por ocasião de atualizações da 
Instrução Normativa, em especial no que tange à identi-
ficação e avaliação dos pontos de controle e respectivos 
procedimentos de controle;

VI. Através da atividade de auditoria interna, avaliar a efi-
cácia dos procedimentos de controle inerentes a Sistema 
de Contabilidade – SCO, propondo alterações na Instrução 
Normativa para aprimoramento dos controles.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

Seção I

Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Rela-
tório de Gestão Fiscal

Subseção I

Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO

Art. 7º O RREO será elaborado e publicado pelo Poder Exe-
cutivo Municipal até 30 (trinta) dias após o encerramento 
de cada semestre, de acordo com as normas estabelecidas 
pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

Art. 8º A contabilidade da Câmara Municipal encaminhará, 
até o dia 10 do mês subsequente ao do encerramento ao 
setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Colatina/

ES todas as informações por meio de e-mail de forma di-
gital.

Subseção II

Do Relatório de Gestão Fiscal – RGF

Art. 9º O Relatório de Gestão Fiscal – RGF será emitido e 
publicado pela Câmara Municipal de Colatina ao final de 
cada Quadrimestre de acordo com as normas estabeleci-
das pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Respon-
sabilidade Fiscal)

Art. 10 O Relatório de Gestão Fiscal será composto dos 
seguintes demonstrativos:

I. Demonstrativo da Despesa com Pessoal: Neste demons-
trativo deverá ser demonstrado o somatório dos gastos da 
Câmara Municipal de Colatina com os ativos, os inativos, 
os relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou em-
pregos e de membros do Poder, com quaisquer espécies 
remuneratórias, tais como: vencimentos e vantagens fixas 
e variáveis, subsídios, proventos de aposentadoria, refor-
mas e pensões, se for o caso, inclusive adicionais, grati-
ficações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer 
natureza, encargos sociais e contribuições recolhidas pelo 
ente às entidades da previdência;

II. Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa: O demons-
trativo deverá demonstrar a disponibilidade financeira da 
Câmara Municipal de Colatina e apurar a parcela compro-
metida para inscrição em Restos a Pagar de despesas não 
liquidadas, cujo limite é a suficiência financeira, somente 
no último quadrimestre;

III. Demonstrativo dos Restos a Pagar: O demonstrativo 
deverá apresentar os valores dos restos a pagar inscritos 
do exercício e de exercício anteriores, bem como a dispo-
nibilidade financeira para cobertura dos mesmos, somente 
no último quadrimestre;

Art. 11 A elaboração e encaminhamento para publicação 
dos demonstrativos que compõem o Relatório de Gestão 
Fiscal – RGF será de responsabilidade do Setor Contábil;

Art. 12 Quanto à elaboração dos demonstrativos deverão 
ser observados os modelos e instruções de preenchimento 
constantes nos Manuais Técnicos dos Demonstrativos Fis-
cais do Tesouro Nacional – STN;

Art. 13 Os demonstrativos deverão ser assinados pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal de Colatina, pelo contador e 
pelo responsável pelo controle interno.

Art. 14 O Setor de Contabilidade deverá enviar o Relatório 
de Gestão Fiscal conforme previsto em lei a cada quadri-
mestre, à Secretaria do Tesouro Nacional, para consolida-
ção nas contas nacionais, por meio do Sistema de Coleta 
de Dados Contábeis dos Entes da Federação – STN;

Seção II

Do Sistema Informatizado LRFWEB do Tribunal de Contas 
do Estado do Espírito Santo – Resolução nº 193/2003

Art. 15 As informações deverão ser preenchidos no siste-
ma LRFWeb no site do TCEES.

Art. 16 Prazo de envio da documentação:

I. Até 45 dias após o encerramento do período que 
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corresponder, via internet, através de sistema informati-
zado, denominado LRF/WEB, conforme Resolução TCE-ES, 
nº. 193/2003;

II. O Setor de Contabilidade deverá acompanhar qualquer 
alteração quanto aos prazos pelo TCEES;

Seção III

Da Transparência da Gestão Fiscal

Art. 17 Ao Relatório de Gestão Fiscal deverá ser dada am-
pla divulgação, por meio de:

I. Publicação no Diário Oficial dos Municípios, até 30 (trin-
ta) dias após o encerramento do quadrimestre;

II. Disponibilização para a sociedade em local público de 
fácil acesso, até 30 (trinta) dias após o encerramento do 
quadrimestre;

III. Divulgação em meio eletrônico (site da Câmara Muni-
cipal de Colatina), até 30 (trinta) dias após o encerramen-
to de cada quadrimestre.

Art. 18 O Setor de Contabilidade deverá arquivar junta-
mente com os Demonstrativos da LRF os comprovantes de 
remessa e divulgação, sendo eles:

I. Página da publicação no Diário;

II. Cópia do Protocolo de Recebimento dos arquivos do 
LRFWEB, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo;

III. Cópia do “Recibo de entrega de dados contábeis” das 
informações preenchidas no Sistema SISTN.

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 19 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. 20 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos as-
sim o exigirem a fim de verificar a sua adequação à Legis-
lação vigente bem como manter o processo de melhoria 
contínua dos serviços públicos municipais.

Art. 21 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

Colatina/ES, 14 de agosto de 2018.

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

PRESIDENTE

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI

CONTADORA

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI

AUDITOR PÚBLICO INTERNO

PORTARIA 061/2018
Publicação Nº 151634

PORTARIA Nº 061/2018

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Colatina, eleito na forma da Lei, e usando de 
atribuições legais, em especial as contidas no Inciso XX do 
art. 31 da Resolução nº 96, de 16 de Novembro de 1993 
– Regimento Interno Cameral, CONSIDERANDO a necessi-
dade de atualização e criação de novas Instruções Norma-
tivas do Sistema Jurídico da Câmara Municipal de Colatina, 
em atendimento as solicitações da Resolução nº 227/2011 
alterada pela Resolução nº 257/2013 do TCEES, RESOLVE:

Art. 1º - Determinar que seja seguida a segunda versão 
da Instrução Normativa nº 001 do Sistema Jurídico – SJU 
da Câmara Municipal de Colatina, nos termos do Anexo I 
da presente Portaria.

Parágrafo Único: A Instrução Normativa nº 001 dispõe so-
bre os procedimentos para realização de processos admi-
nistrativos e processos judiciais no âmbito da Procuradoria 
Jurídica da Câmara Municipal de Colatina.

Art. 2º - Determinar que seja seguida a primeira versão 
da Instrução Normativa nº 002 do Sistema Jurídico da Câ-
mara Municipal de Colatina, nos termos do Anexo II da 
presente Portaria.

Parágrafo Único: A Instrução Normativa nº 002 dispõe so-
bre os procedimentos para realização de Processo Admi-
nistrativo Disciplinar (PAD) e Sindicância dos servidores 
públicos e demais pessoas sujeitas ao regime funcional da 
Câmara Municipal de Colatina.

Art. 3º - Revogar as disposições em contrário, em especial 
as constantes na Portaria nº 114, de 03 de novembro de 
2014.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Colatina/ES, 14 de Agosto de 2018.

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Colatina

ANEXO I DA PORTARIA Nº 061/2018

INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA JURÍDICO – SJU Nº 
001/2018

Versão: 02

Aprovação em: 14/08/2018.

Ato de aprovação: Portaria nº 061/2018

Unidade Responsável: Unidade Jurídica
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CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade dis-
por sobre as rotinas e procedimentos a serem observados 
para realização de processos administrativos e processos 
judiciais, no âmbito da Procuradoria Jurídica da Câmara 
Municipal de Colatina/ES.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange a Procuradoria Jurídica e demais Unidades 
Administrativas da estrutura organizacional no âmbito da 
Câmara Municipal de Colatina/ES.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º Os termos e expressões são:

I. SJU

Sistema Jurídico.

II. Autoridade Administrativa

Chefe do Poder Legislativo Municipal.

III. Agente Responsável

Todo Servidor que utilize, arrecade, guarde ou responda 
por dinheiros, bens e valores públicos na Câmara Municipal 
de Colatina, ou em seu nome assuma obrigação de nature-
za pecuniária, bem como de quaisquer recursos recebidos 
e/ou repassados na União, Estados, Municípios, Entidades 
Públicas e Organizações Particulares, mediante convênio, 
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres.

IV. Ampla Defesa

Princípio constitucional que consiste na possibilidade de 
utilização pelas partes de todos os meios e recursos legais 
previstos para a defesa de seus interesses e direitos.

V. Ato Ilegal

Ação praticada ou procedimento administrativo adotado 
em desconformidade com o estabelecido em lei ou normas 
legais que o regem.

VI. Ato Doloso

Ação intencional por parte do Agente Público.

VII. Ato Culposo

Ação não intencional por parte do Agente Público.

VIII. Ato Antieconômico

Ação praticada pelo agente público, caracterizada como 
inoportuna e/ou inadequada no ponto de vista econômico, 
mesmo que seja efetuada de forma legal e legítima.

IX. Ato Ilegítimo

Ação praticada com ausência de formalidade ou requisi-
to essencial à sua realização, em desconformidade e/ou 
contrária ao direito moral e ao decoro ou ainda, que não 
atenda ao interesse público.

X. Culpa Administrativa

Define-se a culpa, em Direito Administrativo, como a au-
sência do dever de cuidado do servidor, mediante o come-
timento do ato com negligência, imperícia ou imprudência 
ou deixar de prever os resultados que adviriam de sua 
conduta que porventura gere dano e/ou prejuízo ao erário 
público.

XI. Dano ao Erário

Prejuízo aos cofres públicos, gerado pela não justificação 
ou uso indevido dos recursos pertencentes ao ente público.

XII. Desvio

Emprego de recurso em finalidade diversa da prevista em 
lei ou acordo, mesmo que o agente não tire qualquer van-
tagem pessoal e vise, no ato praticado, o interesse público.

XIII. Desfalque

Redução ou diminuição registrada no valor ou preço de 
alguma coisa.

XIV. Diligência

Toda atenção ou cuidado que deve ser aplicado pelo agen-
te, ou pessoa que executa um ato ou procede num negó-
cio, para que tudo se cumpra com a necessária regularida-
de; exprime a própria prudência adotada na execução de 
todos os atos e negócios jurídicos.

XV. Dolo

Ação praticada intencionalmente por agente público, com 
o propósito de beneficiar-se e/ou a outrem, gerando dano 
e/ou prejuízo ao poder público.

XVI. Infração disciplinar

É toda ação ou omissão do servidor público que justifique 
a aplicação das penalidades administrativas previstas no 
Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Legislativo.

XVII. Inquérito

Ato ou efeito de investigar ou sindicar a respeito de certos 
fatos que se deseja esclarecer.

XVIII. Nexo Causal

Vínculo entre a conduta praticada pelo agente público e o 
dano verificado. Para que o nexo causal esteja presente, 
é necessário que a conduta do agente tenha sido a causa 
direta do dano verificado.

XIX. Oitiva

Ato de ouvir determinadas pessoas que serão chamadas 
para prestar esclarecimentos dentro do procedimento ad-
ministrativo disciplinar.

XX. Omissão

Conduta pela qual uma pessoa não faz algo a que seria 
obrigada ou que teria condições de fazer, desatendendo a 
um dever legal de evitar um resultado indesejável.

XXI. Parecer Jurídico
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É um documento técnico-jurídico emitido, exclusivamente 
pelo servidor público efetivo ocupante do cargo de Pro-
curador Jurídico, que contenha relatório, fundamentação 
e conclusão, sendo, pois, o pronunciamento opinativo de 
órgão ou agente competente, sobre determinada situação 
relacionada à sua área técnica-jurídica de atuação.

XXII. Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa

O Contraditório é um princípio constitucional inerente ao 
direito de defesa, que assegura a bilateralidade do proces-
so, ou seja, a oportunidade de resposta. Enquanto que a 
ampla defesa consiste na possibilidade da utilização pelas 
partes de todos os meios e recursos legais previstos para 
a defesa de seus interesses e direitos.

XXIII. Processo

Consiste em uma sequência de atos que visam produzir 
um resultado e, no contexto jurídico, está prevista em leis 
ou em outros dispositivos vigentes.

XXIV. Processo Administrativo

Uma série de atos, lógica e juridicamente concatenados, 
dispostos com o propósito de ensejar a manifestação de 
vontade da Administração.

XXV. Processo Administrativo Disciplinar (PAD)

É o instrumento destinado a apurar responsabilidade de 
servidor por infração que justifique as penalidades admi-
nistrativas previstas na Lei Municipal n.º 035/2005, por 
atos praticados no exercício de suas atribuições, ou que 
tenham relação com as atribuições do cargo em que se 
encontre investido.

XXVI. Processo Judicial

É uma série de eventos pré-determinados e ordenados em 
lei que permite ao cidadão ou ao Estado requerer a tutela 
jurisdicional de um direito qualquer.

XXVII. Responsabilidade Individual

Atribuição de responsabilidade ao agente público causador 
do dano.

XXVIII. Responsabilidade Solidária

Atribuição de responsabilidade a um agente público por 
ato praticado por outro agente, sendo ambos responsáveis 
pela ação. É definida por lei. Diz que uma pessoa deve res-
ponder pelos atos de outra em igual intensidade nos casos 
pela lei definidos. Em se tratando de responsabilidade soli-
dária o dispositivo exige que os servidores tenham tomado 
uma atitude positiva, autorizando, aprovando, ratificando 
ou praticando o ato, e quando por omissão, tenha dado 
oportunidade à lesão.

XXIX. Sindicância

É o meio que visa apurar a ocorrência de materialidade e 
indícios de autoria do ilícito administrativo, ou seja, instau-
ra-se a Sindicância para verificar se realmente ocorreram 
fatos ilícitos e quem, supostamente, os praticou, para, en-
tão, instaurar o Processo Administrativo Disciplinar.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º A presente Instrução Normativa integra o conjunto 
de ações de responsabilidade do Chefe do Poder Legisla-
tivo Municipal, no sentido de implementação do Sistema 
de Controle Interno no âmbito da Câmara Municipal de 
Colatina, e tem como base legal os dispositivos contidos 
na Constituição Federal; na Lei Federal nº. 9.784/1999, 
que regula o Processo Administrativo no âmbito da Admi-
nistração Pública Federal; na Lei Federal nº. 8.429/1992; 
na Lei Federal nº.13.105/2015 (Código de Processo Civil); 
na Lei Federal nº. 8.906/1994, (dispõe sobre o Estatuto 
da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB); 
na Lei Federal nº. 8.666/1993; nas Resoluções TCE-ES nº. 
227/2011, e 257/2013;na Lei Orgânica do Município de 
Colatina; no Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Colatina; na Lei Complementar Municipal nº. 35, de 30 de 
dezembro de 2005;além da Lei Complementar Municipal 
nº. 073, de 12 de agosto de 2013, regulamentada pela Re-
solução nº. 241/2013, que dispõem sobre o funcionamen-
to do Sistema de Controle Interno na CMC, e a Instrução 
Normativa SCI nº 001.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º Cabe à Procuradoria Jurídica:

I - Promover discussões técnicas com os setores e a Uni-
dade Central de Controle Interno para definir as rotinas de 
trabalho identificando os pontos que podem ser melhora-
dos e incrementar esta Instrução Normativa;

II - Promover a divulgação e a implementação desta Ins-
trução Normativa;

III - Manter atualizada, orientar as áreas executoras e su-
pervisionar a aplicação da Instrução Normativa.

Art. 6º Cabe à Unidade Central de Controle Interno:

I - Por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a efi-
cácia dos procedimentos de controle inerentes à Instrução 
Normativa para aprimoramento dos controles ou mesmo a 
formatação de novas instruções normativas;

II - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Ins-
truções Normativas e em suas atualizações, em especial 
no que tange a identificação e avaliação dos pontos de 
controle e respectivos procedimentos de controle;

III - Alertar ao Presidente da Câmara e a Procuradoria Ju-
rídica sobre alterações que se fizerem necessárias nas ro-
tinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em 
vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimen-
tos de controle e o aumento da eficiência operacional.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 7º Na formalização dos Atos e Procedimentos deverão 
ser observadas, rigorosamente, as formalidades procedi-
mentais abaixo descritas:

I - Os atos administrativos devem ser praticados em es-
trita observância dos princípios da administração pública e 
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legislação vigente, não dependendo de forma determinada 
senão quando a lei expressamente determinar;

II - Os atos, inclusive os relativos às licitações e contratos, 
devem ser produzidos por escrito com data e o local de 
sua realização e a assinatura da autoridade responsável, 
com a respectiva identificação do cargo ou função e ainda 
com o nome completo e o número de matrícula do servidor 
responsável pela realização do ato, observando a ordem 
cronológica de manifestação;

III - Os procedimentos, inclusive os relativos às licitações 
e contratos, devem ser previamente autuados, protocola-
dos e com as páginas sequencialmente numeradas e ru-
bricadas;

IV – Cabe ao servidor responsável pelos procedimentos de 
licitação e contratos, fornecer todos os elementos, dados 
e especificações técnicas, planilhas, informações e docu-
mentos necessários à confecção do parecer jurídico em 
tema de licitações e contratos.

V - O Procurador Jurídico terá autonomia para requerer 
as informações e documentos complementares para sua 
análise jurídica;

VI - As manifestações da Procuradoria Jurídica devem pri-
mar pela linguagem simples, de forma que por todos sejam 
compreendidas, abordando integralmente a matéria obje-
to da consulta, porém limitando-se aos aspectos jurídicos, 
sugerindo os encaminhamentos que entender pertinentes;

VII - As consultas jurídicas podem ser realizadas pelos se-
tores integrantes da estrutura organizacional da Câmara 
Municipal de Colatina, que deverão delimitar a dúvida jurí-
dica que pretendem ser dirimidas;

VIII - O memorando que encaminhar a consulta deve con-
ter todos os elementos necessários para compreender os 
fatos apontados, cópia dos documentos eventualmente in-
dicados no relato e outros que possam contribuir para aná-
lise jurídica, devendo ser concluído com o questionamento 
jurídico de forma clara e precisa;

IX - Não serão objeto de análise da Procuradoria Jurídica 
as matérias de natureza estranha às normas jurídicas e à 
conveniência e oportunidade dos atos administrativos;

X - Os processos administrativos referentes aos aditivos 
de prazo aos contratos, quando não houver outro prazo 
fixado em normativa especial, deverão ser encaminhados 
à Procuradoria Jurídica com prazo mínimo de antecedência 
de 30 (trinta) dias para o vencimento do instrumento a ser 
aditivado, acompanhados da minuta contratual;

XI - Os documentos que integram o Processo Administra-
tivo serão sequencialmente numerados e rubricados por 
servidor, devendo ser inutilizados os espaços em branco 
no verso e anverso;

XII - A numeração das folhas nos diversos volumes do 
processo será contínua e sequencial, não se numerando a 
capa e a contracapa;

XIII - Numerar e rubricar “cada folha” do processo autu-
ado, no canto superior direito da folha, e, quando neces-
sária a renumeração, a numeração anterior deve ser anu-
lada com um traço horizontal ou oblíquo, conservando-se, 
porém, sua legibilidade e, logo após, ser efetuada a nova 
numeração;

XIV - Preferencialmente, nada será digitado ou escrito no 
verso das folhas do processo, que deverão conter a ex-
pressão “em branco”, carimbada, ou um simples traço de 
caneta na transversal, conforme Anexo I.

XV - O desentranhamento é a desanexação ou a retirada 
de documentos de um processo em tramitação, por deter-
minação dos responsáveis, quando constatada a juntada 
ou a existência em determinado processo, por equívoco, 
de documentos que não deveriam ou não precisariam 
constar daqueles autos, ou de cópias repetidas e desne-
cessárias, por economia processual;

XVI - O ato de desentranhamento será feito por servidor 
responsável na própria unidade em que tramita o processo;

XVII - Após o desentranhamento, o servidor lançará em 
folha própria o Termo de Desentranhamento com descri-
ção minuciosa do ato e número das folhas desentranha-
das, substituindo-se os documentos desentranhados pela 
respectiva folha do Termo. Não se procede a renumeração 
de folhas;

XVIII - Os documentos desentranhados terão o destino 
que discriminar o despacho correspondente;

XIX - O Termo de Desentranhamento deverá ser lavrado 
de acordo com o modelo do Anexo II, com as devidas ade-
quações que o caso concreto exigir.

XX - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são as-
segurados a razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação.

Art. 8º Os Processos Administrativos observarão as forma-
lidades enumeradas a seguir:

I. O Processo Administrativo pode se iniciar de ofício ou 
a pedido de interessado. Tal documento de solicitação de 
abertura de Processo Administrativo, bem como qualquer 
documento anexo, deverá ser entregue e protocolizado 
junto ao protocolo que o encaminhará para a Procuradoria 
Jurídica da Câmara Municipal de Colatina, mediante auto-
rização do Presidente ou Mesa Diretora da Câmara Munici-
pal de Colatina/ES;

II. Solicitação de instauração de Processo Administrativo 
deverá ser formulada por escrito e conter os seguintes da-
dos:

a) Órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;

b) Identificação do interessado ou de quem o represente;

c) Domicílio do requerente ou local para recebimento de 
comunicações;

d) Formulação do pedido, com exposição dos fatos e de 
seus fundamentos;

e) Data e assinatura do requerente.

III. São legitimados como interessados no Processo Admi-
nistrativo:

a) Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares 
de direitos ou interesses individuais, e no exercício do di-
reito de representação;

b) Pessoas físicas ou jurídicas, que sem terem iniciado o 
processo, tenham direitos ou interesses que possam com-
provadamente ser afetados pela decisão a ser adotada;
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c) As organizações e associações representativas, no to-
cante aos direitos e interesses coletivos;

d) As pessoas ou associações legalmente constituídas 
quanto aos direitos ou interesses comuns.

IV. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados 
tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser 
formulados em um único ofício ou memorando, salvo pre-
ceito legal em contrário;

V. Formalizado o parecer jurídico, o Procurador o encami-
nhará à Secretaria para protocolo que o remeterá ao setor 
ou pessoa solicitante.

VI. Compete exclusivamente ao Presidente da Câmara e à 
Mesa Diretora a condução de assuntos ao exame da Pro-
curadoria Jurídica, inclusive para seu parecer.

Art. 9º Nos Processos Judiciais deverão ser observados os 
procedimentos abaixo:

I - A Procuradoria Jurídica será a Unidade responsável pe-
las ações judiciais propostas pela Câmara Municipal de Co-
latina;

II - As intimações ou citações recebidas serão encaminha-
das ao Chefe do Poder Legislativo Municipal, para conhe-
cimento, com envio ao Procurador Jurídico para atuar nos 
processos judiciais;

III - O acompanhamento da ação judicial se iniciará no 
momento da propositura de um processo judicial ou atra-
vés da citação/notificação da Câmara Municipal como par-
te em processo judicial;

IV - A Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Cola-
tina poderá confeccionar e/ou analisar as peças judiciais: 
petição inicial, mandado de citação, contestação, réplica, 
laudo pericial, pareceres, impugnações, exceções, sen-
tença ou acordo proposto e ou homologado, recursos e/
ou contra-razões, acórdão, recursos interpostos para os 
Tribunais Superiores, certidões de publicação de senten-
ça, acórdãos regional ou superior, certidão de trânsito em 
julgado, dentre outros;

V - O Procurador Jurídico deverá participar, obrigatoria-
mente, de todas as audiências nas Varas Estaduais e Fe-
derais e nas Sessões de julgamento em que os Tribunais 
no Poder Judiciário apreciem causas judiciais da Câmara 
Municipal de Colatina sob seu patrocínio;

VI - Ressalvadas as hipóteses em que a sustentação oral 
se mostre desaconselhável, sempre que a lei processual 
admitir, proferir a respectiva sustentação, visando defen-
der os interesses da Câmara Municipal de Colatina.

VII - Quando deixar de proferir sustentação oral, apresen-
tar ao juízo, sempre que possível, memorial, acostando a 
respectiva cópia aos autos suplementares.

VIII - Quando a Procuradoria Jurídica, entender pela des-
necessidade de interposição de recursos judiciais deverá 
elaborar Ofício, direcionada ao Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Colatina fundamentando a dispensa da elabora-
ção do recurso;

IX - O término do acompanhamento do processo judicial 
só ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença.

Art. 10 No âmbito administrativo, o prazo para a Procura-
doria Jurídica de manifestar em procedimentos adminis-
trativos é de 15 (quinze) dias úteis, prorrogáveis por igual 
período caso necessário.

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 11 Qualquer dúvida ou omissão gerada por esta Ins-
trução Normativa deverá ser solucionada junto à Procura-
doria Jurídica.

Art. 12 Todos os Servidores da Câmara Municipal de Cola-
tina deverão cumprir as determinações constantes nesta 
Instrução Normativa, sob pena de responsabilização Ad-
ministrativa.

Art. 13 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos as-
sim o exigirem a fim de verificar a sua adequação à Legis-
lação vigente bem como manter o processo de melhoria 
contínua dos serviços públicos municipais.

Art. 14 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

Colatina/ES, 14 de agosto de 2018.

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

PRESIDENTE

BRUNO VELLO RAMOS

PROCURADOR JURÍDICO

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI

AUDITOR PÚBLICO INTERNO

ANEXO I

TRAÇO TRANSVERSAL

ANEXO II

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Aos ____ do mês de _________do ano 20__, no Muni-
cípio de Colatina/ES, nesta _________(indicar a unidade 
administrativa), em atenção ao despacho de fl. ___ desen-
tranhei deste Processo a(s) fl.(s) (nominar o documento). 
Certifico, ainda que ________ (indicar a destinação).

Assinatura

(nome completo, cargo ou função e matrícula)

ANEXO II DA PORTARIA Nº 061/2018

INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA JURÍDICO – SJU Nº 
002/2018
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Versão: 01

Aprovação em: 14/08/2018.

Ato de aprovação: Portaria nº 061/2018

Unidade Responsável: Unidade Jurídica

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade dispor 
sobre as rotinas e procedimentos a serem observados para 
realização de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e 
Sindicância dos servidores públicos e demais pessoas su-
jeitas ao regime funcional da Câmara Municipal de Cola-
tina/ES.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange todas as unidades que integram a estrutu-
ra organizacional do Poder Legislativo Municipal.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º Os termos e expressões são:

XXX. SJU

Sistema Jurídico.

XXXI. Autoridade Administrativa

Chefe do Poder Legislativo Municipal.

XXXII. Agente Responsável

Todo Servidor que utilize, arrecade, guarde ou responda 
por dinheiros, bens e valores públicos na Câmara Municipal 
de Colatina, ou em seu nome assuma obrigação de nature-
za pecuniária, bem como de quaisquer recursos recebidos 
e/ou repassados na União, Estados, Municípios, Entidades 
Públicas e Organizações Particulares, mediante convênio, 
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres.

XXXIII. Ampla Defesa

Princípio constitucional que consiste na possibilidade de 
utilização pelas partes de todos os meios e recursos legais 
previstos para a defesa de seus interesses e direitos.

XXXIV. Ato Ilegal

Ação praticada ou procedimento administrativo adotado 
em desconformidade com o estabelecido em lei ou normas 
legais que o regem.

XXXV. Ato Doloso

Ação intencional por parte do Agente Público.

XXXVI. Ato Culposo

Ação não intencional por parte do Agente Público.

XXXVII. Ato Antieconômico

Ação praticada pelo agente público, caracterizada como 
inoportuna e/ou inadequada no ponto de vista econômico, 
mesmo que seja efetuada de forma legal e legítima.

XXXVIII. Ato Ilegítimo

Ação praticada com ausência de formalidade ou requisi-
to essencial à sua realização, em desconformidade e/ou 
contrária ao direito moral e ao decoro ou ainda, que não 
atenda ao interesse público.

XXXIX. Culpa Administrativa

Define-se a culpa, em Direito Administrativo, como a au-
sência do dever de cuidado do servidor, mediante o come-
timento do ato com negligência, imperícia ou imprudência 
ou deixar de prever os resultados que adviriam de sua 
conduta que porventura gere dano e/ou prejuízo ao erário 
público.

XL. Dano ao Erário

Prejuízo aos cofres públicos, gerado pela não justificação 
ou uso indevido dos recursos pertencentes ao ente público.

XLI. Desvio

Emprego de recurso em finalidade diversa da prevista em 
lei ou acordo, mesmo que o agente não tire qualquer van-
tagem pessoal e vise, no ato praticado, o interesse público.

XLII. Desfalque

Redução ou diminuição registrada no valor ou preço de 
alguma coisa.

XLIII. Diligência

Toda atenção ou cuidado que deve ser aplicado pelo agen-
te, ou pessoa que executa um ato ou procede num negó-
cio, para que tudo se cumpra com a necessária regularida-
de; exprime a própria prudência adotada na execução de 
todos os atos e negócios jurídicos.

XLIV. Dolo

Ação praticada intencionalmente por agente público, com 
o propósito de beneficiar-se e/ou a outrem, gerando dano 
e/ou prejuízo ao poder público.

XLV. Infração disciplinar

É toda ação ou omissão do servidor público que justifique 
a aplicação das penalidades administrativas previstas no 
Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Legislativo.

XLVI. Inquérito

Ato ou efeito de investigar ou sindicar a respeito de certos 
fatos que se deseja esclarecer.

XLVII. Nexo Causal

Vínculo entre a conduta praticada pelo agente público e o 
dano verificado. Para que o nexo causal esteja presente, 
é necessário que a conduta do agente tenha sido a causa 
direta do dano verificado.

XLVIII. Oitiva
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Ato de ouvir determinadas pessoas que serão chamadas 
para prestar esclarecimentos dentro do procedimento ad-
ministrativo disciplinar.

XLIX. Omissão

Conduta pela qual uma pessoa não faz algo a que seria 
obrigada ou que teria condições de fazer, desatendendo a 
um dever legal de evitar um resultado indesejável.

L. Parecer Jurídico

É um documento técnico-jurídico emitido, exclusivamente 
pelo servidor público efetivo ocupante do cargo de Pro-
curador Jurídico, que contenha relatório, fundamentação 
e conclusão, sendo, pois, o pronunciamento opinativo de 
órgão ou agente competente, sobre determinada situação 
relacionada à sua área técnica-jurídica de atuação.

LI. Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa

O Contraditório é um princípio constitucional inerente ao 
direito de defesa, que assegura a bilateralidade do proces-
so, ou seja, a oportunidade de resposta. Enquanto que a 
ampla defesa consiste na possibilidade da utilização pelas 
partes de todos os meios e recursos legais previstos para 
a defesa de seus interesses e direitos.

LII. Processo

Consiste em uma sequência de atos que visam produzir 
um resultado e, no contexto jurídico, está prevista em leis 
ou em outros dispositivos vigentes.

LIII. Processo Administrativo

Uma série de atos, lógica e juridicamente concatenados, 
dispostos com o propósito de ensejar a manifestação de 
vontade da Administração.

LIV. Processo Administrativo Disciplinar (PAD)

É o instrumento destinado a apurar responsabilidade de 
servidor por infração que justifique as penalidades admi-
nistrativas previstas na Lei Municipal n.º 035/2005, por 
atos praticados no exercício de suas atribuições, ou que 
tenham relação com as atribuições do cargo em que se 
encontre investido.

LV. Processo Judicial

É uma série de eventos pré-determinados e ordenados em 
lei que permite ao cidadão ou ao Estado requerer a tutela 
jurisdicional de um direito qualquer.

LVI. Responsabilidade Individual

Atribuição de responsabilidade ao agente público causador 
do dano.

LVII. Responsabilidade Solidária

Atribuição de responsabilidade a um agente público por 
ato praticado por outro agente, sendo ambos responsáveis 
pela ação. É definida por lei. Diz que uma pessoa deve res-
ponder pelos atos de outra em igual intensidade nos casos 
pela lei definidos. Em se tratando de responsabilidade soli-
dária o dispositivo exige que os servidores tenham tomado 
uma atitude positiva, autorizando, aprovando, ratificando 
ou praticando o ato, e quando por omissão, tenha dado 
oportunidade à lesão.

LVIII. Sindicância

É o meio que visa apurar a ocorrência de materialidade e 
indícios de autoria do ilícito administrativo, ou seja, instau-
ra-se a Sindicância para verificar se realmente ocorreram 
fatos ilícitos e quem, supostamente, os praticou, para, en-
tão, instaurar o Processo Administrativo Disciplinar.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º A presente Instrução Normativa integra o conjunto 
de ações de responsabilidade do Chefe do Poder Legisla-
tivo Municipal, no sentido de implementação do Sistema 
de Controle Interno no âmbito da Câmara Municipal de 
Colatina, e tem como base legal os dispositivos contidos 
na Constituição Federal; na Lei Federal nº. 9.784/1999, 
que regula o Processo Administrativo no âmbito da Admi-
nistração Pública Federal; na Lei Federal nº. 8.429/1992; 
na Lei Federal nº.13.105/2015 (Código de Processo Civil); 
na Lei Federal nº. 8.906/1994, (dispõe sobre o Estatuto 
da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB); 
na Lei Federal 8.666/1993; nas Resoluções TCE-ES nº. 
227/2011, e 257/2013;na Lei Orgânica do Município de 
Colatina;na Lei Complementar Municipal nº. 35, de 30 de 
dezembro de 2005; no Regimento Interno da Câmara Mu-
nicipal de Colatina;além da Lei Complementar Municipal 
nº. 073 de, 12 de agosto de 2013, regulamentada pela Re-
solução nº. 241/2013, que dispõem sobre o funcionamen-
to do Sistema de Controle Interno na CMC, e a Instrução 
Normativa SCI nº 001.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º É da competência exclusiva do Presidente da Câ-
mara Municipal:

I. Nomear Comissão de Sindicância e Processos Adminis-
trativos;

II. Determinar por Portaria a instauração e arquivamento 
de Sindicâncias para apurações de infrações disciplinares;

III. Instauração de Inquérito Administrativo ou Processo 
Administrativo Disciplinar, independente de Sindicância;

IV. Julgar o Processo Administrativo Disciplinar e aplicar as 
penalidades previstas na Lei Complementar Municipal nº. 
35/2005, (Estatuto dos Servidores);

V. Arquivar a denúncia por falta de objeto.

Art. 6º É da competência da Procuradoria Jurídica:

I. Promover discussões técnicas com os setores e a Unida-
de Central de Controle Interno para definir as rotinas de 
trabalho identificando os pontos que podem ser melhora-
dos e incrementar esta Instrução Normativa;

II. Promover a divulgação e a implementação desta Ins-
trução Normativa;

III. Requerer a instauração e o arquivamento da Sindicân-
cia, bem como indicar a aplicação da penalidade devida;

IV. Requerer a Autoridade Administrativa a instauração 
de Inquérito Administrativo ou Processo Administrativo 
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Disciplinar propriamente dito, independente de Sindicân-
cia;

V. Convocar os membros da Comissão para reuniões, a fim 
de discutir assuntos relacionados ao andamento dos traba-
lhos de Sindicância ou Inquérito Administrativo;

VI. Alertar o Presidente da Câmara e as Comissões do Pro-
cesso Administrativo Disciplinar sobre as rotinas de tra-
balho, objetivando a sua otimização, visando o aprimora-
mento dos procedimentos.

Art. 7º É da competência da Unidade Central de Controle 
Interno:

I. Manifestar através de relatórios, auditorias internas, ins-
peções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a 
identificar e sanar as possíveis irregularidades, avaliando a 
eficácia dos procedimentos de controle inerentes à Instru-
ção Normativa para aprimoramento dos controles ou mes-
mo a formatação de novas Instruções Normativas, com 
observância na legislação vigente;

II. Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instru-
ções Normativas e em suas atualizações, em especial no 
que tange a identificação e avaliação dos pontos de con-
trole e respectivos procedimentos de controle;

III. Recomendar a instauração de Sindicância ou Processo 
Administrativo Disciplinar e encaminhar ao Presidente da 
Câmara no caso de indícios de infração disciplinar.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

Seção I

Fases do Processo Administrativo Disciplinar

Art. 8º O Processo Administrativo Disciplinar se desenvol-
ve nas seguintes fases:

I. Instauração, com publicação da Portaria designando a 
Comissão;

II. Inquérito Administrativo, que compreende citação, de-
fesa, instrução e relatório;

III. julgamento.

Subseção I

Da Instauração do PAD

Art. 9º Os Processos Administrativos Disciplinares e de 
Sindicância podem iniciar de ofício ou a pedido do inte-
ressado.

Art. 10 Caso haja denúncia sobre irregularidade de infra-
ções disciplinares, somente ensejará a instauração do pro-
cesso, quando presentes os seguintes requisitos:

I. Ser redigida com clareza;

II. Conter informações sobre o fato, a auditoria, as cir-
cunstâncias e os elementos de convicção;

III. Estar acompanhada de indícios de prova.

Art. 11 No caso de pessoa física, o requerimento deve 

conter o nome completo, qualificação e endereço do de-
nunciante.

Art. 12 No caso de pessoa jurídica, o requerimento deve 
conter a prova de sua existência, e a comprovação de que 
os signatários têm habilitação legal para representá-la.

Art. 13 É vedada à Câmara Municipal de Colatina, a re-
cusa imotivada de recebimento de denúncias devendo o 
servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de 
eventuais falhas.

Art. 14 O requerimento inicial de instauração, ou de junta-
da de documentos ao Processo Administrativo, deve ocor-
rer sempre via Protocolo Geral.

Art. 15 O servidor que tiver conhecimento da irregulari-
dade no serviço público é obrigado a comunicar à chefia 
imediata para que exerça a devida representação, ou as-
sim o faça.

Art. 16 Quando o fato narrado não configurar evidente in-
fração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será preli-
minarmente arquivada por falta de objeto pelo Chefe do 
Poder Legislativo Municipal.

Art. 17 No Processo Administrativo Disciplinar fica assegu-
rado ao acusado o direito da ampla defesa e contraditório.

Parágrafo único. A todos, no âmbito judicial e administra-
tivo, são assegurados a razoável duração do processo e os 
meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Subseção II

Da Portaria de Instauração

Art. 18 A Portaria é o instrumento de que se utiliza o Pre-
sidente da Câmara para formalizar o início do Processo 
Administrativo Disciplinar.

Art. 19 A Portaria de instauração deverá conter os seguin-
tes requisitos:

I. Nome e matrícula do servidor;

II. Descrição e dispositivo legal da infração;

III. Fichas funcionais, financeiras e termos de posse do 
servidor;

IV. Outros elementos que auxiliem na comprovação dos 
fatos;

V. Determinação de prazo para a decisão, que não poderá 
exceder a 30 (trinta) dias da efetivação da defesa, admiti-
da a sua prorrogação por até 60 (sessenta) dias.

Art. 20 A Portaria de instauração deverá ser publicada no 
Diário Oficial do Poder Legislativo e no endereço eletrôni-
co da Câmara Municipal de Colatina: www.camaracolatina.
es.gov.br

Subseção III

Da Comissão

Art. 21 O processo disciplinar ou de Sindicância será con-
duzido por uma Comissão a ser designada através de Por-
taria do Presidente da Câmara, e será composta por 03 

http://www.camaracolatina.es.gov.br
http://www.camaracolatina.es.gov.br
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(três) servidores efetivos estáveis, de nível de escolarida-
de igual, equivalente ou superior ao do indiciado, sendo 
um deles designado para exercer a Presidência.

Art. 22 Não poderão participar de Comissão de Sindicân-
cia, de Inquérito e de Processo Administrativo Disciplinar, 
cônjuge, companheiro ou parente do acusado e do denun-
ciante, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral 
até o 3º (terceiro) grau.

Art. 23 Não poderão participar de Comissão de Sindicân-
cia, de Inquérito e de Processo Administrativo Disciplinar 
o servidor ocupante do cargo de Procurador Jurídico da 
Câmara Municipal de Colatina, e o servidor ocupante do 
cargo de Auditor Público Interno da Câmara Municipal de 
Colatina.

Art. 24 A Comissão exercerá suas atividades com indepen-
dência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à 
elucidação dos fatos ou exigido pelo interesse da Adminis-
tração.

Art. 25 Todas as atividades da Comissão devem ser con-
signadas em atas de reunião ou deliberação, termos, des-
pachos, bem como memorandos, ofícios e editais com 
numeração própria, e demais atos competentes, não po-
dendo ser comprovada, validamente, de outra forma, a 
sua atuação.

Art. 26 O prazo para a conclusão do Processo Administrati-
vo Disciplinar não excederá a 60 (sessenta) dias contados 
da data de publicação do ato que designar os membros 
da Comissão ou a data de instauração do referido proces-
so, admitida sua prorrogação por até 60 (sessenta) dias, 
quando as circunstâncias o exigirem.

Art. 27 As reuniões e as audiências das comissões terão 
caráter reservado.

Art. 28 Devem ser adiadas as férias e as licenças para tra-
tar de interesses particulares dos servidores designados 
para integrar Comissão de Inquérito ou Sindicância.

Seção II

Impedimentos e Suspeições

Art. 29 Não poderão participar de Comissão de Sindicân-
cia, de Inquérito e de Processo Administrativo Disciplinar, 
cônjuge, companheiro ou parente do acusado e do denun-
ciante, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, 
até o 3º (terceiro) grau.

Art. 30 Não poderão participar de Comissão de Sindicân-
cia, de Inquérito e de Processo Administrativo Disciplinar 
o servidor ocupante do cargo de Procurador Jurídico da 
Câmara Municipal de Colatina, e o servidor ocupante do 
cargo de Auditor Público Interno da Câmara Municipal de 
Colatina.

Art. 31 Suspeições e impedimentos são circunstâncias de 
ordem individual, íntima, de parentesco (consanguíneo 
ou afim), que, envolvendo a pessoa do acusado com os 
membros da Comissão, testemunhas, peritos e autorida-
de julgadora, impossibilitam estes de exercerem qualquer 
função no respectivo procedimento disciplinar.

Art. 32 São circunstâncias configuradoras de suspeição 

para os membros da Comissão processante ou sindicante 
em relação ao envolvido ou denunciante:

I. Amizade íntima com ele ou parentes seus;

II. Inimizade capital com ele ou parente seus;

III. Parentesco;

IV. Tiver com o denunciante, quando se tratar de pessoas 
estranhas ao Serviço Público, compromissos pessoais ou 
comerciais como devedor ou credor;

V. Tiver amizade ou inimizade pessoal ou familiar mútua 
e recíproca com o próprio advogado do indiciado ou com 
parentes seus.

Art. 33 São circunstâncias de impedimento para os compo-
nentes da Comissão:

I. Não ser servidor público;

II. Tiver amizade ou inimizade pessoal ou familiar mútua 
e recíproca com o próprio advogado do indiciado ou com 
parentes seus;

III. Ter participado de Sindicância ou de Processo Adminis-
trativo, na qualidade de denunciante, vítima ou testemu-
nha do indiciado ou de quem o denunciou;

IV. Ter sofrido punição disciplinar;

V. Ter sido condenado em processo penal;

VI. Estar respondendo a processo criminal; e

VII. Se encontrar envolvido em Processo Administrativo 
Disciplinar.

Art. 34 A omissão do dever de comunicar o impedimento 
constitui falta grave, para efeitos disciplinares.

Seção III

Sindicância

Art. 35 Em caso de denúncia de infração disciplinar em que 
a autoria seja desconhecida ou a materialidade duvidosa 
poderá o Chefe do Poder Legislativo Municipal determinar 
a instauração de Sindicância para apuração dos fatos, a 
qual será realizada pela respectiva Comissão de Disciplina 
e Sindicância.

Art. 36 O processo administrativo sumário de Sindicância 
destina-se a apurar a autoria ou a existência de irregula-
ridade praticada no Serviço Público que possa resultar na 
aplicação da penalidade de advertência ou de suspensão 
de até 30 (trinta) dias.

Art. 37 Aplicam-se à Sindicância, as disposições do Pro-
cesso Administrativo Disciplinar relativo ao contraditório 
e ao direito à ampla defesa, especialmente a citação do 
indiciado para acompanhar o procedimento e, ao fim, para 
apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, asse-
gurando-lhe vista do processo na repartição.

Art. 38 Da Sindicância poderá resultar:

I. Arquivamento do processo, no caso de inexistência de ir-
regularidade ou de impossibilidade de se apurar a autoria;

II. Aplicação da penalidade de advertência ou suspensão 
de até 30 (trinta) dias; ou
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III. Instauração de Processo Administrativo Disciplinar, 
quando de acordo com a natureza e gravidade da infração 
e dos danos dela decorrentes, verifica-se que a penalidade 
aplicável é a de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, 
demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, 
ou destituição do cargo em comissão;

IV. Quando não for possível a identificação do autor ou 
restar comprovação de que o fato não constitui infração 
disciplinar, o processo será arquivado, com autorização do 
Chefe do Poder Legislativo Municipal.

Art. 39 O prazo para conclusão da Sindicância não exce-
derá 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da autoridade competente.

Art. 40 Na hipótese do relatório de Sindicância concluir 
que a infração está capitulada como ilícito penal, a auto-
ridade competente encaminhará, obrigatoriamente, cópia 
integral dos autos ao Ministério Público, independente da 
imediata instauração do processo disciplinar.

CAPÍTULO VII

DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCI-
PLINAR

Seção I

Inquérito Administrativo

Art. 41 Concluída a Sindicância e/ou após a formalização 
da Portaria de instauração a fase seguinte é a abertura do 
Inquérito Administrativo. O Inquérito Administrativo obe-
decerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acu-
sado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos 
admitidos em direito.

Art. 42 Nesta fase a Comissão promoverá as diligências 
que entenderem necessárias, tais como tomada de depoi-
mentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, 
objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando neces-
sário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa 
elucidação dos fatos.

Subseção I

Da Instrução Probatória

Art. 43 Na instrução probatória é assegurado ao servidor 
o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemu-
nhas, produzir provas e contraprovas e formular requisi-
tos, quando se tratar de prova pericial.

Art. 44 O Presidente da Comissão poderá denegaros pedi-
dos considerados impertinentes, meramente protelatórios, 
ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

Subseção II

Da Inquirição das Testemunhas

Art. 45 As testemunhas serão intimadas a depor com, 
no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, 

mediante mandado expedido pelo Presidente da Comis-
são, com indicação do local, dia e hora para serem ouvi-
das, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, 
ser anexada aos autos.

Art. 46 A intimação de testemunhas para depor deve:

I. Sempre que possível, ser entregue direta ou pessoal-
mente ao destinatário, contra recibo lançado na cópia da 
mesma; e

II. Ser individual, ainda que diversas testemunhas resi-
dam no mesmo local ou trabalhem na mesma repartição 
ou setor.

Art. 47 Se a testemunha for servidor público, a expedição 
do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da 
repartição onde serve, com a indicação do local, dia e hora 
marcados para a inquirição.

Art. 48 Sendo a testemunha pessoa estranha ao serviço 
público ou aposentado, será solicitado seu comparecimen-
to para prestar esclarecimentos sobre os fatos objeto do 
Inquérito que tiver conhecimento.

Art. 49 O acusado ou seu procurador poderá assistir a in-
quirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas 
perguntas e respostas, facultando-lhe, porém reinquiri-
-las, por intermédio do Presidente da Comissão, no final 
de cada depoimento, após esgotadas as perguntas feitas 
pelos componentes da Comissão.

Art. 50 O comparecimento da testemunha supre qualquer 
irregularidade de sua intimação constituindo-se vício sa-
nável.

Art. 51 O Presidente da Comissão, antes de dar início à 
inquirição, advertirá o depoente de que se faltar com a 
verdade estará incurso em crime de falso testemunho tipi-
ficado no art. 342 do Código Penal, bem como perguntará 
se encontra-se em algumas das hipóteses de suspeição ou 
impedimento previstas em lei, especialmente se é amigo 
íntimo ou inimigo capital do acusado.

Art. 52 O depoimento será prestado oralmente e reduzido 
a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-los por es-
crito, sendo permitidos breves consultas a apontamentos.

Art. 53 Na redução a termo do depoimento, o Presidente 
da Comissão deverá cingir-se, tanto quanto possível, às 
expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fiel-
mente as suas frases.

Art. 54 Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se 
infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes.

Art. 55 Se ficar comprovado no processo que alguma tes-
temunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, o 
Presidente da Comissão informará ao Procurador Jurídico, 
para análise e se for o caso o envio de cópia do depoimen-
to à autoridade policial para instauração de Inquérito, com 
vista ao seu indiciamento no crime de falso testemunho.

Subseção III

Da Prova Pericial e Testemunhal

Art. 56 O Presidente da Comissão, mediante decisão fun-
damentada, poderá indeferir o pedido de prova pericial, 
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quando a comprovação do fato independer de conheci-
mento especial de perito.

Art. 57 Em havendo necessidade de produção de prova 
testemunhal, as testemunhas serão intimadas a depor 
mediante mandado expedido pelo Presidente da Comis-
são, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, 
ser anexado aos autos.

Art. 58 Se a testemunha for servidor público municipal, a 
expedição do mandado será imediatamente comunicada 
ao chefe da repartição onde serve, enquanto os servidores 
públicos de outras esferas serão notificados por intermédio 
das repartições ou unidades a que pertencem, com a indi-
cação do dia e hora marcados para inquirição.

Art. 59 O depoimento será prestado oralmente e reduzido 
a termo:

I. As testemunhas sertão inquiridas separadamente, de 
modo a evitar que uma ouça o depoimento da outra;

II. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se 
infirmem, proceder-se-á acareação entre os depoentes, 
quando necessária para o esclarecimento dos fatos.

Subseção IV

Do Interrogatório

Art. 60 Após a inquirição das testemunhas, a Comissão 
promoverá o interrogatório do acusado, com observância 
aos procedimentos previstos nos arts. 188 e 189 da Lei 
Complementar nº. 35/2005 (Regime Jurídico dos Servido-
res Públicos do Município de Colatina).

Art. 61 No caso de haver mais de um acusado, cada um 
deles será ouvido separadamente, e se houver divergência 
em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, o Pre-
sidente da Comissão poderá promover a acareação entre 
eles.

Art. 62 O acusado será perguntado sobre o seu nome, 
número e tipo do documento de identidade, CPF, natura-
lidade, estado civil, idade, filiação, residência, profissão e 
lugar onde exerce a sua atividade, e, depois de cientificado 
da acusação, será interrogado sobre os fatos e circunstân-
cias objeto do Inquérito Administrativo e sobre a imputa-
ção que lhe é feita.

Art. 63 Consignar-se-ão as perguntas que o acusado dei-
xar de responder e as razões que invocar para não fazê-lo, 
sendo que o silêncio do acusado não importará confissão, 
mas poderá constituir elemento para a formação do con-
vencimento da autoridade julgadora.

Art. 64 O procurador do acusado poderá assistir ao inter-
rogatório, sendo-lhe vedado interferir ou influir, de qual-
quer modo nas perguntas e nas respostas.

Art. 65 A vista dos autos do Processo Administrativo Dis-
ciplinar, pelo acusado ou seu procurador, deverá ser dada 
no local de funcionamento da Comissão, durante o horário 
de expediente.

Art. 66 Deverão ser fornecidas, dentro de até 15 (quinze) 
dias cópias de peças dos autos, quando solicitadas por es-
crito pelo acusado ou seu procurador.

Subseção V

Da Incidência de Sanidade Mental do Acusado

Art. 67 É isento de pena o acusado que, por doença mental 
era, ao tempo da ação da omissão, inteiramente incapaz 
de entender o caráter criminoso do fato.

Art. 68 Quando houver dúvida sobre a sanidade mental 
do acusado, a Comissão proporá à autoridade competente 
que ele seja submetido a exame, por Junta Médica Oficial 
do Município de Colatina, da qual participe pelo menos um 
médico psiquiatra.

Art. 69 O incidente de sanidade mental será processado 
em auto apartado e apenso ao processo principal, após o 
devido recebimento pela Comissão do laudo expedido pela 
Junta Médica Oficial.

Art. 70 O processo disciplinar ficará suspenso, sem que 
corram quaisquer prazos, até o recebimento, pela Comis-
são, do laudo expedido pela Junta Médica Oficial, salvo 
quanto às diligências e perícias que possam ser prejudica-
das pelo adiamento e os demais atos que independam do 
resultado do exame médico.

Subseção VI

Da Acareação

Art. 71 A acareação será admitida entre acusados, entre 
acusado e testemunha e entre testemunhas, sempre que 
divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou circuns-
tâncias relevantes.

Art. 72 Os acareados serão reperguntados, para que expli-
quem os pontos divergentes, reduzindo-se a termo o ato 
de acareação que será assinado pelos acareados e pelos 
integrantes da Comissão.

Art. 73 O Termo de Acareação deverá conter referências 
sobre as declarações anteriores dos acareados e se foram 
ou não confirmadas.

Subseção VII

Da Indiciação

Art. 74 Encerrada a tomada de depoimentos, diligências, 
perícias, interrogatórios dos acusados e demais providên-
cias julgadas necessárias, a Comissão instruirá o processo 
com uma exposição sucinta e precisa dos fatos arrolados 
que indiciam o acusado como autor da irregularidade, que 
deverá ser anexada à citação do mesmo para apresentar 
defesa escrita.

Art. 75 A Indiciação além de tipificar a infração discipli-
nar, indicando os dispositivos legais infringidos, deverá 
especificar os fatos imputados ao servidor e as respecti-
vas provas, com indicação das folhas do processo onde se 
encontram.

Art. 76 Se as provas dos autos levarem à conclusão de 
que as irregularidades foram cometidas por outra pessoa, 
e não pelo servidor acusado, deverá a Comissão em expo-
sição de motivos fundamentados, fazer os autos conclusos 
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à autoridade instauradora, com a sugestão de absolvição 
antecipada, arquivamento do processo e instauração de 
novo processo para responsabilização do servidor aponta-
do como autor das irregularidades.

Art. 77 No mesmo sentido deve proceder a Comissão se, 
com base nas provas dos autos, reconhecerem que os fa-
tos, mesmo sendo da autoria do acusado, foram praticados 
em situações de estado de necessidade, legítima defesa ou 
estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de 
direito, podendo a autoridade instauradora, proceder ao 
julgamento antecipado, absolvendo o acusado e arquivan-
do o processo.

Subseção VIII

Da Defesa

Art. 78 Tipificada a infração disciplinar, será formulada a 
indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele 
imputados e das respectivas provas.

Art. 79 A Comissão determinará, dentro de 48 (quarenta e 
oito) horas, a citação do indiciado, por mandado expedido 
pelo Presidente da Comissão, juntado cópia do Termo Ini-
cial, para apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) 
dias, assegurando-lhe vistas aos autos do processo na re-
partição.

Art. 80 Havendo 02 (dois) ou mais indiciados, o prazo será 
comum e de 20 (vinte) dias, sendo que o prazo de defesa 
poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputa-
das indispensáveis, a critério da Comissão.

Art. 81 No caso de recusa do indiciado em apor o ciente 
na cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-á da 
data declarada em termo próprio pelo membro da Comis-
são que fez a citação.

Art. 82 O indiciado que mudar de residência fica obrigado 
a comunicar à Comissão o lugar onde poderá ser encon-
trado.

Art. 83 Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sa-
bido, será citado por edital, publicado por 02 (duas) vezes, 
com intervalo de 08 (oito) dias, em órgão de imprensa 
oficial ou em periódico de circulação no Município, para 
apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da última publicação do edital.

Art. 84 O indiciado, que regulamente citado, não apresen-
tar defesa no prazo legal, será considerado revel.

Art. 85 A revelia será declarada por termo nos autos do 
processo e devolverá o prazo para a defesa, que será feita 
por um defensor dativo, designado pelo Chefe do Poder 
Legislativo.

Subseção IX

Do Relatório da Comissão

Art. 86 Apreciada a defesa, a Comissão elaborará relatório 
minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e 
mencionará as provas em que se baseou para formar a sua 

convicção, fazendo referência às páginas do processo onde 
se encontram.

Art. 87 O relatório será sempre conclusivo quanto à ino-
cência ou à responsabilidade do servidor, informará se 
houve falta capitulada como crime e se houve danos aos 
cofres públicos.

Art. 88 O relatório poderá propor o arquivamento do pro-
cesso por insuficiência de provas ou por não ter sido pos-
sível apurar a autoria.

Art. 89 Reconhecida a responsabilidade do servidor, a Co-
missão indicará o dispositivo legal ou regulamentar trans-
gredido, bem como as circunstâncias agravantes ou ate-
nuantes.

Art. 90 O Processo Administrativo Disciplinar, com o rela-
tório da Comissão, será remetido ao Procurador Jurídico 
para emissão de parecer e, por fim enviado ao Chefe do 
Poder Legislativo Municipal para decisão.

Parágrafo único. O prazo para a emissão do parecer jurídi-
co será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do 
recebimento do relatório da Comissão, podendo ser pror-
rogado uma única vez por igual período a pedido do Pro-
curador Jurídico ao Chefe do Poder Legislativo Municipal.

Seção II

Julgamento

Subseção I

Do prazo e Demais Regras

Art. 91 Concluída a instrução do Processo Administrativo e 
após o relatório conclusivo da Comissão, e a manifestação 
da Procuradoria Jurídica, os autos deverão ser encaminha-
dos ao Chefe do Poder Legislativo Municipal que proferirá 
sua decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis 
por até 15 (quinze) dias contados do recebimento do pro-
cesso.

Art. 92 O julgamento será baseado no relatório da Co-
missão, podendo a autoridade julgadora, motivadamen-
te, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar 
o servidor de responsabilidade, com base nas provas dos 
autos.

Art. 93 Verificada a existência de vício insanável, a auto-
ridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial do 
processo e ordenará a constituição de outra Comissão para 
instauração de novo processo.

Art. 94 Quando a infração estiver capitulada como crime, 
o Processo Administrativo Disciplinar será remetido ao Mi-
nistério Público, para eventual instauração da ação penal, 
ficando um translado na repartição municipal.

Subseção II

Da Aplicação das Penalidades

Art. 95 As penalidades disciplinares serão aplicadas pelo 
Chefe do Poder Legislativo Municipal.
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Art. 96 O ato de imposição de penalidade mencionará sem-
pre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar.

Art. 97 A Portaria que aplicar a penalidade deverá ser pu-
blicada no Diário do Poder Legislativo Municipal, para fins 
de publicidade e encaminhada ao Departamento de Recur-
sos Humanos para registro nos assentamentos funcionais.

Subseção III

Do Recurso Administrativo

Art. 98 O recurso será encaminhado ao Chefe do Poder 
Legislativo Municipal, mediante requerimento no qual o 
recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de re-
exame, podendo juntar os documentos que julgar conve-
nientes.

Art. 99 O prazo de interposição de pedido de recurso é de 
15 (quinze) dias a contar da publicação ou ciência pelo 
interessado da decisão recorrida.

Art. 100 Em qualquer hipótese, a decisão sempre será pu-
blicada no Diário do Poder Legislativo Municipal.

Art. 101 O recurso poderá ser recebido com efeito suspen-
sivo, mediante fundamentação.

Art. 102 Em caso de provimento de pedido de reconside-
ração ou recurso, os efeitos da decisão serão retroativos à 
data do ato impugnado.

Art. 103 O direito de requerer prescreve:

I. Em 05 (cinco) anos, quanto aos de demissão, de cas-
sação de aposentadoria, aos que coloquem o servidor em 
disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e cré-
ditos resultantes das relações de trabalho;

II. Em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo 
outro prazo for fixado em lei.

Art. 104 O prazo de prescrição será contado da data da 
publicação do ato impugnado ou da data da ciência, pelo 
interessado, quando o ato não for publicado.

Art. 105 O pedido de reconsideração e o recurso, quando 
cabíveis, suspendem a prescrição.

Art. 106 A prescrição é de ordem pública, não podendo ser 
relevada pela Administração.

Art. 107 Para o exercício do direito de petição é assegu-
rada vista do processo, na repartição, ao servidor ou o 
procurador por ele constituído.

Art. 108 O recurso administrativo não será conhecido 
quando interposto:

I. Fora do prazo;

II. Perante órgão incompetente, (neste caso será indicado 
ao recorrente à autoridade competente, sendo-lhe devol-
vido o prazo para recurso);

III. Porque não esteja legitimado no processo;

IV. Após exaurida a esfera administrativa.

Art. 109 O não conhecimento do recurso não impede a Ad-
ministração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não 
ocorrida preclusão administrativa.

Subseção IV

Da Revisão do Processo

Art. 110 O Processo Administrativo Disciplinar poderá ser 
revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando 
se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis que 
justificarem a inocência do punido e/ou a inadequação da 
penalidade aplicada.

Art. 111 Em caso de falecimento, ausência ou desapare-
cimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá 
requerer a revisão do processo.

Art. 112 Em caso de incapacidade mental do servidor, a 
revisão será requerida pelo respectivo curador.

Art. 113 A simples alegação da injustiça da penalidade não 
constitui fundamento para a revisão, que requer elemen-
tos novos que ainda não foram apreciados no processo ori-
ginário, cabendo sempre o ônus da prova ao requerente.

Art. 114 O requerimento de revisão do processo será en-
caminhado ao Chefe do Poder Legislativo Municipal, atra-
vés do Protocolo Geral da Câmara Municipal, e a revisão 
ocorrerá em apenso ao processo originário.

Subseção V

Da Comissão Revisora e Julgamento

Art. 115 A designação da Comissão Revisora será feita por 
meio de Portaria do Chefe do Poder Legislativo Municipal, 
nos mesmos procedimentos e normas da Comissão do 
Processo Administrativo Disciplinar, aplicando as mesmas 
regras de procedimento.

Art. 116 A Comissão Revisora terá até 30 (trinta) dias para 
a conclusão dos trabalhos, prorrogáveis por até 30 (trinta) 
dias, quando as circunstâncias o exigirem.

Art. 117 Caberá ao Chefe do Poder Legislativo Municipal, 
o julgamento no prazo de até 10 (dez) dias contados do 
recebimento do processo, no curso do qual a autoridade 
poderá determinar diligências.

Art. 118 Julgada procedente a revisão, será declarada sem 
efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os 
direitos do servidor, exceto em relação à destituição de 
cargo em comissão que será convertida em exoneração.

Art. 119 Da revisão do processo não poderá resultar agra-
vamento da penalidade já aplicada.

CAPÍTULO VIII

DAS PENALIDADES

Art. 120 Conforme dispõe o art. 165 da Lei Complementar 
nº. 35/2005 são consideradas penas disciplinares:

I. Advertência;

II. Suspensão;

III. Demissão;

IV. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
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V. Destituição de função de confiança ou de cargo em co-
missão.

Art. 121 Na aplicação das penalidades serão consideradas 
a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos 
que dela provierem para o serviço público, as circunstân-
cias agravantes e atenuantes, bem como os antecedentes 
funcionais.

Art. 122 No ato de imposição da penalidade mencionará 
sempre o fundamento legal e a causa da sanção discipli-
nar, sendo que as penas impostas aos servidores serão 
registradas em seus assentamentos funcionais.

Seção I

Advertência e Suspensão

Art. 123 A pena de Advertência será aplicada, por escri-
to, nos casos de violação da proibição constante do art. 
153, I a III e XXIX, e de inobservância de dever funcional 
previsto na Lei Complementar nº. 35/2005, e nas demais 
leis, regulamentos ou normas internas, que não justifique 
imposição de penalidade mais grave.

Art. 124 A Suspensão, que não poderá exceder a 90 (no-
venta) dias, será aplicada em caso de reincidência, especí-
fica ou genérica, das faltas punidas com advertência e de 
violação das demais proibições constantes do art. 153 que 
não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão.

Art. 125 A aplicação da penalidade de suspensão acarreta 
o cancelamento automático do pagamento da remunera-
ção do servidor público, durante o período de sua vigência.

Seção II

Demissão

Art. 126 Conforme dispõe o art. 168 da Lei Complemen-
tar nº. 35/2005, a demissão será aplicada nos seguintes 
casos:

I. Crime contra a Administração Pública;

II. Abandono de cargo;

III. Inassiduidade habitual;

IV. Improbidadeadministrativa;

V. Incontinência pública e conduta escandalosa, na repar-
tição;

VI. Insubordinação grave emserviço;

VII. Ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, 
salvo em legítima defesa, própria ou de outrem;

VIII. Aplicação irregular de dinheiros públicos;

IX. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio 
municipal;

X. Desempenho insuficiente;

XI. Revelação de segredo apropriado em razão do cargo;

XII. Corrupção;

XIII. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções 

públicas;

XIV. Transgressões previstas no art. art. 153, XII e XVIII a 
XXVIII da Lei Complementar nº. 35/2005.

Art. 127 Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade 
do servidor público que houver praticado, na atividade, 
falta punível com demissão.

Art. 128 A destituição de função de confiança ou de cargo 
em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo 
será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades 
de suspensão e de demissão.

Art. 129 A demissão e destituição de função de confiança 
ou de cargo em comissão, nos casos do art. 165, IV, VIII, 
IX e XII, implicam na indisponibilidade dos bens do ser-
vidor e no ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação 
penal cabível.

Art. 130 A demissão e a destituição de função de confiança 
ou de cargo em comissão incompatibilizam o ex-servidor 
público para nova investidura em cargo ou função pública 
municipal, por prazo não inferior a 2 (dois) e nem superior 
a 5 (cinco) anos.

Seção III

Abandono de Cargo e Inassiduidade

Art. 131 Configura abandono de cargo a ausência intencio-
nal e injustificada ao serviço por mais de 30 (trinta) dias 
consecutivos.

Art. 132 Na hipótese de abandono de cargo deverá constar 
a indicação precisa do período de ausência intencional do 
servidor ao serviço em período superior a 30 (trinta) dias 
consecutivos.

Art. 133 Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao 
serviço sem causa justificada, por 50 (cinquenta) dias in-
tercalados, durante o período de 12 (doze) meses.

Seção IV

Acumulação Ilegal de Cargos, Funções ou Empregos Pú-
blicos

Art. 134 É vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto:

I. de dois cargos de professor;

II. de um cargo de professor com outro, técnico ou cien-
tífico;

III. de dois cargos ou empregos privativos de profissionais 
de saúde, com profissões regulamentadas;

IV. de um cargo de magistério com outro de juiz;

V. de um cargo de magistério com outro de membro do 
Ministério Público.

§ 1º Em quaisquer dos casos, a acumulação somente será 
permitida quando houver compatibilidade de horários.

§ 2º A proibição de acumular estende-se a empregos e 
funções e abrange autarquias, fundações, empresas pú-
blicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e 
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sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo po-
der público.

Art. 135 É vedada a percepção simultânea de proventos 
de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego 
ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis, os 
cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei 
de livre nomeação e exoneração.

Art. 136 O ocupante de dois cargos efetivos em regime 
de acumulação, quando investido em cargo de provimento 
em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, 
podendo optar pelo vencimento básico dos dois cargos, 
acrescido da gratificação de 60% (sessenta) por cento do 
valor do vencimento do cargo em comissão.

Art. 137 Verificada em processo administrativo-disciplinar 
a acumulação proibida, e provada a boa-fé, o servidor pú-
blico optará por um dos cargos, função ou emprego, sem 
prejuízo do que houver percebido pelo trabalho prestado 
no cargo a que renunciar.

§ 1º Provada a má-fé, o servidor público perderá ambos 
os cargos, empregos ou funções e restituirá o que tiver 
recebido indevidamente.

§ 2º Constatada a acumulação ilegal, será esta considera-
da de má-fé caso o servidor, depois de notificado, deixar 
de optar por um dos cargos.

§ 3º Na hipótese do § 1º deste artigo, sendo um dos car-
gos, empregos ou funções exercidos em outro órgão ou 
entidade, a demissão lhe será comunicada.

CAPÍTULO IX

DA PRESCRIÇÃO

Art. 138 O direito de pleitear na esfera administrativa e o 
evento punível prescreverão:

I. em cinco anos:

a) quanto aos atos de demissão e cassação de aposenta-
doria ou da disponibilidade;

b) quanto aos atos que impliquem pagamento de vanta-
gens pecuniárias devidas pela Fazenda Pública Municipal, 
inclusive diferenças e restituições;

II. em dois anos, quanto às faltas sujeitas à pena de sus-
pensão;

III. em cento e oitenta dias, nos demais casos, salvo quan-
do outro prazo for fixado em lei.

Art. 139 O prazo da prescrição contar-se-á da data da pu-
blicação oficial do ato impugnado ou, da data da ciência, 
pelo interessado, quando não publicado.

§ 1º Para a revisão do processo administrativo-disciplinar, 
a prescrição contar-se-á da data em que forem conhecidos 
os atos, fatos ou circunstâncias que deram motivo ao pe-
dido de revisão.

§ 2º Em se tratando de evento punível, o curso da prescri-
ção começa a fluir da data do referido evento e interrom-
pe-se pela abertura da sindicância ou do processo admi-
nistrativo-disciplinar.

Art. 140 A falta também prevista na lei penal como crime 
ou contravenção prescreverá juntamente com este.

Art. 141 O requerimento, o pedido de reconsideração e o 
recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição.

Art. 142 A prescrição é de ordem pública e não poderá ser 
relevada pela administração.

Art. 143 Para o exercício do direito de petição, é assegura-
da ao servidor público ou a procurador por ele constituído, 
vista, na repartição, do processo ou documento.

CAPÍTULO X

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE:

Art. 144 Extinta a punibilidade pela prescrição, a auto-
ridade julgadora determinará o registro do fato nos as-
sentamentos individuais do servidor e o arquivamento do 
processo.

CAPÍTULO XI

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 145 O Processo Administrativo Disciplinar, de Sindi-
cância e o Inquérito Administrativo obedecerão, dentre 
outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, autotutela, 
transparência, ampla defesa, contraditório, segurança ju-
rídica, interesse público e eficiência.

Art. 146 A Comissão de Sindicância, Inquérito e Processo 
Administrativo Disciplinar exercerá suas atividades com 
independência e imparcialidade, assegurando o sigilo ne-
cessário à elucidação dos fatos ou exigido pelo interesse 
da Administração.

Art. 147 Os esclarecimentos adicionais a respeito desta 
Instrução Normativa poderão ser obtidos junto à Procu-
radoria Jurídica no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

Art. 148 Todos os Servidores da Câmara Municipal de Co-
latina deverão cumprir as determinações constantes nesta 
Instrução Normativa, sob pena de responsabilização Ad-
ministrativa.

Art. 149 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos as-
sim o exigirem a fim de verificar a sua adequação à Legis-
lação vigente bem como manter o processo de melhoria 
contínua dos serviços públicos municipais.

Art. 150 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

Colatina/ES, 14 de agosto de 2018.

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

PRESIDENTE

BRUNO VELLO RAMOS

PROCURADOR JURÍDICO

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI

AUDITOR PÚBLICO INTERNO
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PORTARIA 062/2018
Publicação Nº 151636

PORTARIA Nº 062/2018

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Colatina, eleito na forma da Lei, e usando de atribuições 
legais, em especial as contidas no Inciso XX do art. 31 da Resolução nº 96, de 16 de Novembro de 1993 – Regimento 
Interno Cameral, CONSIDERANDO a necessidade de atualização e criação de novas Instruções Normativas do Sistema 
Financeiro da Câmara Municipal de Colatina, em atendimento as solicitações da Resolução nº 227/2011 alterada pela Re-
solução nº 257/2013 do TCEES, RESOLVE:

Art. 1º - Determinar que seja seguida a segunda versão da Instrução Normativa nº 001 do Sistema Financeiro – SFI da 
Câmara Municipal de Colatina, nos termos do Anexo I da presente Portaria.

Parágrafo Único: A Instrução Normativa nº 001 dispõe sobre o estabelecimento e controle da programação financeira para 
execução dos pagamentos no âmbito da Câmara Municipal de Colatina.

Art. 2º - Determinar que seja seguida a primeira versão da Instrução Normativa nº 002 do Sistema Financeiro da Câmara 
Municipal de Colatina, nos termos do Anexo II da presente Portaria.

Parágrafo Único: A Instrução Normativa nº 002 dispõe sobre os procedimentos para solicitação, concessão e prestação de 
contas de diárias a Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Colatina.

Art. 3º - Revogar as disposições em contrário, em especial as constantes na Portaria nº 126, de 03 de novembro de 2014.

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

Colatina/ES, 14 de Agosto de 2018.

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Colatina

ANEXO I DA PORTARIA Nº 062/2018

INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA FINANCEIRO – SFI Nº 001/2018

Versão: 02

Aprovação em: 14/08/2018.

Ato de aprovação: Portaria nº 062/2018

Unidade Responsável: Unidade Contábil Financeira/Tesouraria

CAPÍTULO I

FINALIDADE

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade orientar e disciplinar as rotinas de estabelecimento e controle da pro-
gramação financeira para execução dos pagamentos no âmbito do Poder Legislativo de Colatina.

CAPÍTULO II

ABRANGÊNCIA

Art. 2º A presente Instrução Normativa abrange todas as Unidades Administrativas da estrutura organizacional no âmbito 
da Câmara Municipal de Colatina.
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CAPÍTULO III

CONCEITOS

Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:

I – Programação Financeira: É manter, durante o exercício financeiro, o equilíbrio entre a receita e a despesa.

II – Tesoureiro: É a pessoa encarregada da tesouraria que efetua as operações monetárias de caixa e/ou bancos da Câ-
mara Municipal de Colatina.

III – Receita Extra-Orçamentária: A receita Extra-Orçamentária se constitui em ingresso no caixa da Câmara segundo 
compromissos exigíveis, cujo pagamento independe de autorização orçamentária e, portanto, independe de autorização 
legislativa; O ingresso de recursos pelo fluxo extra-orçamentário se dará através de retenção obrigatória em pagamentos 
efetuados a fornecedores, prestadores de serviços e servidores municipais a título de consignação e outras, por determi-
nação constitucional ou legal;

IV – Controle de Execução Financeira: Compreenderá a movimentação financeira pelo fluxo orçamentário e extra-orça-
mentário, Art. 90 e 93 da Lei 4.320/64 e 13 da LRF.

V – Repasse Duodecimal: Obrigação que o Executivo tem de repassar o valor integral previsto na Lei Orçamentária Anual 
do Legislativo e calculado sobre o valor da receita corrente líquida anual do município.

CAPÍTULO IV

BASE LEGAL

Art. 4º A presente instrução normativa integra o conjunto de ações de responsabilidade do Chefe do Poder Legislativo 
Municipal, no sentido de Implementação do Sistema de Controle Interno no âmbito da Câmara Municipal de Colatina, e 
têm como base legal os dispositivos contidos na Constituição Federal, na Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar 
nº 101/2000; nas Resoluções TCE-ES nº. 227/2011, e 257/2013, na Lei Orgânica do Município de Colatina, no Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Colatina, além da Lei Complementar Municipal nº. 073 de 12 de agosto de 2013, regula-
mentada pela Resolução nº. 241/2013, que dispõem sobre o funcionamento do Sistema de Controle Interno na CMC, e a 
Instrução Normativa SCI nº 001.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º São Responsabilidades do Setor Financeiro/Tesouraria:

I – Promover a divulgação dessa Instrução Normativa, mantendo-a atualizada, orientando as unidades executoras e su-
pervisionando sua aplicação;

II – Promover discussões técnicas com os setores executores e com o setor responsável pela coordenação do controle 
interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, 
atualização ou expansão.

III – Cumprir as determinações desta instrução normativa, em todos os seus termos;

Art. 6º Das Responsabilidades da UCCI - Unidade Central de Controle Interno:

I – Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualizações, em especial no que 
tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle;

II – Por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes a cada sistema 
administrativo, propondo alterações nas Instruções Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formata-
ção de novas Instruções Normativas;

III – Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou em base de dados, de forma 
que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução Normativa.
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CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 7º Das Atividades de Tesouraria:

I – Observar as fases das despesas: empenho e liquidação para posterior pagamento;

II – Executar pagamentos através de cheques nominais, depósito bancário, e quaisquer outros meios legais que compro-
vem o pagamento;

III – Manter controle da sequência numérica dos cheques emitidos, bem como dos cheques cancelados;

IV – Emitir cheques somente após a aprovação dos processos de pagamento, por autoridade competente;

V – Programar e executar pagamentos obedecendo a ordem cronológica de vencimentos;

VI – Acompanhar os saldos financeiros das contas da Câmara;

VII – Acompanhar o processo de abertura de Conta Corrente e depois, fazer a solicitação de talão de cheque.

VIII – Manter os cheques assinados por servidor autorizado e autoridade competente;

IX – Não efetuar pagamento sem o fornecimento de Recibo, Nota Fiscal devidamente atestada, nota de empenho e liqui-
dação;

X – manter arquivadas as cópias de depósito bancário junto com a documentação que gerou o pagamento;

XI – Participar, efetivamente, de programas de reciclagem e treinamento de servidores do setor, objetivando a profissio-
nalização;

XII – Manter o Setor de Contabilidade da Câmara Municipal de Colatina informado das ações do Setor de Tesouraria;

XIII – Emitir a solicitação de materiais, equipamentos e ou serviços pertinentes ao setor, para serem encaminhados ao 
setor de compras;

CAPÍTULO VII

DOS PROCEDIMENTOS

SEÇÃO I

DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Art. 8º A Divisão Financeira deverá zelar, para que se mantenha durante o exercício, o equilíbrio entre a receita e a des-
pesa;

Art. 9º Acompanhar os ingressos de recursos oriundos de duodécimos;

Art. 10. A programação financeira deverá compreender:

I – Despesas com Pessoal e Encargos Sociais;

II – Quanto aos pagamentos das obrigações decorrentes do fornecimento de bens, locações, realização de obras e presta-
ção de serviços, o Departamento Financeiro deve obedecer à ordem cronológica da exigibilidade para cada fonte diferen-
ciada de recursos, em atendimento ao disposto no art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93;

III – Os pagamentos de restos a pagar também obedecerão à ordem cronológica;

IV – As despesas com datas de vencimento programadas como boletos, faturas ou contratos deverão ter preferências de 
pagamentos em suas datas de vencimento, a fim de evitar incidência de multas e juros.

SEÇÃO II

DO PAGAMENTO

Art. 11. A execução orçamentária das despesas deverá ser baseada de acordo com o ingresso de recursos em cada fonte 
e com a ordem cronológica de chegada dos processos no Setor de Tesouraria, observando a ordem de exigibilidade.
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Art. 12. Os pagamentos das despesas deverão ser efetuados pela Unidade Contábil Financeira, através do Setor de Te-
souraria, e os mesmos só poderão ser efetuados se os processos administrativos que os conduzem passarem por todas as 
etapas da execução orçamentária anteriores ao pagamento, na ordem que segue:

I – Empenho, de acordo com o artigo 60 da Lei nº Federal nº 4.320/64;

II – Conferência da documentação exigida pela legislação vigente:

a) nota fiscal e/ou recibo de venda ou prestação de serviços correspondentes ao procedimento administrativo solicitado;

b) ateste do gestor do contrato;

III – Liquidação nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64.

Parágrafo único. A liquidação se dá com a efetiva entrega do material, prestação do serviço, execução da obra ou concre-
tização da locação, e deverá ser atestada por meio de documento, informando que os mesmos foram prestados de acordo 
com o exigido, com assinatura e carimbo de identificação do responsável pelo recebimento do produto ou serviço.

Art. 13. As transferências eletrônicas, TEDs, DOCs, os ofícios e os cheques utilizados para efetivar as transações de paga-
mento serão assinados sempre pelo Diretor Geral e Presidente.

Parágrafo único. No caso de ausência de um dos responsáveis cabe ao Chefe do Poder Legislativo, por meio de Portaria, 
indicar outros responsáveis pela assinatura dos documentos.

Art. 14. Após a efetivação dos pagamentos, os comprovantes bancários deverão ser imediatamente juntados aos autos.

Art. 15. Deverá ser realizada a quitação da despesa no Sistema de Contabilidade e emitido um documento denominado 
Nota de Pagamento, em que constem todos os dados da despesa efetivada.

Art. 16. O processo passará por uma conferência pelo Setor de Contabilidade a fim de identificar possíveis falhas ou au-
sência de assinaturas, sendo, ao final, arquivado.

SEÇÃO III

DA SEGURANÇA NA TESOURARIA

Art. 17. Todos os documentos e cheques devem ser mantidos em segurança em gaveta com chave;

Art. 18. Caso o Tesoureiro precise se afastar do seu local de trabalho, manter os documentos e cheques sempre em boa 
ordem e segurança;

Art. 19. O Tesoureiro não deve permitir a entrada e/ou circulação de pessoas estranhas ao serviço no seu recinto de tra-
balho;

Art. 20. Nunca manter na Tesouraria talões de cheques da Câmara assinados em branco de forma antecipada;

CAPÍTULO VIII

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 21 Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução poderão ser obtidos junto à Unidade Contábil Financeira, 
no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

Art. 22 Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não eximem a observância das demais normas pertinentes que 
deverão ser respeitadas por exigência legal.

Art. 23 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o 
exigirem a fim de verificar a sua adequação à Legislação vigente bem como manter o processo de melhoria contínua dos 
serviços públicos municipais.

Art. 24 Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.
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Colatina-ES, 14 de agosto de 2018

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

PRESIDENTE

MARIA JOSÉ FRIZERA

CHEFE DE TESOURARIA

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI

AUDITOR PÚBLICO INTERNO

ANEXO II DA PORTARIA Nº 062/2018

INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA FINANCEIRO – SFI Nº 002/2018

Versão: 01

Aprovação em: 14/08/2018.

Ato de aprovação: Portaria nº 062/2018

Unidade Responsável: Unidade Contábil Financeira/Tesouraria

CAPÍTULO I

FINALIDADE

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade orientar e disciplinar os procedimentos para solicitação, concessão e 
prestação de contas de diárias a Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Colatina/ES.

CAPÍTULO II

ABRANGÊNCIA

Art. 2º A presente Instrução Normativa abrange todas as Unidades Administrativas da estrutura organizacional no âmbito 
da Câmara Municipal de Colatina.

CAPÍTULO III

CONCEITOS

Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:

I – Agente Público: Todo aquele que exerce, por eleição ou nomeação, mandato, cargo ou função no âmbito da Câmara 
Municipal de Colatina, compreendendo, assim, os Agentes Políticos e os Servidores Públicos do Poder Legislativo Municipal.

II – Diária: Valor para atender as despesas de alimentação, pernoite e transporte urbano, concedido antecipadamente pela 
Câmara Municipal de Colatina ao servidor que se deslocar temporariamente do Município, a serviço do Poder Legislativo.

III – Requerimento de Diária: Documento de solicitação de concessão de diária, requerido pelo Agente Público à Presidên-
cia do Poder Legislativo Municipal, para fins de interesse público.

IV – Boletim de Diária: Documento de autoria do Agente Público beneficiário da diária, instruído com os documentos com-
probatórios, a ser juntado no processo de diária no prazo definido nesta Instrução Normativa.

V – Processo de Diária: Conjunto de documentos e procedimentos iniciado pelo Requerimento de Diária, compreendendo 
os documentos contábeis, Relatório de Viagem e conferência e arquivamento.
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CAPÍTULO IV

BASE LEGAL

Art. 4º A presente instrução normativa integra o conjunto de ações de responsabilidade do Chefe do Poder Legislativo 
Municipal, no sentido de Implementação do Sistema de Controle Interno no âmbito da Câmara Municipal de Colatina, e 
tem como base legal os dispositivos contidos na Constituição Federal, na Lei Municipal nº 5.158, de 30/12/2005; nas Re-
soluções TCE-ES nº. 227/2011, e 257/2013, na Lei Orgânica do Município de Colatina, no Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Colatina, além da Lei Complementar Municipal nº. 073 de 12 de agosto de 2013, regulamentada pela Resolu-
ção nº. 241/2013, que dispõem sobre o funcionamento do Sistema de Controle Interno na CMC, e a Instrução Normativa 
SCI nº 001.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º São Responsabilidades do Presidente da Câmara:

I – Analisar se há interesse público e da administração pública no afastamento e autorizar ou não a concessão de diária;

II – Adotar as providências cabíveis no caso do Agente Público beneficiário de diárias não apresentar os documentos com-
probatórios das atividades realizadas no período do seu afastamento.

Art. 6º São Responsabilidades da Diretoria Geral:

I – Acompanhar os procedimentos de concessão de diárias, coordenando o processamento realizado pela Unidade Finan-
ceira e Contábil.

Art. 7º São Responsabilidades do Agente Público:

I – Requerer a concessão de diária por Requerimento via Protocolo, ao Chefe do Poder Legislativo Municipal, com an-
tecedência, conforme formulário padrão no anexo I desta Instrução Normativa, e prestar contas anexando documentos 
comprobatórios;

II – Prestar contas da viagem no prazo estabelecido;

III – Manter a prestação de contas das viagens em dia.

Art. 8º São Responsabilidades do Setor Financeiro/Tesouraria:

I – Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Colatina, 
promovendo a sua divulgação junto a todas as unidades administrativas da estrutura organizacional do Poder Legislativo 
Municipal, velando pelo seu fiel cumprimento, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização 
dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações;

II – Acompanhar os procedimentos de concessão de diárias observando as determinações desta Instrução Normativa;

III – Providenciar para que o pagamento seja realizado de forma antecipada ao período do deslocamento do Agente Pú-
blico, conferindo antes os documentos juntados no requerimento;

IV – Acompanhar o cumprimento do prazo para apresentação do Relatório de Prestação de Contas das diárias pelo Agente 
Público beneficiário;

V – Comunicar ao Agente Público formalmente quando constatar que o prazo para apresentação do Relatório de Prestação 
de Contas das diárias não foi cumprido ou o seu relatório não possui justificativas e comprovações suficientes das ativida-
des realizadas durante o seu afastamento;

VI – Comunicar ao Presidente da Câmara a omissão do Agente Público em apresentar o Relatório de Prestação de Contas 
das diárias;

VII – Disponibilizar, mediante solicitação, todos os dados e informações registrados, para fins de auditoria e análise;

VIII – Manter o controle de liberação e prestação de contas das diárias;

IX – Comunicar a UCCI da Câmara Municipal de Colatina, sob pena de responsabilidade solidária, a ocorrência de atos 
ilegais, ilegítimos, irregulares ou antieconômicos de que resultem, ou não, em dano ao erário.

Art. 9º Das Responsabilidades da UCCI - Unidade Central de Controle Interno:

I – Manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres, voltados a identificar e sanar as possíveis irregu-
laridades, avaliando a eficácia dos procedimentos de controle inerentes à Instrução Normativa para aprimoramento dos 
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controles ou mesmo a formatação de novas instruções normativas, com observância à legislação vigente;

II – Prestar apoio técnico na fase de elaboração das instruções normativas e em suas atualizações, em especial no que 
tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle;

III – Alertar ao Presidente da Câmara e à Unidade Contábil Financeira sobre alterações que se fizerem necessárias nas 
rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos 
de controle e o aumento da eficiência operacional.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 10 Terão direito às diárias os Vereadores e Servidores em viagens a serviço do Município e/ou interesse do Poder Le-
gislativo Municipal, para participação individual, em grupos ou como comissão de representação em fóruns, congressos, 
seminários, encontros, cursos de capacitação, visitas técnicas e outros eventos equivalentes no exercício de atividades 
ligadas à esfera da atuação parlamentar de interesse da Câmara Municipal ou voltado para o exercício público;

Art. 11 As diárias servirão exclusivamente para indenizar individualmente o Vereador ou Servidor em vista das despesas 
ordinárias contraídas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, para estadia no local sede da execução do ser-
viço que lhe foi autorizado;

Art. 12 A concessão e o pagamento de diárias pressupõem obrigatoriamente:

I – Compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público;

II – Correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo efetivo ou as atividades desempenhadas no 
exercício do cargo em comissão;

III – Inexistência de pendência em processo anterior;

IV – Comprovação do deslocamento e da atividade desempenhada;

Art. 13 É vedada a concessão de diárias:

I – Ao beneficiário em gozo de férias, licenças, afastamentos ou qualquer outra situação incompatível com a concessão 
de diárias;

II – Quando o deslocamento ocorrer aos sábados, domingos, feriados ou dias de ponto facultativo, salvo quando devida-
mente justificado pelo solicitante e autorizado pelo ordenador de despesas, nos seguintes casos:

a) Se o beneficiário demonstrar que o motivo da viagem é congresso ou outro evento a se realizar nos dias ali referidos;

b) No caso de curso, evento ou trabalho se iniciar logo cedo, no dia seguinte;

c) Quando não houver disponibilidade de vaga para o dia solicitado.

CAPÍTULO VII

DOS PROCEDIMENTOS

SEÇÃO I

DA SOLICITAÇÃO, AUTORIZAÇÃO e CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Art. 14 O pedido de concessão de diárias dar-se-á mediante Requerimento específico, devidamente protocolado, devendo 
obedecer ao prazo mínimo de 05 (cinco) dias antecedentes à data provável do afastamento.

§1º O procedimento de concessão de diárias será iniciado no protocolo, devidamente autuado, protocolado com suas pá-
ginas numeradas sequencialmente e rubricadas.

§2º Serão de preenchimento obrigatório pelo setor responsável (Tesouraria), todos os campos do Boletim de Diárias;

§3º Além das demais providências necessárias, ao solicitante caberá:

I – No caso de Vereador, deverá conter justificativa, motivação e demonstração do interesse público correlato com as 
funções parlamentares;
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II – Na hipótese de participação em eventos, palestras, seminários, cursos e congressos, deverão ser anexados no re-
querimento de concessão de diárias a inscrição online, folder ou qualquer outro documento que comprove a existência do 
curso fornecido pelos organizadores do evento;

III – Quando o requerimento de diária tiver como objetivo representar oficialmente o Poder Legislativo, este requerimento 
deverá ser precedido de designação formal. A impossibilidade de apresentar a documentação de designação formal deverá 
ser devidamente justificada;

IV – No caso de Servidor deverá conter justificativa, motivação e demonstração do interesse público comprovando a com-
patibilidade do tema do evento com as atribuições exercidas no cargo ou função, bem como as vantagens que o evento 
proporcionará para a melhoria do desempenho das suas atividades exercidas na Câmara;

Art. 15 Após solicitação para a concessão de diárias o Presidente da Câmara Municipal de Colatina, deverá proceder à aná-
lise e, no caso de autorizá-la, determinar ao setor competente (Tesouraria) as providências necessárias para a emissão do 
Boletim de Diária respectivo, que deverá ser assinado, juntamente com o Diretor Geral, encaminhando o processo para o 
Setor Contábil Financeiro para providências. Se não autorizar, deverá encaminhar à Diretoria Geral para avisar o servidor 
e arquivar o processo;

SECÃO II

DO PAGAMENTO

Art. 16 Antes de efetuar o pagamento, o Departamento de Contabilidade deverá empenhar e liquidar a despesa;

Art. 17 Após a devida liquidação caberá à Tesouraria, antes de efetuar o pagamento, verificar se as exigências previstas 
na Lei Municipal nº 5.158/2005, e nesta Instrução Normativa, foram cumpridas;

Art. 18 No caso da ausência de algum requisito exigido na legislação vigente, a Chefe de Tesouraria comunicará ao Presi-
dente da Câmara e ao Agente Público requerente para que esclareça o requerimento de concessão de diária;

Art. 19 O Agente Público que receber diária e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-la, in-
tegralmente, no prazo de cinco dias após a data prevista para o deslocamento.

SEÇÃO III

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 20 Ao final da missão de representação ou do objeto de serviço, o Vereador e/ou Servidor que tiver recebido diárias de 
viagem comprovará a prestação do serviço que lhe foi autorizado no prazo de 10 (dez) dias contados da data de regresso 
ao Município de Colatina, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I – Cópia do certificado ou comprovante de participação no evento, curso de capacitação ou visita técnica, que deve ter 
sido devidamente validado pela instituição ou órgão emissor;

II – No relatório deverá constar os assuntos ou temas tratados e os resultados obtidos, bem como serem anexados os 
comprovantes de que o Agente Público esteve na localidade e/ou local indicado;

Art. 21 No Boletim de Diárias deverão estar demonstrados os seguintes requisitos simultaneamente:

I – Nome, cargo ou função do beneficiado;

II – Local sede da execução dos serviços, em município e estado da Federação;

III – Natureza dos serviços executados e designação do evento, curso de capacitação ou visita técnica;

IV – Instituição ou órgão responsável pelo evento, curso de capacitação ou visita técnica;

V – Data, hora e local da partida e de chegada;

VI – Local do pernoite, quando ocorrer;

VII – Indicação de direito ao pagamento de diária;

VIII – Informação do número aprovado de diárias a receber;

IX – Valor unitário da diária correspondente ao beneficiário;

X – Valor total das diárias a serem pagas ao beneficiário;

XI – Data e assinaturas do Presidente da Câmara e do beneficiário Vereador ou Servidor;
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Art. 22 O Vereador e/ou Servidor deverá restituir a Unidade Contábil Financeira/Tesouraria da Câmara Municipal, em até 
05 (cinco) dias úteis, contados do respectivo retorno ao Município de Colatina, os valores referentes às diárias recebidas 
em excesso, ou sem que tenha havido a devida contraprestação do serviço no local sede de sua execução;

Art. 23 Na hipótese de o Vereador e/ou Servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para seu afastamento 
deverá restituir em até 05 (cinco) dias úteis os valores referentes às diárias recebidas em excesso, ou sem que tenha 
havido a devida contraprestação do serviço no local sede de sua execução;

Art. 24 Caberá à Unidade Contábil Financeira/Tesouraria controlar os prazos para a prestação de contas de diárias, e veri-
ficando a inconsistência na documentação ou no relatório, deverá comunicar o Agente Público solicitante da diária;

SEÇÃO IV

DA COMPOSIÇÃO DOS PROCESSOS DE DIÁRIAS

Art. 25 Os atos relativos à concessão e prestação de contas comporão um único processo que deve ser instruído, no mí-
nimo, com os seguintes documentos:

I – Requerimento de concessão de diária, encaminhado para o Presidente da Câmara observando que nas exposições de 
motivos deverão ser observadas as exigências previstas na Lei Municipal nº. 5.158/2005 e nesta Instrução Normativa;

II – Despacho do Presidente da Câmara Municipal autorizando ou não a concessão de diária;

III – Comprovante pela Contabilidade se existe dotação orçamentaria;

IV – Emissão do empenho;

V – Liquidação da despesa;

VI – Comprovante do pagamento das diárias;

VII – Relatório de Prestação de Contas de Diárias com os documentos que comprovam que o beneficiado esteve na loca-
lidade e/ou local indicado;

VIII – Outros documentos pertinentes à concessão ou prestação de contas das diárias;

Art. 26 Não serão aceitos documentos com emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas.

SEÇÃO V

DO TRÂMITE DO PROCESSO DE DIÁRIA

Art. 27 Segue o fluxo administrativo do processo de diária:

I – O Requerimento de concessão de diária, juntamente com os documentos que comprovam a existência do evento na-
quela data, será protocolado no Protocolo Geral da Câmara Municipal de Colatina;

II – Após protocolado o Requerimento será encaminhado ao Presidente da Câmara para que autorize ou não as diárias;

III – O Presidente da Câmara recebe, toma ciência e profere um Despacho deferindo ou indeferindo a solicitação. Se in-
deferido, o processo será remetido à Diretoria Geral para comunicar ao Servidor, e arquivar o Requerimento. Se deferido, 
o Requerimento será remetido ao Setor competente (Contabilidade) para tomar as medidas cabíveis em observância à 
legislação vigente;

IV – O Departamento de Contabilidade verificará se existe dotação orçamentária e em seguida emitirá as Notas de Empe-
nho e Liquidação, respectivamente, enviando o referido processo para o Setor Financeiro efetuar o pagamento;

V – A Tesouraria/Setor Financeiro providencia o pagamento ao Vereador ou Servidor, com observância aos preceitos legais;

VI – O Agente Público requerente encaminha ao Setor Financeiro o Relatório de Prestação de Contas em até dez dias úteis 
após o seu retorno;

VII – O Setor Financeiro realiza a conferência do Relatório de Prestação de Contas, não havendo qualquer irregularidade, 
encaminha ao setor de Contabilidade;

VIII – A Contabilidade analisa a documentação acostada e providencia o arquivamento do mesmo.
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CAPÍTULO VIII

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 28 A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina estabelecidos nesta Instrução Normativa, sem prejuízo 
das orientações e exigências da Lei Municipal nº. 5.158/2005 e do TCE/ES relativas ao assunto, sujeitará os responsáveis 
às sanções legais cabíveis.

Art. 29 Eventuais impropriedades ocorridas em descumprimento da presente Instrução que não puderem ser sanadas pela 
Unidade Contábil Financeira deverá ser comunicado formalmente à UCCI.

Art. 30 Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução poderão ser obtidos junto à Unidade Contábil Financeira 
e na UCCI, no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

Art. 31 Todos os Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Colatina deverão cumprir as determinações constantes 
nesta Instrução Normativa, sob pena de responsabilização administrativa.

Art. 32 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o 
exigirem a fim de verificar a sua adequação à Legislação vigente, bem como manter o processo de melhoria contínua dos 
serviços públicos municipais.

Art. 33 Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Colatina/ES, 14 de agosto de 2018

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

PRESIDENTE

MARIA JOSÉ FRIZERA

CHEFE DE TESOURARIA

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI

AUDITOR PÚBLICO INTERNO

Anexo I

BOLETIM DE VIAGEM Nº.../201..

Nome: ...........

Cargo ou Função: ...................

Viagem Efetuada: .........................

D
I
A

Partida Chegada
Pernoite

Meio
De

Transp.

Nº
De

Diárias

Hora Localidade Hora Localidade

FINALIDADE:

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

Valor da Diária Completa para fora do Estado = R$ .......... ( ................................... )

Nº Diárias: ........ completas = R$ ......... ( ................................ )

Total a Pagar: R$ .................... ( ................................ )
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Colatina-ES., ..... de ....... de 201...

Jolimar Barbosa da Silva Ass. do Diarista

Presidente

Anexo II

PROCEDIMENTO - CHECK LIST

VERIFICAR SE:

01 - O beneficiário das diárias é Servidor em efetivo exercício.

02 - O beneficiário não está em período de férias regulamentares.

03 - A concessão da diária teve como objeto exclusivamente a viagem do Servidor a serviço ou interesse da Câmara.

04 - A solicitação de diária contém autorização do Presidente da Câmara, nome e matrícula do Servidor, o destino, o pe-
ríodo da viagem, bem como a finalidade da mesma.

05 - Houve concessão de nova diária, a Servidor, com as seguintes pendências:

- Não prestou contas de diária anterior;

- Não devolveu o valor das diárias não utilizadas ou excedentes;

- Não apresentou o bilhete de passagem ou comprovante de embarque.

06 - O processo de concessão contém os seguintes documentos:

* Ato Autorizativo devidamente assinado pelo Presidente da Câmara;

* Lançamento da rubrica orçamentária;

* Nota de Empenho;

* Nota de Liquidação;

* Nota de Ordem de Pagamento;

* Cópia de cheque ou comprovante de crédito de guia de depósito bancário, se for o caso;

7 - Relatório de Viagem contendo documentos de confirmação à participação no evento (certificado, diploma, folder, foto, 
etc.).

08 - O Relatório de Viagem foi apresentado em 10 (dez) dias úteis após o retorno e está corretamente preenchido e ar-
quivado.

09 - Foram anexados os bilhetes de passagem e/ou comprovante de embarque, conferindo assim o roteiro e o período da 
viagem.

10 - O Servidor devolveu o valor das diárias dentro do prazo estabelecido.

11 - Houve notificação ao Servidor que não prestou contas das diárias ou não devolveu aquelas não utilizadas nos prazos 
estabelecidos.
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Conceição do Castelo

Prefeitura

TERMO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2017- LARANJA DA TERRA
Publicação Nº 151546

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2017, PREGÃO PRESENCIAL 034/2017, DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA.

Processo Administrativo Nº 4882/2018

O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, comunica a quem possa interessar a ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 063/2017, Pregão Presencial 034/2017, da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, publicada no Diário 
Oficial do Estado, ES, de 11/12/2017; Detentora do Registro: SÃO PEDRO PEÇAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA ME, 
CNPJ.05.763.235/0001-59. Vigência da Ata do Registro de Preços: 06/12/2017 A 05/12/2018. VALOR TOTAL: R$37.434,00 
(trinta e sete mil quatrocentos e trinta e quatro reais) Data da adesão:15/08/2018.

Conceição do Castelo-ES, 15 de agosto de 2018.

Christiano Spadetto

Prefeito
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Ecoporanga

Câmara Municipal

DECRETO LEGISLATIVO N.º 040/2018
Publicação Nº 151566

DECRETO LEGISLATIVO N.º 040/2018

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

DECRETA:

Art. 1.º - Fica a partir de 01 de agosto do corrente ano, o 
Sr. MARCOS ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA, NOMEADO 
no cargo em Comissão, de livre Nomeação e Exoneração 
de ASSESSOR PARLAMENTAR, criado através da Resolução 
nº 002/2015 (Estrutura Administrativa da Câmara Munici-
pal de Ecoporanga), tendo como Referência Salarial “D”.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Câmara Municipal de Ecoporanga, 01 de Agosto de 2018.

ROBÉRIO PINHEIRO RODRIGUES

Presidente

NÉLIO HENRIQUE QUEDEVEZ

1º Secretário

DECRETO LEGISLATIVO N.º 041/2018
Publicação Nº 151567

DECRETO LEGISLATIVO N.º 041/2018

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

Considerando a Lei Municipal nº 743/1996 que institui 
“Ponto Facultativo” por morte de Servidor Municipal e dá 
outras providências;

DECRETA:
Art. 1.º - Fica decretado PONTO FACULTATIVO na Câmara 
Municipal de Ecoporanga/ES, a partir das 11: 00 horas do 
dia 03 de Agosto de 2018, alusivo ao falecimento do Servi-
dor Público Municipal Senhor Carlos Roberto Dutra.

Parágrafo único. O Comparecimento ao trabalho no dia 
mencionado no caput deste artigo será facultativo, sem 

prejuízo dos serviços essenciais, que serão assegurados 
aos cidadãos.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

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

Câmara Municipal de Ecoporanga, 03 de Agosto de 2018.

ROBÉRIO PINHEIRO RODRIGUES

Presidente

NÉLIO HENRIQUE QUEDEVEZ

1º Secretário

DECRETO LEGISLATIVO N.º 042/2018
Publicação Nº 151568

DECRETO LEGISLATIVO N.º 042/2018

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

DECRETA:

Art. 1.º - Fica a partir do dia 08 de agosto do corrente ano, 
o Sr. GERCILEY FERNANDES DE ARAÚJO, NOMEADO no 
cargo em Comissão, de livre Nomeação e Exoneração de 
ASSESSOR PARLAMENTAR, criado através da Resolução nº 
002/2015 (Estrutura Administrativa da Câmara Municipal 
de Ecoporanga), tendo como Referência Salarial “D”.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Câmara Municipal de Ecoporanga, 08 de agosto de 2018.

ROBÉRIO PINHEIRO RODRIGUES

Presidente

NÉLIO HENRIQUE QUEDEVEZ

1º Secretário
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Fundão

Prefeitura

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº: 
116/2018

Publicação Nº 151656

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº: 116/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1603/2017

TOMADA DE PREÇOS: 001/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES

CNPJ: 27.165.182/0001-07

CONTRATADA: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 05.970.357/0001-15

OBJETO CONTRATUAL: O contrato tem por objeto a con-
tratação de empresa especializada para prestação de ser-
viço de manutenção preventiva, corretiva, eficientização e 
elaboração de projetos de iluminação pública, do Parque 
de Iluminação pública do Município de Fundão/ES

VIGÊNCIA: A vigência deste instrumento contratual será 
de 12 (Doze) meses, a partir da data da publicação, po-
dendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no 
parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

VALOR TOTAL: O valor do contrato é de R$ 213.744,00 
(Duzentos e treze mil setecentos e quarenta e quatro re-
ais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN-
TE - 019200.1545100322.024 – Manutenção do Sistema 
de Iluminação Pública- 33903900000 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de Recurso – 16020000 
– COSIP - 16040000 – Royalties Federal 

Fundão/ES, 14 de Agosto de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão/ES

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO PROC 5203/18

Publicação Nº 151674

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Reconheço e Ratifico a Inexigibilidade de Licitação abaixo 
descrita:

PROCESSO nº 5203/2018.

OBJETO: Contratação de apresentação do show artístico 
“OS CARRETEIROS” cujo representante exclusivo é KR 
SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME.

A apresentação acontecerá no dia 12 de agosto ás 20h.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNDÃO

CNPJ:27.165.182/0001-07

CONTRATADA: KR SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.734.932/0001-26

VALOR TOTAL: R$12.000,00 (Doze mil reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, inciso III, da Lei 
8.666/1993.

Fundão/ES, 15 de agosto de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO/ES

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO PROC 5228/18

Publicação Nº 151672

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Reconheço e Ratifico a Inexigibilidade de Licitação abaixo 
descrita:

PROCESSO nº 5228/2018.

OBJETO: Contratação de apresentação do show artístico 
“TRIO LUBIÃO” cujo representante exclusivo é J.E PRODU-
ÇÕES E EVENTOS LTDA ME.

A apresentação acontecerá no dia 12 de agosto ás 19 h.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNDÃO

CNPJ:27.165.182/0001-07

CONTRATADA: J.E PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME

CNPJ: 11.193.814/0001-60

VALOR TOTAL: R$8.000,00 (Oito mil reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, inciso III, da Lei 
8.666/1993.

Fundão/ES, 15 de agosto de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO/ES

RESUMO DO CONTRATO 130/18
Publicação Nº 151675

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 130/2018
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5203/2018

INEXIGIBILIDADE DE LICTAÇÃO – Art. 25, inciso III, Lei 
8.666/93

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES

CNPJ: 27.165.182/0001-07

CONTRATADA: KR SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.734.932/0001-26

OBJETO CONTRATUAL: Contratação de apresentação do 
show artístico “OS CARRETEIROS” cujo representante ex-
clusivo é KR SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME para a 
programação Dia dos Pais,17º Torneio “OZAIR RIBEIRO” 
DE FUTEBOL amador no balneário de Praia Grande Mu-
nicípio de Fundão,que acontecerá no dia 12 de agosto de 
2018.

APRESENTAÇÃO: A apresentação de “OS CARRETEIROS” 
deverá acontecer no dia 12 de agosto de 2018, às 20hrs, 
com duração prevista de 1h30min (Uma hora e 30 minu-
tos).

VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo período de 
30 (trinta) dias, contados da sua assinatura.

VALOR: R$ 12.000,00 (Doze mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 009100.2369500212.050 – 
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS NO BALNEARIO 
DE PRAIA GRANDE.

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA

160400000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO

Fundão/ES,15 de agosto de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES

RESUMO DO CONTRATO 131/18
Publicação Nº 151673

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 131/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5228/2018

INEXIGIBILIDADE DE LICTAÇÃO – Art. 25, inciso III, Lei 
8.666/93

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES

CNPJ: 27.165.182/0001-07

CONTRATADA: J.E PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME

CNPJ: 11.193.814/0001-60

OBJETO CONTRATUAL: Contratação de apresentação do 
show artístico “TRIO LUBIÃO ” cujo representante exclu-
sivo é J.E PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME para a pro-
gramação Dia dos Pais,17º Torneio “OZAIR RIBEIRO” DE 
FUTEBOL amador no balneário de Praia Grande Município 
de Fundão, que acontecerá no dia 12 de agosto de 2018.

APRESENTAÇÃO: A apresentação de “TRIO LUBIÃO” deve-
rá acontecer no dia 12 de agosto de 2018, às 19hrs, com 
duração prevista de 1h30min (Uma hora e 30 minutos).

VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo período de 
30 (trinta) dias, contados da sua assinatura.

VALOR: R$ 8.000,00 (Oito mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 009100.2369500212.050 – 
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS NO BALNEARIO 
DE PRAIA GRANDE.

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA

160400000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO

Fundão/ES,15 de agosto de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES
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Guaçuí

Câmara Municipal

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO  Nº 005/2018
Publicação Nº 151586

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CONTRATADA : EMPRETEC MULTISERV LTDA-EPP

OBJETIVO: ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL

VALOR: A contratante pagará a contratada um acréscimo de

R$ 3.645,01 (Três mil seiscentos e quarenta e cinco reais e um

Centavo), correspondente a 2,91% do valor referente ao contrato inicial.

Da Dotação Orçamentária: 01.01.01.031.1003.4.4.90.51-00

OBRAS E INSTALAÇÕES – Ficha 2.

As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.

Guaçuí-ES, 09 de Agosto de 2018.

Paulo Henrique Couzi Rosa

Presidente da Câmara Municipal de Guaçuí

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CONTRATADA : EMPRETEC MULTISERV LTDA-EPP

DO PRAZO: Fica prorrogado pelo período de 13/08/2018 a 13/10/2018, o prazo constante no item 5.1 do contrato supra-
mencionado.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: As demais cláusulas do referido contrato, permanecem inalteradas.

Guaçuí-ES, 10 de Agosto de 2018.

Paulo Henrique Couzi Rosa

Presidente da Câmara Municipal de Guaçuí
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Guarapari

Prefeitura

MULTAS SEMAG
Publicação Nº 151679

AUTO DE MULTA

Considerando que foi enviado o Auto via A.R. no endereço 
mencionado, e o mesmo retornou, com a observação “En-
dereço insuficiente”, venho por meio deste informar que a 
multa referente aos autos mencionados, foram analisados 
e aguarda a defesa do requerente, no prazo de 20 (vinte) 
dias improrrogáveis a partir da data desta publicação. In-
formamos ainda, que o não atendimento do prazo acarre-
tará a efetivação do valor em dívida ativa.

14827/2018 EUCLIDES ZAMBOM 342.953.057-15

15014/2018 GETULIO BARCELO 674.865.337-15

13232/2018 HELIO SERGIO DE SOUZA 249.004.516-49

14829/2018
LUCIA CRISTINA LIMA DE 
SOUZA

958.284.357.87

14869/2018 LINALVA MARIA DE JESUS 838.005.147-53

15024/2018
MARIA HELENA PAES 
BARBOSA

044.1395-4

16238/2018 NATALINA ALVIPE DALEPRANI 072.027.057-02

14846/2018 NILSON SANTOS MARCELLOS 451.166.607-53

15037/2018 NATALINA ALVIPE DALEPRANI 072.027.057-02

15787/2018 ROSANE SALOTTO 471.547.997-49

14814/2018
ROSAMARY MACHADO DAL-
CIN

493.639.307-00

14840/2018
TEREZA CRISTINA DE 
OLIVEIRA LOPES

996.167.937-72

16226/2018
IGREJA ASSEMBLEIA DE 
DEUS DE GUARAPARI

27.561.471/0001-25

15801/2018
IGREJA DE DEUS DA 
PROFECIA NO BRASIL

0185380-5

15799/2018
IGREJA ASSEMBLEIA DE 
DEUS DE GUARAPARI

0270067-0

15788/2018 JOSE GOMES DOS SANTOS 0270271-1

15803/2018 WILLIAN CARDOSO POTON 0185316-3

15054/2018 ZILDA MARIA DOS SANTOS 082.162.477-61

Thereza Christina Hassen Santos de Barros

Secretária Municipal de Meio Ambiente

AUTO DE MULTA

Considerando que os autuados citados abaixo não mani-
festaram defesa sob os autos de multas recebidos, venho 
por meio deste informar que o valor da multa referente 
aos autos mencionados, foram lançados e aguardam ma-
nifestação do autuado, no prazo de 20 (vinte) dias impror-
rogáveis a partir da data desta publicação. Informamos 
ainda, que o não atendimento do prazo acarretará a efeti-
vação do valor em dívida ativa.

PROCESSO NOME CPF

16800/2017
MARIA REGINA DA CONCEIÇÃO 
MARIANELLI

019.946.157-02

23444/2017 SEBASTIÃO MARTINS RIBEIRO 119.437.507-34

16978/2017 JOSE CORREA DE BARROS 004.436.976-04

23459/2017
JOAQUIM SÉRGIO SILVEIRO DA 
SILVA

458.818.396-68

23477/2017 ERILTON MATOS DA COSTA 259.385.821-68

23464/2017 JOÃO BATISTA PEDROSA 070.742.597-21

23446/2017 VALDECIR MIOSSI 015.306.327-06

23442/2017
ADILSON TEIXEIRA DA 
FONSECA

273.793.707-82

23441/2017 OLIVIA CORREA ALBANO 055.217.287-16

23439/2017 JOSE CARLOS ALVES MARTINS 005.325.297-74

16967/2017 JARBAS COSTALONGA 077.709.637-45

16802/2017 MARILIA CICILIOTTI 731.916.477-91

16973/2017 PEDRO ROSSI 707.656.427-00

16965/2017 JORGE RAFAEL FERRAZ JUNIOR 983.591.186-04

16977/2017 JOSÉ ROBERTO RODRIGUES 068.995.101-97

23461/2017
JOSE FRANCISCO GONÇALVES 
DE ABREU

611.951.116-49

23481/2017
MARIA DO SOCORRO LIRA 
COELHO

411.397.636-87

23901/2017 JOSE ASSUNÇÃO ARAGÃO 542.944.525-87

23490/2017 NORBINO RIBEIRO PINTO 778.399.517-91
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23499/2017 PAULO AFONSO DELAZARE 974.769.207-82

16975/2017 WALTER HERRMANN 059.519.277-73

16976/2017 JOSE GERALDO DELVOX 040.145.817-21

16801/2017
JOSE CONSTANTINO DA 
FONSECA

209.024.687-15

23898/2017 ITAMAR TEIXEIRA MENDES 008.064.557-72

867/2018 AGUILAR RAUTA MARIANO 566.630.567-00

892/2018 ANA LÚCIA SILVA DOS SANTOS 108.383.287-50

875/2018 ANA DE SENA SOUZA 432.127.607-10

894/2018 LOOFI (VANESSA LOOFI) 148.434.297-67

874/2018 AMADO FRANCISCO DE SOUZA 821.625.737-68

23895/2017 JANETE ROCHA 470.695.467-34

23460/2017
JENOBALDO DE OLIVEIRA 
SANTOS

187.772.418-19

23463/2017
MARCIA ROCHA MACHADO 
EIRELLI

664.062.277-91

23479/2017 LOTERIO DE ALMEIDA 094.524.317-09

23854/2017 RENATO BUENO GRAESER 043.641.837-17

23896/2017 IRACILDA DOS SANTOS RAMOS 042.124.667-75

23904/2017 JONOCI LIMA 115.540.197-29

23487/2017 MARIA VALDETE GARCIA 087.484.337-56

23864/2017 JOSE MONTEIRO DOS SANTOS 648.709.607-53

23458/2017 JOVANI BRAMBATI PIUMBINI 002.311.337-58

23863/2017 SANDRO MARTINS DOS SANTOS 114.499.227-32

23893/2017 IVONE MARQUES GARCIA 007.750.117-97

23856/2017
RITA DE CÁSSIA MATIELI 
NORBIN

002.355.747-83

23859/2017 RONALDO SOUZA DA SILVA 034.960.757-59

23868/2017 MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA 6468.815.655-34

895/2018 MARIA DA PENHA ALMEIDA 577.723.987-00

21021/2018 HELOISA HELENA DA SILVA 996.316.447-15

1026/2018 ANTONIO ALVES SANTOS 715.480.975-34

1089/2018 MARIA DA CRUZ 097.158.276-91

16968/2017 WELINGTON MAGALHÃES 378.135.606-04

Thereza Christina Hassen Santos de Barros

Secretária Municipal de Meio Ambiente e Agricultura
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Ibiraçu

Prefeitura

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 026/2018

Publicação Nº 151534

AVISO DE ADESÃO AO

REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Mun. de Ibiraçu, juntamento com o Fundo Mu-
nicipal de Saúde, torna público que através do processo n° 
2696/18, fez adesão parcial à Ata de Registro de Preços n° 
026/18, proveniente do Pregão Presencial n° 018/18, da 
Prefeitura Municipal de Ibirataia-GO, para contratação de 
empresa, visando à futura e eventual aquisição de motoci-
cletas e veículos zero km para atender as necessidades de 
locomoção da SEMUS. Empresa detentora do Registro de 
Preços: COUTIN ESCRITÓRIO, DISTRIBUIÇÃO E COMÉR-
CIO LTDA ME. Vigência da Ata: 12 meses a partir da sua 
assinatura.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 093/2018

Publicação Nº 151661

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial

093/2018

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realiza-
rá às 08 horas do dia 29/08/2018, Licitação na modalidade 
PP exclusivo para ME E EPP. Objeto: Transporte rodoviário, 
para fornecimento de ônibus com motorista e capacidade 
para no mínimo 40 (quarenta) passageiros sentados, sob 
forma de fretamento, a pedido da SEME. Proc. 1894/2018. 
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

Câmara Municipal

PORTARIA CMI N.º 028/2018
Publicação Nº 151696

PORTARIA CMI N.º 028/2018

Dispõe sobre a concessão de férias regulamentares à fun-
cionário que denomina.

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

Considerando o pedido formulado através do processo ad-
ministrativo nº 106/2018;

Considerando o que dispõe o art. 133 e art. 135 da Lei 
Municipal nº 2.641/2005 e suas modificações;

Considerando que o servidor em questão faz jus às férias 
regulamentares solicitada, tendo em vista a conclusão do 
período aquisitivo das mesmas, conforme comprovado nos 
autos do processo supracitado;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao funcionário Allan Auer Fraga, ocu-
pante do cargo de Diretor Geral da Câmara Municipal de 
Ibiraçu, trinta dias de férias regulamentares relativas ao 
período aquisitivo de 09/03/2017 a 08/03/2018, a serem 
gozadas no período de 17/09/2018 a 16/10/2018, bem 
como a conversão de 1/3 (um terço) das mesmas em 

espécie, conforme possibilita o art. 133 da Lei Municipal 
nº 2.641/2005 (Estatuto dos Servidores Públicos do Poder 
Legislativo).

Art. 2º - A conversão de 1/3 (um terço) das férias em 
espécie compreende aos dez últimos dias, ou seja, do dia 
07/10/2018 a 16/10/2018, devendo a fruição das férias 
ocorrer a partir de 17/09/2018, com o retorno do servidor 
beneficiário às suas atividades normais em data de 07 de 
outubro de 2018.

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Plenário Jorge Pignaton, em 14 de outubro de 2018.

MAXSUEL DE OLIVEIRA SENA

Presidente

Registrada nesta Secretaria, em 14 de outubro de 2018.

ISABELLA GOMES BOTTAN LOMBARDI

Técnico Legislativo

mailto:licitacao@ibiracu.es.gov.br
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Itarana

Prefeitura

PORTARIA N.º 1.018/2018
Publicação Nº 151541

PORTARIA N.º 1.018/2018

FÉRIAS DE SERVIDOR

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

CONSIDERANDO as justificativas constantes no Processo nº 003520/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Dar o direito ao gozo das férias ao servidor ROGÉRIO DELAI, Técnico em Informática, matrícula nº 004089, pelo 
período de 13/08/2018 a 22/08/2018, pois em seu período de férias regressou suas atividades por necessidade imperiosa 
do serviço, conforme previsto no Art. 111 da Lei Complementar nº 001/2008.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 13 de agosto de 2018.

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

Itarana/ ES, 15 de agosto de 2018.

LEONILA FIOROTTI GALAZI

Prefeita do Município de Itarana em exercício
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RESOLUÇÃO CMAS/ITARANA Nº 051/2018
Publicação Nº 151583

 

 

_________________________________________________________________________________________ 
Travessa Becalli, Nº 30 – Centro – CEP 29620-000 – Itarana – Espírito Santo – Tel: (27) 3720-0183 

 

 

 

 RESOLUÇÃO CMAS/ITARANA Nº 051/2018 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL-CMAS DE ITARANA/ES, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇOES QUE LHE CONFERE A LEI 
MUNICIPAL N° 966/2012 E CONFORME 
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 
REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. 

 
 
RESOLVE: 
 
    Art. 1º - Aprovar a Prestação de contas do Cofinanciamento do Governo Estadual 

do Sistema Único da Assistência Social - Demonstrativo Sintético Anual de Execução 

Físico Financeira/2017 (anexo I conforme estabelecido na portaria nº 132 de 01 de 

dezembro de 2011) referente a prestação de contas do Bloco de Benefícios 

Eventuais, do Bloco de Proteção Social Básica e do Bloco de Proteção Social 

Especial, com recursos do Fundo Estadual de Assistência Social. Segue abaixo o 

relatório da execução da receita e despesa. 

   Art. 2º - Art. 2º - Aprova a reprogramação do saldo para ser utilizado no exercício de 

2018 como segue: Bloco de Benefícios Eventuais R$6.207,29 (seis mil, duzentos e 

sete reais e vinte e nove reais), do Bloco de Proteção Social Básica R$64.877,20 

(sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte centavos) e do Bloco 

de Proteção Social Especial R$80.370,43 (oitenta mil, trezentos e setenta reais e 

quarenta e três centavos). 

Total do Recurso reprogramado para ser utilizado em 2018: R$151.454,92 (cento e 

cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois 

centavos). 
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_________________________________________________________________________________________ 
Travessa Becalli, Nº 30 – Centro – CEP 29620-000 – Itarana – Espírito Santo – Tel: (27) 3720-0183 

 

 

 

 
Blocos 

 

Benefício Eventual Proteção Social Básica Proteção Social 
Especial 

Saldo em conta em 
31/12/2016 R$7.516,10 R$40.178,90 R$43.959,50 

Valor transferido 
em 2017 R$30.000,00 R$65.781,00 R$54.000,00 

Rendimentos em 
2017 R$664,79 R$3.512,73 R$3.857,61 

Recursos 
financeiros 
executados em 
2017 

R$31.973,60 R$44.595,43 R$21.455,68 

Valores devolvidos 
para a conta em 
2017 

R$0,00 R$0,00 R$9,00 

Inscritos em restos 
a pagar para 2018 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

A reprogramar para 
2018 R$6.207,29 R$64.877,20 R$80.370,43 

Execução Física 

Ref. Pactuada - 150 
Prev. Atendimento - 150 
Quant. Executada - 41 

 

PAIF 
Ref. Pactuada – 2.500 

Prev. Atendimento - 500 
Quant. Executada - 393 

 
PCD 

Ref. Pactuada - 10 
Prev. Atendimento - 10 
Quant. Executada - 34 

PAEFI 
Ref. Pactuada - 50 

Prev. Atendimento - 50 
Quant. Executada – 83 

MSE 
Quant. Executada – 01 

ABORDAGEM SOCIAL 
Quant. Executada – 26 

 
  

Origem 
Orçamentária 

Recursos Previstos Recursos Alocados 

 Recursos Próprios – FMAS R$971.000,00 
Recursos Transferidos do FNAS 
R$232.493,74 

 
Recursos Próprios – FMAS R$895.227,12 
Recursos Transferidos do FNAS 
R$191.623,98 

 

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

 

Itarana/ES, 15 de Agosto de 2018. 

 
 
 
 
 
 

VIRGÍNIA CORRÊA DE SOUZA RATUND 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS 
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TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 187/2018  
Publicação Nº 151542

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 187/2018

Processo n° 003529/2018 de 14/08/2018.

Origem: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA/ES

CONTRATADA: ALINE DE ALMEIDA MOREIRA BUSS

O Município de Itarana/ES, face ao requerimento, processo nº 003529/2018 de 14/08/2018 e com base na Cláusula Quin-
ta, item 3.1.2 do Contrato de Trabalho nº 187/2018, efetua a presente rescisão amigável nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica rescindido, a pedido, o Contrato Administrativo de Trabalho nº 187/2018, da servidora ALINE DE ALMEIDA MOREIRA 
BUSS, MÉDICA, a partir do dia 19/08/2018, garantidos os direitos previstos em contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

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

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

ITARANA/ES, 15 de agosto de 2018.

CONTRATANTE:

Leonila Fiorotti Galazi

Prefeita do Município de Itarana em exercício

CONTRATADA:

ALINE DE ALMEIDA MOREIRA BUSS

TESTEMUNHAS: _______________________________________________
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DECRETO 1038/2018
Publicação Nº 151630

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA         
ESPÍRITO SANTO 
27.104.363/0001-23
DECRETO  Nº 0001038/2018
Data 01/08/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

52.000,00

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

070001.0824400092.042

44905200000

0000149

1399000

700,00

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

010001.0412200022.002

33903900000

0000007

1000000

1.500,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

MATERIAL DE CONSUMO

040001.0412200022.006

33903000000

0000039

1000000

576,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

040001.0412200022.006

33903900000

0000043

1000000

1.900,00

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

347,00

MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

070001.0824400092.087

33903900000

0000172

1399000

1.050,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

080001.0412200022.006

33903900000

0000196

1000000

82.800,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

080001.1545200032.057

33903900000

0000234

1604000

3.783,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO

090001.1212200072.006

31909600000

0000273

1101000

1.471,00

MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

090001.1236100072.066

33909300000

0000313

1119000

34.000,00

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

090001.1236500072.069

33903900000

0000327

1101000

3.000,00

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

090001.1236500072.069

33903900000

0000327

1119000

734,00

MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES

MATERIAL DE CONSUMO

090001.1236500072.071

33903000000

0000356

1101000

755,60

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

100001.1339200112.073

33903200000

0000383

1000000

650,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

100001.1339200112.073

33903900000

0000386

1000000

1.500,00

MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS

MATERIAL DE CONSUMO

100001.2781200062.076

33903000000

0000402

1000000

1.400,00

MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

100001.2781200062.076

33903900000

0000406

1000000

5.270,00

MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

100001.2781200062.076

44905200000

0000410

1000000

TOTAL: 193.436,60

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Excesso de Arrecadação: R$ 52.000,00 (cinqü  enta e dois mil  reais )
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 141.436,60 ( cento e quarenta e um mil quatrocentos e trinta e seis reais  e sessenta  centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

4.581,60

ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100000032902100000

040001.2884300152.0860000059

1.900,00

MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROT. SOCIAL BÁSICA)

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 130100033903600000

070001.0824300092.0400000131

347,00

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 139900033903600000

070001.0824400092.0420000146

3.783,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 110100033903600000

090001.1212200072.0060000280

4.471,00

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 111900033903900000

090001.1236100072.0650000294

20.000,00

INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

OBRAS E INSTALAÇÕES 110100044905100000

090001.1236500073.0260000369

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$ 193.436,60   ( cento e noventa e três mil
quatrocentos e trinta e seis reais  e sessenta  centavos ), nas seguintes dotações:

 DECRETO

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: Zenia Lorena Rizzi
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA           
ESPÍRITO SANTO 
27.104.363/0001-23
DECRETO  Nº 0001038/2018
Data 01/08/2018 

14.734,00

INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 110100044905200000

090001.1236500073.0260000370

150,00

MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

100001.1312200112.0720000375

500,00

MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

100001.1312200112.0720000376

6.770,00

PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

100001.1339200112.0740000391

82.800,00

PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 160400033903900000

100001.1339200112.0740000392

1.400,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

100001.1339200112.0750000395

TOTAL: 141.436,60

Art. 3º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

   Espírito Santo, ITARANA, 01 agosto de 2018

ADEMAR SCHNEIDER
PREFEITO MUNICIPAL

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: Zenia Lorena Rizzi
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DECRETO 1039/2018
Publicação Nº 151662

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA     
ESPÍRITO SANTO 
14.492.062/0001-72
DECRETO  Nº 0001039/2018
Data 01/08/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

3.309,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

060001.1012200082.006

33909300000

0000011

3204000

855,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

060001.1012200082.006

33903900000

0000008

1201000

5.215,00

MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE - PAB

MATERIAL DE CONSUMO

060002.1030100082.022

33903000000

0000017

1203000

12.500,00

MANUTENCAO DAS ATIVIDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

MATERIAL DE CONSUMO

060003.1030200082.029

33903000000

0000044

1203000

TOTAL: 21.879,00

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R$ 3.309,00 (três mil trezentos e nove reais )
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 18.570,00 (dezoito mil quinhentos e setenta  reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

5.215,00

MANUTENCAO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 120300033717000000

060003.1030200082.0280000039

855,00

REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA AO SUS - FMATRI

SUBVENÇÕES SOCIAIS 120100033504300000

060003.1030200082.0300000049

2.500,00

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXAMES LABORATORIAIS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120300033903900000

060003.1030200082.0320000052

10.000,00

CONTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES E/OU POSTOS DE SAUDE

OBRAS E INSTALAÇÕES 120300044905100000

060007.1030100083.0100000082

TOTAL: 18.570,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Espírito Santo, ITARANA, 01 agosto de 2018

ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito Municipal

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$ 21.879,00   (vinte e um mil oitocentos e setenta e
nove reais ), nas seguintes dotações:

DECRETO

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: Zenia Lorena Rizzi
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Câmara Municipal

RESOLUÇÃO Nº 168/2018
Publicação Nº 151540

RESOLUÇÃO Nº 168/2018

“Dispõe sobre a Proposta Parcial do Orçamento da Câmara Municipal de Itarana, Estado do Espírito Santo, para o exercício 
de 2019 e dá outras providências”.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itarana, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Edilidade aprovou e ela pro-
mulga a seguinte:

RESOLUÇÃO:

Art. 1º - Fica aprovado a Proposta Parcial do Orçamento da Câmara Municipal de Itarana, Estado do Espírito Santo, para o 
exercício financeiro de 2019, nos termos do art. 29, inciso V, do Regimento Interno, e do art. 22, inciso III da Lei Orgânica 
Municipal, discriminado em anexo, estimado em R$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais).

Art. 2º - O presente Orçamento será incluído na Proposta Geral do Orçamento Municipal para o exercício financeiro de 
2019 em conformidade com a Lei, sendo suas despesas realizadas segundo a distribuição constante em anexo.

Art. 3º - Aplicar-se-á a presente Resolução as normas exigidas e constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Orça-
mento Geral do Município e da Lei Complementar 101 de 04/05/2000.

Art. 4º - A Resolução entra em vigor a partir da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Câmara Municipal de Itarana/ES, 09 de agosto de 2018.

EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA

Presidente

JOSÉ ALBERTO NEUMANN

Vice-Presidente

ANANIAS DELBONI

Secretário
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João Neiva

Prefeitura

RESULTADO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
002/2018 - RECURSOS

Publicação Nº 151698

RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO

DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, ES, através de sua Comis-
são Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 
10.404/2018, TORNA PÚBLICO o resultado do Julgamento 
dos Recursos da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 
execução de serviços de limpeza urbana, com varrição 
manual, raspagem e retirada de terra e areia das ruas pa-
vimentadas, coleta, transporte e destinação final dos resí-
duos sólidos domiciliares, comerciais e resíduos de saúde, 
capina manual de ruas e avenidas pavimentadas, limpeza 
de bueiros, caiação de meio-fio e postes, roçagem e lim-
peza de leitos de rios, no município de JOÃO NEIVA/ES, 
conforme processo administrativo n° 0680/2018, oriundo 
do Gabinete do Prefeito.

Licitantes HABILITADAS: FORTALEZA AMBIENTAL GEREN-
CIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA EPP, RT EMPREENDIMEN-
TOS, SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI e JAGUARENSE TRANS-
PORTE E TERRAPLANAGEM LTDA EPP.

Licitantes INABILITADAS: SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA 
ME, FOGTEC SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI ME e FLO-
RESTAL COLETA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EPP.

Fica desde já designado o dia 17 de Agosto de 2018, às 09 
horas, para a abertura dos ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTA 
COMERCIAL.

João Neiva, 15 de Agosto de 2018.

Maria Célia Peixoto da Silva

Presidente CPL PMJN

TERMO DE FOMENTO 002/2018
Publicação Nº 151691

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2018

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA POR INTERMÉDIO 
FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA 
E A CÁRITAS DIOCESANA DE COLATINA.

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, pessoa jurídica de direi-
to público, por meio do FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA 
E ADOLESCÊNCIA – FIA, fundo público com sede à Rua 
Pedro Zangrande, 125, Centro, João Neiva/ES , repre-
sentado neste ato representado por sua gestora LUCIA 

HELENA CUNHA DA SILVA, Brasileira, Casada, Secretária 
Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento So-
cial portadora do CPF nº 880.694.277-87 e CI nº 643.485 
SPTC - ES, doravante denominada FOMENTADA e a CÁRI-
TAS DIOCESANA DE COLATINA - PROJETO CRUBIXÁ - JHJ, 
qualificada como Entidade Beneficente de Assistência So-
cial, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômi-
cos inscrita no CNPJ n º 01.791.507/0005-05, com sede 
à Avenida Monte Verde, 28, Bairro Crubixá, João Neiva/
ES, CEP 29.680-000, neste ato representado pelo Diretor 
Presidente AMAURI BRAS CASER , Brasileiro, Casado, por-
tador do CPF sob o nº 653.975.337-34 e CI nº 349.411/ 
SPTC-ES, residente e domiciliado à Rua Begônia ,136, Jar-
dim Planalto, Colatina/ES doravante denominada de FO-
MENTADORA, com fundamento na Lei Federal nº 13.019 
de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal 13.204 
de 2015, à luz do Decreto Federal 8.726, de 27 de abril 
de 2016, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento 
em conformidade com o Plano de Trabalho apresentado e 
aprovado no que será regido pelas seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1. - O presente Termo de Fomento tem por objeto custe-
ar salários e encargos sociais para a equipe de profissio-
nais encarregados na execução das atividades que serão 
ofertados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos na rede de Proteção Social Básica realizado pelo 
Projeto Crúbixa JHJ, em estrita observância com o indica-
do nas especificações do Plano de Trabalho acostado nos 
Autos nº 2.547, de 29/06/2018, que gerou o presente 
TERMO DE FOMENTO.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES

2.1 - Do Município:

2.1.1 - Repassar recursos financeiros por meio de trans-
ferência e em obediência ao cronograma de desembolso 
do Plano de Trabalho, que guardará consonância com as 
metas, fases ou etapas de execução do objeto do Termo 
de Fomento.

2.1.2 - Acompanhar, orientar, supervisionar ou monitorar, 
avaliar e fiscalizar as atividades desenvolvidas e a execu-
ção do presente Termo de Fomento, assegurando o alcan-
ce do objeto definido na cláusula primeira;

2.1.3 - Examinar e deliberar, quando proposta, a excepcio-
nal reformulação do Plano de Trabalho;

2.1.4 - Examinar as prestações de contas final no prazo 
de 90 (noventa) dias a contar da data do recebimento da 
mesma;

2.1.5 – Assumir ou transferir a responsabilidade pela exe-
cução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar 
sua descontinuidade;
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2.1.6 – Solucionar administrativamente, junto a assessoria 
jurídica, as dúvidas decorrentes da execução da parceria.

2.1.7 - Manter em seu sitio oficial na internet, a relação 
das parcerias celebradas e dos respectivos planos de tra-
balho, até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo 
encerramento.

2.2 - Da Entidade:

2.2.1 - Cumprir fielmente o Plano de Trabalho, as metas e 
o objeto pactuado;

2.2.2 - Executar diretamente o objeto pactuado em con-
sonância com as diretrizes técnicas e programáticas do 
Município;

2.2.3 - Manter cadastros atualizados dos usuários, bem 
como quaisquer outros registros, de modo a permitir o 
acompanhamento, o monitoramento, e o controle dos ser-
viços;

2.2.4 - Assegurar ao Município as condições necessárias ao 
acompanhamento, monitoramento, ao controle e à fiscali-
zação da execução do objeto pactuado, permitindo o livre 
acesso dos servidores Públicos, a Comissão de avaliação 
e monitoramento e o Gestor do Contrato e do Tribunal de 
Contas, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos 
relacionados direta e indiretamente com o ajuste pactua-
do, quando no desempenho das atividades de acompanha-
mento e controle; 2.2.5 - Arcar com o pagamento de toda 
e qualquer despesa excedente aos recursos transferidos 
pelo Município;

2.2.6 - Manter atualizada a escrituração contábil específica 
dos atos e fatos relativos aos recursos recebidos;

2.2.7 - Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacio-
nados à execução do objeto previsto no Termo de Fomen-
to não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária 
do Município a inadimplência da organização da sociedade 
civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes 
sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de 
restrição à sua execução;

2.2.8 - Utilizar corretamente os recursos recebidos, que 
não poderão ser destinados a quaisquer outros fins, que 
não estejam estabelecidos na cláusula primeira deste Ter-
mo de Fomento e no Plano de Trabalho, sob pena de res-
cisão deste instrumento e responsabilização de seus diri-
gentes, prepostos ou sucessores;

2.2.9 - Obter aprovação formal do Município para remane-
jar recursos entre os itens previstos no Plano de Trabalho 
e que se configure como real necessidade para a garantia 
dos trabalhos;

2.2.10 - Manter em arquivo pelo prazo de 10 (dez) anos, 
contados da data de aprovação da prestação contas pelo 
Município, os documentos e os registros contábeis deste 
Termo de Fomento;

2.2.11 - Comunicar ao Município em até 60 (sessenta) dias 
a assinatura do Termo de atuação em rede, se for o caso;

2.2.12 - Responsabilizar-se pela guarda da documentação 
referente a prestação de contas deste Termo de Fomento.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CONTRAPARTIDA

Não haverá contrapartida financeira, em bens ou serviços 
a serem aplicados na execução deste Termo de Fomento.

CLÁUSULA QUARTA: DAS VEDAÇÕES

4.1 - As parcerias deverão ser executadas com estrita ob-
servância das cláusulas pactuadas, sendo vedado:

4.1.1 - Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto 
da parceria;

4.1.2 - Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado 
público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hi-
póteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias;

4.1.3 - Efetuar o pagamento de tarifas bancárias, multas, 
juros ou correção monetária, inclusive referente a paga-
mentos ou recolhimentos fora do prazo, exceto, no que se 
refere às multas e juros decorrentes de pagamentos fora 
do prazo por atraso na transferência de recursos pela con-
cedente, desde que os percentuais sejam os disciplinados 
por lei ou normas do mercado;

4.1.4 - Relacionamentos comerciais com parentes, fami-
liares e amigos, pessoas ou organizações que já mante-
nham outros vínculos profissionais com os dirigentes da 
entidade;

4.1.5 - A utilização dos recursos que signifique favoreci-
mento de pessoas vinculadas, inclusive familiares, aos en-
tes e pessoas participantes do ajuste;

4.1.6 - Admitir a realização de despesas e data anterior ou 
posterior à vigência do Termo;

4.1.7- Atribuição de vigência ou de efeitos financeiros re-
troativos a data anterior à da assinatura do Termo;

4.1.8 - Efetuar pagamento em data posterior a sua vigên-
cia, salvo se expressamente autorizada pelo Ordenador de 
Despesa e desde que o fato gerador da despesa tenha 
ocorrido durante a vigência do Termo.

CLÁUSULA QUINTA: DO VALOR DA CLASSIFICAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA DA DESPESA DA FORMA DE UTILIZAÇÃO 
DOS RECURSOS

5.1 - O valor global do presente Termo de Fomento é de 
R$ 174.995,93 (cento e setenta e quatro mil, novecentos 
e noventa e cinco reais e noventa e três centavos), a ser 
repassado em 02 duas parcelas, em conformidade com o 
cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho.

5.2 - Os recursos para atender as despesas decorrentes 
do presente Termo de Fomento correrão pela Dotação Or-
çamentária:

Órgão
034 -Fundo da Infância e 
Adolescência -FIA

Unidade
101 -Fundo da Infância e 
Adolescência -FIA

0341010824300472153
Apoio Técnico e Financeiro 
Metas Pactuadas

10000000 Recurso Ordinário

33504300000 Subvenções Sociais
Ficha 

0000001
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5.3 - Os recursos recebidos em decorrência da parceria 
serão depositados em conta corrente específica isenta de 
tarifa bancária na instituição financeira pública determina-
da pela administração pública;

5.4 - Os rendimentos de ativos financeiros e saldos finan-
ceiros remanescentes poderão ser aplicados no objeto da 
parceria, desde que o pedido para a revisão do Plano de 
Trabalho, contendo tais solicitações, seja aprovado pela 
administração pública, mediante Termo Aditivo ou por 
Apostila ao Plano de Trabalho original, conforme proclama 
o artigo 57, da Lei nº 13.019/2014;

5.5 - A utilização dos recursos para alteração de quantida-
des ou aquisições de novos itens deverão ser previamente 
aprovadas pela concedente, com reformulação do Plano 
de Trabalho;

5.6 - São expressamente proibidas quaisquer transferên-
cias dos recursos financeiros recebidos para outras realiza-
ções, devendo sua aplicação ocorrer, exclusivamente, nas 
despesas previstas no presente ajuste.

CLÁUSULA SEXTA – DO PLANO DE TRABALHO

6.1 – O Plano de Trabalho aprovado é parte integrante des-
te Termo de Fomento, independentemente de transcrição;

6.2 - A reformulação do Plano de Trabalho poderá ser re-
querida formalmente pela Entidade ao Município, até 60 
(sessenta) dias antes do término do prazo estabelecido 
para a execução do objeto do Termo de Fomento, condicio-
nada sua aprovação pelo ordenador de despesa;

6.3 - Poderão ser pagas com recursos vinculados à parce-
ria, desde que aprovadas no Plano de Trabalho, as despe-
sas com:

6.3.1 - Remuneração da equipe encarregada da execução 
do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da orga-
nização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, 
compreendendo as despesas com pagamentos de impos-
tos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários 
proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos so-
ciais e trabalhistas;

6.3.2 - Diárias referentes a deslocamento, hospedagem 
e alimentação nos casos em que a execução do objeto da 
parceria assim o exija;

6.3.3 - Custos indiretos necessários à execução do obje-
to, seja qual for a proporção em relação ao valor total da 
parceria;

6.4 - A inadimplência da administração pública não trans-
fere à organização da sociedade civil a responsabilidade 
pelo pagamento de obrigações vinculadas à parceria com 
recursos próprios;

6.5 - A inadimplência da organização da sociedade civil em 
decorrência de atrasos na liberação de repasses relaciona-
dos à parceria não poderá acarretar restrições à liberação 
de parcelas subsequentes;

6.6 - O pagamento de remuneração da equipe contratada 
pela organização da sociedade civil com recursos da parce-
ria não gera vínculo trabalhista com o poder público.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

7.1 - Os recursos serão liberados de acordo com o crono-
grama de desembolso e deverão ser mantidos e movimen-
tados no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 1114, 
Conta Corrente Especifica nº 1401-7.

7.2 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da 
parceria serão liberadas em estrita conformidade com o 
respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos 
a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das 
impropriedades:

7.2.1 - Quando houver evidências de irregularidade na 
aplicação de parcela anteriormente recebida;

7.2.2 – Quando constatado desvio de finalidade na aplica-
ção dos recursos ou o inadimplemento da organização da 
sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no 
Termo de Fomento;

7.2.3 – Quando a organização da sociedade civil deixar de 
adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras 
apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de 
controle interno ou externo;

7.3 – Na parceria cuja duração exceda um ano, é obriga-
tória a prestação de contas ao término de cada exercício.

CLÁUSULA OITAVA – DA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO 
DA DESPESA

8.1 – As despesas serão comprovadas mediante cópia legí-
velfiscal ou em cópia reprográfica autenticada por cartório 
ou por servidor municipal;

8.2 – Os comprovantes de despesas deverão ser emitidos 
em nome da OSC e não podem possuir data anterior ao 
período de vigência do ajuste;

8.3 - Os pagamentos deverão ser realizados mediante cré-
dito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e 
prestadores de serviços.

CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1 – A prestação de contas apresentada pela OSC, deverá 
conter elementos que permitam ao gestor da parceria ava-
liar o andamento ou concluir que o seu objeto foi execu-
tado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada 
das atividades realizadas e a comprovação do alcance das 
metas e dos resultados esperados, até o período de que 
trata a prestação de contas;

9.2 - A organização da sociedade civil prestará contas da 
boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de 
até noventa dias a partir do término da vigência da parce-
ria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria 
exceder um ano;

9.2.1 A OSC deverá observar os seguintes prazos:

I- O relatório final da execução do objeto deverá ser en-
tregue ao Gestor da parceria no prazo de até 90 (noventa) 
dias, contado do término da execução da parceria pror-
rogável por até 30 (trinta) dias, mediante justificativa e 
solicitação prévia da OSC; II- relatório de execução finan-
ceira do Termo de Fomento, com a descrição das despesas 
e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com 
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a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de 
metas e resultados estabelecidos no Plano de Trabalho, no 
prazo de até 90 (noventa) dias, contado de sua notificação.

9.2.2 - O parecer técnico conclusivo da prestação de con-
tas final embasará a decisão da autoridade competente e 
poderá concluir pela:

I - aprovação das contas que ocorrerá quando constatado 
o cumprimento do objeto e das metas da parceria;

II - aprovação das contas com ressalvas, que ocorrerá 
quando, apesar de cumprido o objeto e as metas da parce-
ria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta 
de natureza formal que não resulte em dano ao erário; ou

III - rejeição das contas que ocorrerá nas seguintes hipó-
teses:

a) omissão no dever de prestar conta;

b) descumprimento injustificado do objeto e das metas es-
tabelecidas;

c) dano ao erário decorrente de ato da gestão ilegítimo ou 
antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores pú-
blicos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA

10.1- A vigência deste Termo de Fomento será de 12 
(doze) meses ou conforme a proposta, contado a partir 
de sua assinatura, compreendendo a execução do objeto.

10.2 - A vigência da parceria poderá ser alterada mediante 
solicitação da organização da sociedade civil, devidamente 
formalizada e justificada, a ser apresentada à administra-
ção pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo 
inicialmente previsto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO OU DE-
NÚNCIA

11.1 - O presente Termo de Fomento será rescindido pelo 
Município, automaticamente, por inadimplência de quais-
quer de suas cláusulas e condições, independentemente 
de aviso, ou de interpelação judicial ou extrajudicial;

11.2 - Os partícipes possuem a faculdade de denunciar 
ou rescindir o Termo de Fomento a qualquer tempo, com 
as respectivas condições, sanções e delimitações claras de 
responsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo 
de antecedência para a publicidade dessa intenção, que 
não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

11.3 - Por ocasião da denúncia ou rescisão da parceria, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenien-
tes das receitas obtidas das aplicações financeiras realiza-
das, serão devolvidos à administração pública, através de 
depósito em conta específica de cada Fundo financiador, 
no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de 
imediata instauração de tomada de contas especial do res-
ponsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESTITUIÇÃO

12.1 A Entidade deverá restituir ao Município o valor trans-
ferido ou repassado atualizado monetariamente, desde a 
data do recebimento, acrescido de juros legais, nos se-
guintes casos:

12.1.1 - Quando não for executado o objeto da avença;

12.1.2 - Quando não for apresentada, injustificadamente, 
no prazo estabelecido, a prestação de contas final;

12.1.3 - Quando os recursos forem utilizados em finalida-
de diversa da estabelecida no ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO “DE 
OFÍCIO”

13.1- A prorrogação de ofício da vigência do instrumento 
deve ser feita pela administração pública, antes do seu 
término, quando ela der causa a atraso na liberação dos 
recursos, limitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PRERROGATIVA DO MU-
NICÍPIO

14.1 – O Município possui a prerrogativa atribuída à admi-
nistração pública para assumir ou transferir a responsabi-
lidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de 
modo a evitar sua descontinuidade;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1 – O presente Termo de Fomento será devidamen-
te publicado no órgão de imprensa oficial do Município de 
João Neiva;

15.2 - O Termo de Fomento somente produzirá efeito jurí-
dico após a publicação do respectivo extrato no meio ofi-
cial de publicidade do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GESTÃO DA PARCERIA

16.1 - Fica a Servidora Cibele Nossa Januário Correa, car-
go de Subcontroladora Jurídica e de Auditoria, Decreton.
º6.112/17, lotada na Controladoria Geral do Município de 
João Neiva, designada Gestora deste Parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE SO-
LIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA

17.1 – A OSC possui responsabilidade exclusiva pelo paga-
mento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais relacionados à execução do objeto previsto no 
presente termo, não implicando responsabilidade solidária 
ou subsidiária do Município na inadimplência da OSC e re-
lação ao referido pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1 - É competente para dirimir qualquer dúvida resul-
tante do presente ajuste o Foro da Cidade de João Neiva 
do Estado do Espírito Santo.

E por estarem de pleno acordo, firmam o presente instru-
mento em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante as 
testemunhas abaixo nomeadas.
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João Neiva/ES, 13 de agosto de 2018.

Otávio Abreu Xavier

Prefeito Municipal

Lucia Helena Cunha da Silva

Secretária Municipal do Trabalho Assistência e Desenvol-
vimento Social

Amauri Bras Caser

Diretor Presidente da Cáritas Diocesana de Colatina

Testemunhas:

1) _____________________________

NOME:

CPF

2) _______________________

NOME:

CPF:

TERMO DE FOMENTO 003/2018
Publicação Nº 151692

TERMO DE FOMENTO Nº 003/2018

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA POR INTERMEDIO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ASSO-
CIAÇÃO AMIGOS DA JUSTIÇA CIDADANIA, EDUCAÇÃO E 
ARTE.

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, pessoa jurídica de direito 
público, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, fundo público com sede à Rua Pedro Zangran-
de, 125, Centro, João Neiva/ES, inscrita no CNPJ sob o 
nº 14.768.944/0001-18, representado neste ato pela Se-
cretária Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvi-
mento Social LUCIA HELENA CUNHA DA SILVA, Brasileira, 
Casada, portadora do CPF sob o nº 880.694.277-87 e CI 
nº 643.485 SPTC - ES, doravante denominada FOMENTA-
DA e de outro lado a ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA JUSTIÇA, 
CIDADANIA, EDUCAÇÃO E ARTE, Pessoa Jurídica, sem fins 
lucrativos sediada à Rua Paulo Roberto de Angeli, s/nº, 
Centro, Ibiraçu-ES, CEP 29670-000, inscrita no CNPJ sob 
o nº 10.653.530/003-54, neste ato representado, na for-
ma de seu estatuto, por Pollianny Siqueira Silva Santos, 
Brasileira, casada, empresária, portadora do CPF sob o nº 
071.290.557-07 e carteira de identidade nº 1.094.915-ES, 
residente e domiciliada à Av. Cond’Eu, 109, Centro, Ibira-
çu-ES, doravante denominada de FOMENTADORA, resol-
vem celebrar o presente Termo de Fomento em regime 
de mútua colaboração e em conformidade com o Plano de 
Trabalho e demais peças constantes do Processo Adminis-
trativo nº 1.489/18, com fundamento na Lei Federal nº 
13.019 de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal 

13.204 de 2015, a luz do Decreto Federal 8.726 de 27 abril 
de 2016.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1. O presente Termo de Fomento tem por objeto a realiza-
ção de oficinas de reciclagem no município para fortalecer 
vínculos e prevenir ocorrência de situações de exclusão 
social e de risco, em estrita observância com o indicado 
nas especificações do Plano de Trabalho, acostado nos Au-
tos nº 1.489, de 13/04/2018, que gerou o presente TER-
MO DE FOMENTO.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES

2.1 - Do Município:

2.1.1 - Repassar recursos financeiros por meio de transfe-
rência e em obediência ao cronograma de desembolsodo 
Plano de Trabalho, que guardará consonância com as me-
tas, fases ou etapas de execução do objeto do Termo de 
Fomento;

2.1.2 - Acompanhar, orientar, supervisionar ou monitorar, 
avaliar e fiscalizar as atividades desenvolvidas e a execu-
ção do presente Termo de Fomento, assegurando o alcan-
ce do objeto definido na cláusula primeira;

2.1.3 - Examinar e deliberar, quando proposta, a excepcio-
nal reformulação do Plano de Trabalho;

2.1.4 - Examinar as prestações de contas final no prazo 
de 90 (noventa) dias a contar da data do recebimento da 
mesma;

2.1.5 – Assumir ou transferir a responsabilidade pela exe-
cução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar 
sua descontinuidade;

2.1.6 – Solucionar administrativamente, junto a assessoria 
jurídica, as dúvidas decorrentes da execução da parceria;

2.1.7 - Manter em seu sitio oficial na internet, a relação 
das parcerias celebradas e dos respectivos planos de tra-
balho, até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo 
encerramento.

2.2 - Da Entidade:

2.2.1 - Cumprir fielmente o Plano de Trabalho, as metas e 
o objeto pactuado;

2.2.2 - Executar diretamente o objeto pactuado em con-
sonância com as diretrizes técnicas e programáticas do 
Município;

2.2.3 - Manter cadastros atualizados dos usuários, bem 
como quaisquer outros registros, de modo a permitir o 
acompanhamento, o monitoramento, e o controle dos ser-
viços;

2.2.4 - Assegurar ao Município as condições necessárias ao 
acompanhamento, monitoramento, ao controle e à fiscali-
zação da execução do objeto pactuado, permitindo o livre 
acesso dos servidores Públicos, a Comissão de avaliação 
e monitoramento e o Gestor do Contrato e do Tribunal de 
Contas, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos 
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relacionados direta e indiretamente com o ajuste pactua-
do, quando no desempenho das atividades de acompanha-
mento e controle;

2.2.5 - Arcar com o pagamento de toda e qualquer des-
pesa excedente aos recursos transferidos pelo Município;

2.2.6 - Manter atualizada a escrituração contábil específica 
dos atos e fatos relativos aos recursos recebidos;

2.2.7 - Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacio-
nados à execução do objeto previsto no Termo de Fomen-
to não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária 
do Município a inadimplência da organização da sociedade 
civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes 
sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de 
restrição à sua execução;

2.2.8 - Utilizar corretamente os recursos recebidos, que 
não poderão ser destinados a quaisquer outros fins, que 
não estejam estabelecidos na cláusula primeira deste Ter-
mo de Fomento e no Plano de Trabalho, sob pena de res-
cisão deste instrumento e responsabilização de seus diri-
gentes, prepostos ou sucessores;

2.2.9 - Obter aprovação formal do Município para remane-
jar recursos entre os itens previstos no Plano de Trabalho 
e que se configure como real necessidade para a garantia 
dos trabalhos;

2.2.10 - Manter em arquivo pelo prazo de 10 (dez) anos, 
contados da data de aprovação da prestação contas pelo 
Município, os documentos e os registros contábeis deste 
Termo de Fomento;

2.2.11 - Comunicar ao Município em até 60 (sessenta) dias 
a assinatura do termo de atuação em rede, se for o caso;

2.2.12 - Responsabilizar-se pela guarda da documentação 
referente a prestação de contas deste Termo de Fomento.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CONTRAPARTIDA

Não haverá contrapartida financeira, em bens ou serviços 
a serem aplicados na execução deste Termo de Fomento.

CLÁUSULA QUARTA: DAS VEDAÇÕES

4.1 - As parcerias deverão ser executadas com estrita ob-
servância das cláusulas pactuadas, sendo vedado:

4.1.1 - Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto 
da parceria;

4.1.2 - Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado 
público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hi-
póteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias;

4.1.3 - Efetuar o pagamento de tarifas bancárias, multas, 
juros ou correção monetária, inclusive referente a paga-
mentos ou recolhimentos fora do prazo, exceto, no que se 
refere às multas e juros decorrentes de pagamentos fora 
do prazo por atraso na transferência de recursos pela con-
cedente, desde que os percentuais sejam os disciplinados 
por lei ou normas do mercado;

4.1.4 - Relacionamentos comerciais com parentes, 

familiares e amigos, pessoas ou organizações que já man-
tenham outros vínculos profissionais com os dirigentes da 
entidade;

4.1.5 - A utilização dos recursos que signifique favoreci-
mento de pessoas vinculadas, inclusive familiares, aos en-
tes e pessoas participantes do ajuste;

4.1.6 - Admitir a realização de despesas e data anterior ou 
posterior à vigência do instrumento;

4.1.7- Atribuição de vigência ou de efeitos financeiros re-
troativos a data anterior à da assinatura do instrumento;

4.1.8 - Efetuar pagamento em data posterior a sua vigên-
cia, salvo se expressamente autorizada pelo Ordenador de 
Despesa e desde que o fato gerador da despesa tenha 
ocorrido durante a vigência do instrumento;

CLÁUSULA QUINTA: DO VALOR DA CLASSIFICAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA DA DESPESA DA FORMA DE UTILIZAÇÃO 
DOS RECURSOS

5.1 - O valor global do presente Termo de Fomento é de R$ 
76.000,00 (setenta e seis mil reais), a ser repassado em 
conformidade com o cronograma de desembolso previsto 
no Plano de Trabalho;

5.2 - Os recursos para atender as despesas decorrentes 
do presente Termo de Fomento correrão pela Dotação Or-
çamentária:

102 Proteção Social Básica

08 Assistência

028.102.081.2200282.081
Garantir Apoio Técnico e Finan-
ceiro da Metas Pactuadas

335043000000 Recursos Ordinários

Fichas 49

5.3 - Os recursos recebidos em decorrência da parceria 
serão depositados em conta corrente específica isenta de 
tarifa bancária na instituição financeira pública determina-
da pela administração pública;

5.4 - Os rendimentos de ativos financeiros e saldos finan-
ceiros remanescentes poderão ser aplicados no objeto da 
parceria, desde que o pedido para a revisão do plano de 
trabalho contendo tais solicitações seja aprovado pela Ad-
ministração Pública, mediante termo aditivo ou por apos-
tila ao plano de trabalho original, conforme proclama o 
artigo 57, da Lei nº 13.019/2014;

5.5 - A utilização dos recursos para alteração de quantida-
des ou aquisições de novos itens deverão ser previamente 
aprovadas pela concedente, com reformulação do Plano 
de Trabalho;

5.6 - São expressamente proibidas quaisquer transferên-
cias dos recursos financeiros recebidos para outras realiza-
ções, devendo sua aplicação ocorre, exclusivamente, nas 
despesas previstas no presente Termo.

CLÁUSULA SEXTA – DO PLANO DE TRABALHO

6.1 – O Plano de Trabalho aprovado é parte integrante 
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deste Termo de Fomento, independentemente de trans-
crição;

6.2 - A reformulação do Plano de Trabalho poderá ser re-
querida formalmente pela Entidade ao Município, até 60 
(sessenta) dias antes do término do prazo estabelecido 
para a execução do objeto do Termo de Fomento, condicio-
nada sua aprovação pelo ordenador de despesa;

6.3 - Poderão ser pagas com recursos vinculados à parce-
ria, desde que aprovadas no Plano de Trabalho, as despe-
sas com:

6.3.1 - Remuneração da equipe encarregada da execução 
do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da orga-
nização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, 
compreendendo as despesas com pagamentos de impos-
tos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários 
proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos so-
ciais e trabalhistas;

6.3.2 - Diárias referentes a deslocamento, hospedagem 
e alimentação nos casos em que a execução do objeto da 
parceria assim o exija;

6.3.3 - Custos indiretos necessários à execução do obje-
to, seja qual for a proporção em relação ao valor total da 
parceria;

6.4 - A inadimplência da administração pública não trans-
fere à organização da sociedade civil a responsabilidade 
pelo pagamento de obrigações vinculadas à parceria com 
recursos próprios;

6.5 - A inadimplência da organização da sociedade civil em 
decorrência de atrasos na liberação de repasses relaciona-
dos à parceria não poderá acarretar restrições à liberação 
de parcelas subsequentes;

6.6 - O pagamento de remuneração da equipe contratada 
pela organização da sociedade civil com recursos da parce-
ria não gera vínculo trabalhista com o poder público.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

7.1 - Os recursos serão liberados de acordo com o crono-
grama de desembolso e deverão ser mantidos e movimen-
tados no Banco Banestes, Agência 148, Conta Corrente 
Específica Nº 29.071.750.

7.2 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da 
parceria serão liberadas em estrita conformidade com o 
respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos 
a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das 
impropriedades:

7.2.1 - Quando houver evidências de irregularidade na 
aplicação de parcela anteriormente recebida;

7.2.2 – Quando constatado desvio de finalidade na aplica-
ção dos recursos ou o inadimplemento da organização da 
sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no 
Termo de Fomento;

7.2.3 – Quando a organização da sociedade civil deixar de 
adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras 
apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de 
controle interno ou externo;

7.3 – Nas parcerias cuja duração exceda um ano, é obriga-
tória a prestação de contas ao término de cada exercício.

CLÁUSULA OITAVA – DA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO 
DA DESPESA

8.1 – As despesas serão comprovadas mediante cópia legí-
vel fiscal ou em cópia reprográfica autenticada por cartório 
ou por servidor municipal;

8.2 – Os comprovantes de despesas deverão ser emitidos 
em nome da OSC e não podem possuir data anterior ao 
período de vigência do Termo;

8.3 - Os pagamentos deverão ser realizados mediante cré-
dito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e 
prestadores de serviços.

CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1 – A prestação de contas apresentada pela OSC, deverá 
conter elementos que permitam ao gestor da parceria ava-
liar o andamento ou concluir que o seu objeto foi execu-
tado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada 
das atividades realizadas e a comprovação do alcance das 
metas e dos resultados esperados, até o período de que 
trata a prestação de contas;

9.4 - A organização da sociedade civil prestará contas da 
boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo 
de até 90 (noventa) dias a partir do término da vigência 
da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da 
parceria exceder um ano;

9.4.1 - A OSC deverá observar os seguintes prazos:

I - O relatório final da execução do objeto deverá ser en-
tregue ao Gestor da parceria no prazo de até 90 (noventa) 
dias, contado do término da execução da parceria pror-
rogável por até 30 (trinta) dias, mediante justificativa e 
solicitação prévia da OSC; e

II - relatório de execução financeira do Termo de Fomento, 
com a descrição das despesas e receitas efetivamente re-
alizadas e sua vinculação com a execução do

objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resul-
tados estabelecidos no Plano de Trabalho, no prazo de até 
90 (noventa) dias, contado de sua notificação;

9.4.2 - O parecer técnico conclusivo da prestação de con-
tas final embasará a decisão da autoridade competente e 
poderá concluir pela:

I - aprovação das contas que ocorrerá quando constatado 
o cumprimento do objeto e das metas da parceria;

II - aprovação das contas com ressalvas, que ocorrerá 
quando, apesar de cumpridos o objeto e as metas da par-
ceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra fal-
ta de natureza formal que não resulte em danos ao erário; 
ou

III- rejeição das contas que ocorrerá nas seguintes hipó-
teses:

a) omissão no dever de prestar conta;

b) descumprimento injustificado do objeto e das metas 
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estabelecidas;

c) danos ao erário decorrente de ato da gestão ilegítimo 
ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores pú-
blicos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA

10.1 - A vigência deste ajuste será de 12 (doze) meses ou 
conforme a proposta, contado a partir de sua assinatura, 
compreendendo a execução do Termo;

10.2 - A vigência da parceria poderá ser alterada mediante 
solicitação da organização da sociedade civil, devidamente 
formalizada e justificada, a ser apresentada à administra-
ção pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo 
inicialmente previsto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO OU DE-
NÚNCIA

11.1 - O presente Termo de Fomento será rescindido pelo 
Município, automaticamente, por inadimplência de quais-
quer de suas cláusulas e condições, independentemente 
de aviso, ou de interpelação judicial ou extrajudicial;

11.2 - Os partícipes possuem a faculdade de denunciar 
ou rescindir o Termo de Fomento a qualquer tempo, com 
as respectivas condições, sanções e delimitações claras de

responsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo 
de antecedência para a publicidade dessa intenção, que 
não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

11.3 - Por ocasião da denúncia ou rescisão da parceria, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenien-
tes das receitas obtidas das aplicações financeiras realiza-
das, serão devolvidos à administração pública, através de 
depósito em conta específica de cada Fundo financiador, 
no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de ime-
diata instauração de tomada de contas especial do res-
ponsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESTITUIÇÃO

12.1 A Entidade deverá restituir ao Município o valor trans-
ferido ou repassado atualizado monetariamente, desde a 
data do recebimento, acrescido de juros legais, nos se-
guintes casos:

12.1.1 - Quando não for executado o objeto da avença;

12.1.2 - Quando não for apresentada, injustificadamente, 
no prazo estabelecido, a prestação de contas final;

12.1.3 - Quando os recursos forem utilizados em finalida-
de diversa da estabelecida no ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO “DE 
OFÍCIO”

13.1- A prorrogação de ofício da vigência do instrumento 
deve ser feita pela administração pública, antes do seu 
término, quando ela der causa a atraso na liberação dos 

recursos, limitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PRERROGATIVA DO MU-
NICÍPIO

14.1 – O Município possui a prerrogativa atribuída à admi-
nistração pública para assumir ou transferir a responsabi-
lidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de 
modo a evitar sua descontinuidade;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1 – O presente Termo de Fomento será devidamen-
te publicado no órgão de imprensa oficial do Município de 
João Neiva;

15.2 - O Termo de Fomento somente produzirá efeito jurí-
dico após a publicação do respectivo extrato no meio ofi-
cial de publicidade do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GESTÃO DA PARCERIA

17.1 - Fica a Servidora Cybele Nossa Januário Correa, car-
go de Subcontroladora Jurídica e de Auditoria, Decreto nº 
6.112/17, lotada na Controladoria Geral do Município de 
João Neiva, designada Gestora deste Parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE SO-
LIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA

18.1 – A OSC possui responsabilidade exclusiva pelo paga-
mento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais relacionados à execução do objeto previsto no 
presente Termo, não implicando responsabilidade solidária 
ou subsidiária do Município na inadimplência da OSC e re-
lação ao referido pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1 - È competente para dirimir qualquer dúvida resul-
tante do presente ajuste o Foro da Cidade de João Neiva 
do Estado do Espírito Santo.

E por estarem de pleno acordo, firmam o presente instru-
mento em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante as 
testemunhas abaixo nomeadas.

João Neiva/ES, 13 de agosto de 2018.

Otávio Abreu Xavier

Prefeito Municipal

Lucia Helena Cunha da Silva

Secretária Municipal do Trabalho Assistência e Desenvol-
vimento Social

Pollianny Siqueira Silva Santos

Diretora Presidente da Associação Amigos da Justiça, Ci-
dadania, Educação e Arte
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Testemunhas:

1) _____________________________

NOME:

CPF

2) _______________________

NOME:

CPF

TERMO DE FOMENTO 004/2018
Publicação Nº 151693

TERMO DE FOMENTO Nº 004/2018

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA POR INTERMEDIO FUN-
DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO 
AMIGOS DA JUSTIÇA CIDADANIA, EDUCAÇÃO E ARTE.

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, pessoa jurídica de direito 
público, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, fundo público com sede à Rua Pedro Zangran-
de, 125, Centro, João Neiva/ES, inscrita no CNPJ sob o 
nº 14.768.944/0001-18, representado neste ato pela Se-
cretária Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvi-
mento Social LUCIA HELENA CUNHA DA SILVA, Brasileira, 
Casada, portadora do CPF sob o nº 880.694.277-87 e CI 
nº 643.485 SPTC - ES, doravante denominada FOMENTA-
DA e de outro lado a ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA JUSTIÇA, 
CIDADANIA, EDUCAÇÃO E ARTE, Pessoa Jurídica, sem fins 
lucrativos sediada à Rua Paulo Roberto de Angeli, s/nº, 
Centro, Ibiraçu-ES, CEP 29.670-000, inscrita no CNPJ sob 
o nº 10.653.530/003-54, neste ato representado, na for-
ma de seu estatuto, por Pollianny Siqueira Silva Santos, 
Brasileira, casada, empresária, portadora do CPF sob o nº 
071.290.557-07 e carteira de identidade nº 1.094.915-ES, 
residente e domiciliada à Av. Cond’Eu, 109, Centro, Ibiraçu-
-ES, doravante denominada de FOMENTADORA, resolvem 
celebrar o presente Termo de Fomento em regime de mú-
tua colaboração e em conformidade com o Plano de Traba-
lho e demais peças constantes do Processo Administrativo 
nº 1.488/18, com fundamento na Lei Federal nº 13.019 de 
31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal 13.204 de 
2015, a luz do Decreto Federal 8.726 de 27 abril de 2016.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Fomento tem por objeto desen-
volver o Programa Criança Feliz Primeira Infância no SUAS 
no Munícipio de João Neiva, através de ações de visita-
ção e orientação à crianças de 0 a 03 anos e gestantes, 
em estrita observância com o indicado nas especificações 
do Plano de Trabalho, acostado nos Autos nº 1.488, de 
13/04/2018, que gerou o presente TERMO DE FOMENTO.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES

2.1 - Do Município:

2.1.1 - Repassar recursos financeiros por meio de trans-
ferência e em obediência ao cronograma de desembolso 
do Plano de Trabalho, que guardará consonância com as 
metas, fases ou etapas de execução do objeto do Termo 
de Fomento;

2.1.2 - Acompanhar, orientar, supervisionar ou monitorar, 
avaliar e fiscalizar as atividades desenvolvidas e a execu-
ção do presente Termo de Fomento, assegurando o alcan-
ce do objeto definido na cláusula primeira;

2.1.3 - Examinar e deliberar, quando proposta, a excepcio-
nal reformulação do Plano de Trabalho;

2.1.4 - Examinar as prestações de contas final no prazo 
de 90 (noventa) dias a contar da data do recebimento da 
mesma;

2.1.5 – Assumir ou transferir a responsabilidade pela exe-
cução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar 
sua descontinuidade;

2.1.6 – Solucionar administrativamente, junto a assessoria 
jurídica, as dúvidas decorrentes da execução da parceria;

2.1.7 - Manter em seu sitio oficial na internet, a relação 
das parcerias celebradas e dos respectivos planos de tra-
balho, até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo 
encerramento.

2.2 - Da Entidade:

2.2.1 - Cumprir fielmente o Plano de Trabalho, as metas e 
o objeto pactuado;

2.2.2 - Executar diretamente o objeto pactuado em con-
sonância com as diretrizes técnicas e programáticas do 
Município;

2.2.3 - Manter cadastros atualizados dos usuários, bem 
como quaisquer outros registros, de modo a permitir o 
acompanhamento, o monitoramento, e o controle dos ser-
viços;

2.2.4 - Assegurar ao Município as condições necessárias ao 
acompanhamento, monitoramento, ao controle e à fiscali-
zação da execução do objeto pactuado, permitindo o livre 
acesso dos servidores Públicos, a Comissão de Avaliação 
e Monitoramento e o Gestor do Contrato, e do Tribunal de 
Contas, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos 
relacionados direta e indiretamente com o ajuste pactua-
do, quando no desempenho das atividades de acompanha-
mento e controle;

2.2.5 - Arcar com o pagamento de toda e qualquer des-
pesa excedente aos recursos transferidos pelo Município;

2.2.6 - Manter atualizada a escrituração contábil específica 
dos atos e fatos relativos aos recursos recebidos;

2.2.7 - Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacio-
nados à execução do objeto previsto no Termo de Fomen-
to não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária 
do Município a inadimplência da organização da sociedade 
civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes 
sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de 
restrição à sua execução;
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2.2.8 - Utilizar corretamente os recursos recebidos, que 
não poderão ser destinados a quaisquer outros fins, que 
não estejam estabelecidos na cláusula primeira deste Ter-
mo de Fomento e no Plano de Trabalho, sob pena de res-
cisão deste instrumento e responsabilização de seus diri-
gentes, prepostos ou sucessores;

2.2.9 - Obter aprovação formal do Município para remane-
jar recursos entre os itens previstos no Plano de Trabalho 
e que se configure como real necessidade para a garantia 
dos trabalhos;

2.2.10 - Manter em arquivo pelo prazo de 10 (dez) anos, 
contados da data de aprovação da prestação contas pelo 
Município, os documentos e os registros contábeis deste 
Termo de Fomento;

2.2.11 - Comunicar ao Município em até (60) sessenta dias 
a assinatura do Termo de Atuação em rede, se for o caso;

2.2.12-Responsabilizar-se pela guarda da documentação 
referente a prestação de contas deste Termo de Fomento.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CONTRAPARTIDA

Não haverá contrapartida financeira, em bens ou serviços 
a serem aplicados na execução deste Termo de Fomento.

CLÁUSULA QUARTA: DAS VEDAÇÕES

4.1 - As parcerias deverão ser executadas com estrita ob-
servância das cláusulas pactuadas, sendo vedado:

4.1.1 - Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto 
da parceria;

4.1.2 - Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado 
público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hi-
póteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias;

4.1.3 - Efetuar o pagamento de tarifas bancárias, multas, 
juros ou correção monetária, inclusive referente a paga-
mentos ou recolhimentos fora do prazo, exceto, no que se 
refere às multas e juros decorrentes de pagamentos fora 
do prazo por atraso na transferência de recursos pela con-
cedente, desde que os percentuais sejam os disciplinados 
por lei ou normas do mercado;

4.1.4 - Relacionamentos comerciais com parentes, fami-
liares e amigos, pessoas ou organizações que já mante-
nham outros vínculos profissionais com os dirigentes da 
entidade;

4.1.5 - A utilização dos recursos que signifique favoreci-
mento de pessoas vinculadas, inclusive familiares, aos en-
tes e pessoas participantes do ajuste;

4.1.6 - Admitir a realização de despesas e data anterior ou 
posterior à vigência do instrumento;

4.1.7- Atribuição de vigência ou de efeitos financeiros re-
troativos a data anterior à da assinatura do instrumento;

4.1.8 - Efetuar pagamento em data posterior a sua vigên-
cia, salvo se expressamente autorizada pelo Ordenador de 
Despesa e desde que o fato gerador da despesa tenha 
ocorrido durante a vigência do instrumento;

CLÁUSULA QUINTA: DO VALOR DA CLASSIFICAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA DA DESPESA DA FORMA DE UTILIZAÇÃO 
DOS RECURSOS

5.1 - O valor global do presente Termo de Fomento é de R$ 
77.000,00 (setenta e sete mil reais), a ser repassado em 
conformidade com o cronograma de desembolso previsto 
no Plano de Trabalho.

5.2 - Os recursos para atender as despesas decorrentes 
do presente Termo de Fomento correrão pela Dotação Or-
çamentária:

101
Gestão da Política de Assis-
tência Social

08 Assistência

028.101.081.2200252.063 Remuneração de Servidores

13010000 Recursos do FNAS

Fichas 09,10,11,12,13

102 Proteção Básica

028.102.081.2200282.082
Desenvolver ações do Progra-
ma Criança Feliz

10000000 Recursos Ordinários

Fichas 050,051,052

5.3 - Os recursos recebidos em decorrência da parceria 
serão depositados em conta corrente específica isenta de 
tarifa bancária na instituição financeira pública determi-
nada pela administração pública;

5.4 - Os rendimentos de ativos financeiros e saldos finan-
ceiros remanescentes poderão ser aplicados no objeto da 
parceria, desde que o pedido para a revisão do Plano de 
Trabalho contendo tais solicitações seja aprovado pela ad-
ministração pública, mediante termo aditivo ou por apos-
tila ao Plano de Trabalho original, conforme proclama o 
artigo 57, da Lei nº 13.019/2014;

5.5 - A utilização dos recursos para alteração de quantida-
des ou aquisições de novos itens deverão ser previamente 
aprovadas pela concedente, com reformulação do Plano 
de Trabalho;

5.6 - São expressamente proibidas quaisquer transferên-
cias dos recursos financeiros recebidos para outras realiza-
ções, devendo sua aplicação ocorrer, exclusivamente, nas 
despesas previstas no presente ajuste.

CLÁUSULA SEXTA – DO PLANO DE TRABALHO

6.1 – O Plano de Trabalho aprovado é parte integrante des-
te Termo de Fomento, independentemente de transcrição;

6.2 - A reformulação do Plano de Trabalho poderá ser re-
querida formalmente pela Entidade ao Município, até 60 
(sessenta) dias antes do término do prazo estabelecido 
para a execução do objeto do Termo de Fomento, condicio-
nada sua aprovação pelo ordenador de despesa;

6.3 - Poderão ser pagas com recursos vinculados à parce-
ria, desde que aprovadas no Plano de Trabalho, as despe-
sas com:
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6.3.1 - Remuneração da equipe encarregada da execução 
do Plano de Trabalho, inclusive de pessoal próprio da orga-
nização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, 
compreendendo as despesas com pagamentos de impos-
tos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários 
proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos so-
ciais e trabalhistas;

6.3.2 - Diárias referentes a deslocamento, hospedagem 
e alimentação nos casos em que a execução do objeto da 
parceria assim o exija;

6.3.3 - Custos indiretos necessários à execução do obje-
to, seja qual for a proporção em relação ao valor total da 
parceria;

6.4 - A inadimplência da administração pública não trans-
fere à organização da sociedade civil a responsabilidade 
pelo pagamento de obrigações vinculadas à parceria com 
recursos próprios;

6.5 - A inadimplência da organização da sociedade civil em 
decorrência de atrasos na liberação de repasses relaciona-
dos à parceria não poderá acarretar restrições à liberação 
de parcelas subsequentes;

6.6 - O pagamento de remuneração da equipe contratada 
pela organização da sociedade civil com recursos da parce-
ria não gera vínculo trabalhista com o poder público.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

7.1 - Os recursos serão liberados de acordo com o crono-
grama de desembolso e deverão ser mantidos e movimen-
tados no Banco Banestes, Agência 148, Conta Corrente nº 
29.071.743.

7.2 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da 
parceria serão liberadas em estrita conformidade com o 
respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos 
a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das 
impropriedades:

7.2.1 - Quando houver evidências de irregularidade na 
aplicação de parcela anteriormente recebida;

7.2.2 – Quando constatado desvio de finalidade na aplica-
ção dos recursos ou o inadimplemento da organização da 
sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no 
Termo de Fomento;

7.2.3 – Quando a organização da sociedade civil deixar de 
adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras 
apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de 
controle interno ou externo;

7.3 – Nas parcerias cuja duração exceda um ano, é obriga-
tória a prestação de contas ao término de cada exercício.

CLÁUSULA OITAVA – DA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO 
DA DESPESA

8.1 – As despesas serão comprovadas mediante cópia legí-
vel fiscal ou em cópia reprográfica autenticada por cartório 
ou por servidor municipal;

8.2 – Os comprovantes de despesas deverão ser emitidos 
em nome da OSC e não podem possuir data anterior ao 

período de vigência do ajuste;

8.3 - Os pagamentos deverão ser realizados mediante cré-
dito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e 
prestadores de serviços.

CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1 – A prestação de contas apresentada pela OSC, deverá 
conter elementos que permitam ao gestor da parceria ava-
liar o andamento ou concluir que o seu objeto foi execu-
tado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada 
das atividades realizadas e a comprovação do alcance das 
metas e dos resultados esperados, até o período de que 
trata a prestação de contas;

9.2 - A organização da sociedade civil prestará contas da 
boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo 
de até 90 (noventa) dias a partir do término da vigência 
da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da 
parceria exceder um ano;

9.2.1 A OSC deverá observar os seguintes prazos:

I - O relatório final da execução do objeto deverá ser en-
tregue ao Gestor da parceria no prazo de até 90 (noventa) 
dias, contado do término da execução da parceria pror-
rogável por até 30 (trinta) dias, mediante justificativa e 
solicitação prévia da OSC; e

II - relatório de execução financeira do Termo de Fomen-
to, com a descrição das despesas e receitas efetivamente 
realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na 
hipótese de descumprimento de metas e resultados esta-
belecidos no Plano de Trabalho, no prazo de até 90 (noven-
ta) dias, contado de sua notificação.

9.2.2 - O parecer técnico conclusivo da prestação de con-
tas final embasará a decisão da autoridade competente e 
poderá concluir pela:

I - aprovação das contas que ocorrerá quando constatado 
o cumprimento do objeto e das metas da parceria;

II - aprovação das contas com ressalvas, que ocorrerá 
quando, apesar de cumpridos o objeto e as metas da par-
ceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra fal-
ta de natureza formal que não resulte em danos ao erário; 
ou

III - rejeição das contas que ocorrerá nas seguintes hipó-
teses:

a) omissão no dever de prestar conta;

b) descumprimento injustificado do objeto e das metas es-
tabelecidas;

c) danos ao erário decorrente de ato da gestão ilegítimo 
ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores pú-
blicos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA

10.1- A vigência deste ajuste será de 08 (oito) meses ou 
conforme a proposta, contado a partir de sua assinatura, 
compreendendo a execução do objeto,

10.2 - A vigência da parceria poderá ser alterada mediante 
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solicitação da organização da sociedade civil, devidamente 
formalizada e justificada, a ser apresentada à administra-
ção pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo 
inicialmente previsto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO OU DE-
NÚNCIA

11.1 - O presente Termo de Fomento será rescindido pelo 
Município, automaticamente, por inadimplência de quais-
quer de suas cláusulas e condições, independentemente 
de aviso, ou de interpelação judicial ou extrajudicial;

11.2 - Os partícipes possuem a faculdade de denunciar 
ou rescindir o Termo de Fomento a qualquer tempo, com 
as respectivas condições, sanções e delimitações claras de 
responsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo 
de antecedência para a publicidade dessa intenção, que 
não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

11.3 - Por ocasião da denúncia ou rescisão da parceria, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenien-
tes das receitas obtidas das aplicações financeiras realiza-
das, serão devolvidos à administração pública, através de 
depósito em conta específica de cada Fundo financiador, 
no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de 
imediata instauração de tomada de contas especial do res-
ponsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESTITUIÇÃO

12.1 A Entidade deverá restituir ao Município o valor trans-
ferido ou repassado atualizado monetariamente, desde a 
data do recebimento, acrescido de juros legais, nos se-
guintes casos:

12.1.1 - Quando não for executado o objeto da avença;

12.1.2 - Quando não for apresentada, injustificadamente, 
no prazo estabelecido, a prestação de contas final;

12.1.3 - Quando os recursos forem utilizados em finalida-
de diversa da estabelecida no ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO “DE 
OFÍCIO”

13.1- A prorrogação de ofício da vigência do instrumento 
deve ser feita pela administração pública, antes do seu 
término, quando ela der causa a atraso na liberação dos 
recursos, limitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PRERROGATIVA DO MU-
NICÍPIO

14.1 – O Município possui a prerrogativa atribuída à admi-
nistração pública para assumir ou transferir a responsabi-
lidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de 
modo a evitar sua descontinuidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1 – O presente Termo de Fomento será devidamente 

publicado no órgão de imprensa oficial do Município de 
João Neiva;

15.2 - O Termo de Fomento somente produzirá efeito jurí-
dico após a publicação do respectivo extrato no meio ofi-
cial de publicidade do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA – DA GESTÃO DA PARCERIA

16.1 - Fica a Servidora Cybele Nossa Januário Correa, car-
go de Subcontroladora Jurídica e de Auditoria, Decreto n.º 
6.112/17, lotada na Controladoria Geral do Município de 
João Neiva, designada Gestora desta Parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE SO-
LIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA

17.1 – A OSC possui responsabilidade exclusiva pelo paga-
mento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais relacionados à execução do objeto previsto no 
presente Termo, não implicando responsabilidade solidária 
ou subsidiária do Município na inadimplência da OSC e re-
lação ao referido pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1 - É competente para dirimir qualquer dúvida resul-
tante do presente ajuste o Foro da Cidade de João Neiva 
do Estado do Espírito Santo.

E por estarem de pleno acordo, firmam o presente instru-
mento em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante as 
testemunhas abaixo nomeadas.

João Neiva/ES, 14 de agosto de 2018.

Otávio Abreu Xavier

Prefeito Municipal de João Neiva

Lucia Helena Cunha da Silva

Secretária Municipal do Trabalho Assistência e Desenvol-
vimento Social

Pollianny Siqueira Silva Santos

Diretora Presidente da Associação Amigos da Justiça, Ci-
dadania, Educação e Arte

Testemunhas:

1) _____________________________

NOME:

CPF

2) _______________________

NOME:

CPF
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Câmara Municipal

DECRETO LEGISLATIVO CMJN Nº 002/2018
Publicação Nº 151619

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 
 
DECRETO LEGISLATIVO CMJN Nº 002/2018 

 
 

REJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ANUAL DO PREFEITO – EXERCÍCIO 2015. 

 
  

O Presidente da Câmara Municipal de João Neiva, Estado do Espírito Santo, 
no uso regular de suas atribuições legais e regimentais,  

 
faço saber que o Plenário aprovou e eu promulgo o seguinte: 
 
 
 
Art. 1º - Fica rejeitada a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal 

de João Neiva, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Romero 
Gobbo Figueredo, ratificando-se o Parecer Prévio TC-125/2017, do Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo. 

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

revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 

 Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 15 de agosto de 2018. 
 
 
 

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS  
Presidente 

 
 
 
 

Registrado nesta Secretaria em 15 de agosto de 2018. 
 
 

Carla Caniçali Suce 
Assistente Legislativo 
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Laranja da Terra

Prefeitura

TERMO DE CESSÃO
Publicação Nº 151580

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA CESSÃO DE 
SERVIDORES

(MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA - LEI Nº 351/2001)

(MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - LEI Nº 2.929/2017)

Convênio de Cooperação Mútua que entre si celebram o 
Município de Laranja da Terra e o Município de Baixo Guan-
du para cessão de servidores.

O MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, Estado do Espírito 
Santo, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 
sob o nº 31.796.097/0001-14, com endereço à Av. Luiz 
Obermuller Filho, 85, Centro, Laranja da Terra/ES, CEP 
29615-000, neste ato representado pelo Prefeito Munici-
pal, Sr. JOSAFÁ STORCH, brasileiro, casado, portador da 
carteira de identidade nº.1552918-ES, inscrito no CPF 
nº.013.566.547-70, e o MUNICÍPIO DE BAIXO GUAN-
DU, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.165.737/0001-
10, com sede administrativa na Rua Francisco Ferreira, 
n°40, Centro. Baixo Guandu/ES, CEP: 29.730–000, nes-
te ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ DE 
BARROS NETO, brasileiro, advogado, portador do CPF nº 
031.888.287-27, nos termos da Lei nº.351/2001 do Mu-
nicípio de Laranja da Terra e da Lei nº.2.929/2017 do Mu-
nicípio de Baixo Guandu, celebram o presente CONVÊNIO 
DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA CESSÃO DE SERVIDORES, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Convênio tem por obje-
to a cessão de servidores pertencentes ao quadro de pes-
soal dos convenentes, para prestarem serviços nos seus 
órgãos, mediante requisição.

PARÁGRAFO ÚNICO - A cessão do (a) servidor (a) requisi-
tado (a) será autorizada de forma expressa, e o ônus com 
os vencimentos do servidor será acordado no Termo de 
Cessão celebrado entre os convenentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – Para a consecução do objeto deste 
Convênio, as partes acordam o seguinte:

§1º- a designação do (a) servidor (a) cedido (a) será for-
malizada mediante requisição pelo município solicitante, 
por meio de celebração de termo de cessão.

§2º- A época de gozo das férias pelo (a) servidor (a) cedi-
do(a) ficará a critério do órgão requisitante, respeitado o 
período aquisitivo no Município de origem, observadas as 
informações funcionais prestadas pelo CEDENTE.

§3º- A jornada de trabalho do (a) servidor (a) cedido (a) 
é a prevista no Plano de Carreira de seu Município de ori-
gem, podendo ser alterada pelo Cessionário para adequar 
a realidade do município, desde que justificado.

§4º- Havendo realização de horas extras de trabalho, o 
pagamento correrá por conta do órgão requisitante.

§5º- Em caso do (a) servidor(a) cedido(a), desempenhar 
atividade insalubre ou periculosa, os respectivos adicionais 
serão pagos pelo órgão requisitante.

§6º- É vedada a subcessão do (a) servidor(a) pelo órgão 
requisitante a quaisquer outros órgãos.

§7º- Os (as) servidores (as) cedidos (as) com base neste 
Convênio, além dos princípios e normas próprias da Admi-
nistração Pública, das regras constantes do Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais do órgão CEDENTE, ficam 
também sujeitos aos regulamentos internos e normas de 
serviços do CESSIONÁRIO.

§8º- O (A) servidor (a) cedido(a) para exercício de cargo 
de provimento em comissão ou de Secretário Municipal, 
poderá perceber o valor da remuneração ou subsídio do 
respectivo cargo a ser ocupado.

§9 - O (A) servidor (a) cedido (a) que vier a ocupar os 
cargos relatados no parágrafo anterior, fará jus ao recebi-
mento dos adicionais de quinquênios calculados na forma 
da legislação do órgão CEDENTE, devendo ser pagos pelo 
CESSIONÁRIO.

§10 - Antes da formalização do Termo de Cessão de ser-
vidores (as), poderá ser ouvida a Secretaria Municipal de 
Planejamento (ou equivalente), para que informe a viabili-
dade orçamentária para a cessão.

CLÁUSULA TERCEIRA – Este CONVÊNIO terá validade até 
31 de dezembro de 2020, a contar de sua assinatura, po-
dendo ser prorrogado, mediante termo aditivo e interesse 
das partes.

CLÁUSULA QUARTA – As despesas do presente Convênio 
correrão por conta das dotações orçamentárias dos res-
pectivos Convenentes.

CLÁUSULA QUINTA - Poderão os Convenentes denunciar o 
presente ajuste pelo descumprimento das obrigações ou 
condições nele pactuadas que o torne inexequível ou ain-
da, por ato unilateral, mediante aviso prévio da parte que 
se desinteressar, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias.

CLÁUSULA SEXTA - A publicação do extrato deste Convê-
nio ou de seus aditamentos será providenciada por am-
bos os municípios, no qual poderá ser publicado no Diário 
Oficial dos Municípios do Espírito Santo – DOM/ES (www.
diariomunicipales.org.br).

CLÁUSULA SÉTIMA - Para dirimir quaisquer dúvidas emer-
gentes do presente CONVÊNIO, elegem o Foro da Comarca 
de Laranja da Terra, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem de comum acordo, firmam o presente instru-
mento em três (03) vias de igual teor e forma, juntamente 
com as testemunhas abaixo arroladas.
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Laranja da Terra/ES, 15 de agosto de 2018.

JOSAFÁ STORCH

PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA

JOSÉ DE BARROS NETO

PREFEITO MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

TESTEMUNHAS:

1ª) ___________________________________

CPF:

2ª) ____________________________________

CPF:
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Mantenópolis

Prefeitura

AVISO DE SUSPENSÃO - TP 007-2018
Publicação Nº 151563

Prefeitura Municipal de Mantenópolis – ES

TOMADA DE PREÇO

N° 007/2018 (SUSPENSÃO)

A Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES, através de seu 
Presidente da CPL (Comissão Permanente de Licitação) 
torna público a suspensão da licitação para contratação 
de empresa especializada para Construção de um Edifício 
para acolhimento institucional de crianças e adolescentes 
– ABRIGO FAMÍLIA FELIZ - Mantenópolis – ES em virtude 
de Pedido de Impugnação do Edital por licitante.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 
(27) 3758 2916.

Mantenópolis/ES, 15 de agosto de 2018.

Wollmer Cândido de Paula

Presidente da CPL

PORTARIAS 517/2018
Publicação Nº 151612

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº 517/2018

O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder a Servidora ALCILENE TEIXEIRA SI-
QUEIRA- Matrícula nº 601752 -02 (dois) dias de licença 
para tratamento de saúde, conforme Art. 200 e 202 da 
Lei Municipal nº 792/99 – ESTATUTO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS-ES, a partir 
de 09 de agosto de 2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 09 de agosto 
de 2018.

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

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Mantenópolis-ES, 10 de agosto de 2018.

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL
- Prefeito Municipal –

Publicado em: 10/08/2018
Registrado às Fls.:

Livro nº:

PORTARIAS 518/2018
Publicação Nº 151613

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº 518/2018

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

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder aos servidores abaixo relacionados 
adicional de 1% (um por cento) sobre o vencimento, na 
forma prevista no art. 69 da Lei Municipal nº 792/99 – ES-
TATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE 
MANTENÓPOLIS.

Edneia Gronga Dos Reis –Matricula 009552

Gilza Braga De Souza Pereira –Matricula 000094

Ildo Batista Domingos –Matricula 000193

Joel Vargas –Matricula 009463

Jose Candido De Souza –Matricula 000414

Jose Cassimiro Da Silva –Matricula 000153

Leila Maria Ribeiro –Matricula 000100

Selma Aparecida Leonardo Da Silva Ventura –Matricula 
000039

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

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

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Mantenópolis-ES, 10 de agosto de 2018.

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL

- Prefeito Municipal –

Publicado em: 10/08/2018

Registrado às Fls.:

Livro nº:
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Marilândia

Prefeitura

CONTRATO DE FORNECIMENTO N 033-2018 CP 
02-2018

Publicação Nº 151637

Resumo do Contrato de Fornecimento

Proc.2574/ 2018

Chamada Pública n° 02/2018

Contrato de Fornecimento nº 033/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marilândia

CONTRATADA: ALESSANDRO PERIM Valor: 19.890,00

Vigência: será de sua assinatura, até 31 de dezembro de 
2018.

Marilândia, 15 de agosto de 2018.

Geder Camata 

Prefeito Municipal

CONTRATO DE FORNECIMENTO N 034-2018 CP 
02-2018

Publicação Nº 151638

Resumo do Contrato de Fornecimento

Proc.2574/ 2018

Chamada Pública n° 02/2018

Contrato de Fornecimento nº 034/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marilândia

CONTRATADA: ANDRÉ NOVENTA Valor: 4.516,50

Vigência: será de sua assinatura, até 31 de dezembro de 
2018.

Marilândia, 15 de agosto de 2018.

Geder Camata 

Prefeito Municipal

CONTRATO DE FORNECIMENTO N 035-2018 CP 
02-2018

Publicação Nº 151639

Resumo do Contrato de Fornecimento

Proc.2574/ 2018

Chamada Pública n° 02/2018

Contrato de Fornecimento nº 035/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marilândia

CONTRATADA: SERGIMAR GREGORIO GAVA Valor: 
11.917,50

Vigência: será de sua assinatura, até 31 de dezembro de 
2018.

Marilândia, 15 de agosto de 2018.

Geder Camata 

Prefeito Municipal

CONTRATO DE FORNECIMENTO N 036-2018 CP 
02-2018

Publicação Nº 151640

Resumo do Contrato de Fornecimento

Proc.2574/ 2018

Chamada Pública n° 02/2018

Contrato de Fornecimento nº 036/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marilândia

CONTRATADA: PASQUALINO DA COSTA SILVA Valor: 
19.977,50

Vigência: será de sua assinatura, até 31 de dezembro de 
2018.

Marilândia, 15 de agosto de 2018.

Geder Camata 

Prefeito Municipal

CONTRATO DE FORNECIMENTO N 037-2018 CP 
02-2018

Publicação Nº 151641

Resumo do Contrato de Fornecimento

Proc.2574/ 2018

Chamada Pública n° 02/2018

Contrato de Fornecimento nº 037/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marilândia

CONTRATADA: VINICIUS GAVA Valor: 7.945,00

Vigência: será de sua assinatura, até 31 de dezembro de 
2018.

Marilândia, 15 de agosto de 2018.

Geder Camata 

Prefeito Municipal
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CONTRATO DE FORNECIMENTO N 038-2018 CP 
02-2018

Publicação Nº 151642

Resumo do Contrato de Fornecimento

Proc.2574/ 2018

Chamada Pública n° 02/2018

Contrato de Fornecimento nº 038/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marilândia

CONTRATADA: VANESSA APARECIDA CONARINCH LOURE-
NA Valor: 13.792,00

Vigência: será de sua assinatura, até 31 de dezembro de 
2018.

Marilândia, 15 de agosto de 2018.

Geder Camata 

Prefeito Municipal
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Nova Venécia

Prefeitura

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 - FMS - 
ALTERAÇÃO DO EDITAL

Publicação Nº 151680

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENÉCIA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2018

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

Comunicamos aos interessados que o Edital de Concorrên-
cia Pública nº 001/2018 objetivando a contratação de em-
presa especializada para prestação de serviços de softwa-
res dos sistemas específicos de tecnologia da informação 
para garantir a continuidade dos serviços ora executados 
nos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, a 
saber: SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS, 
SISTEMA INTEGRADO DE ALMOXARIFADO, SISTEMA IN-
TEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS 
e SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA so-
freu alterações no Anexo VII – Minuta do Contrato, nas 
Cláusulas Segunda, Quarta, Quinta, Sexta e Vigésima.

DATA E HORA PERMANECEM INALTERADOS.

O Edital poderá ser obtido pelo e-mail licitacaonv@hot-
mail.com e/ou pelo site www.novavenecia.es.gov.br ou na 
sala de Licitações, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 
11:00 e das 13:00 às 15:00 horas, no endereço sito na Av. 
Vitória, n.º 347 – Centro - Nova Venécia – ES.

Informações pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia, 15/08/2018.

FARLEY DELABELA

PRESIDENTE DA CPL    

P. PRESENCIAL - 057/2018 - PMNV - ME E EPP
Publicação Nº 151678

PREFEITURA DE NOVA VENECIA

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 057/2018

REGISTRO DE PREÇOS

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE - EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVI-
DUAL - MEI

Objeto: Contratação de empresa especializada para con-
fecção de Placas de Inauguração de Construção e/ou 

Reforma e de Fachada que serão utilizadas para atender 
o Gabinete do Prefeito e diversas Secretarias Municipais, 
deste Município.

Credenciamento: das 08:00 às 08:30 horas do dia 
06/09/2018.

Recebimento das Propostas: até às 08:30 horas do dia 
06/09/2018.

O Edital poderá ser obtido pelo e-mail licitacaonv@hot-
mail.com ou pelo site www.novavenecia.es.gov.br ou na 
sala de Licitações, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 
11:00 e das 13:00 às 15:00 horas, no endereço sito na Av. 
Vitória, nº 347, Centro – Nova Venécia – ES.

Informações pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia, 15/08/2018.

GESIANY MERLIM BANZA

PREGOEIRA

mailto:licitacaonv@hotmail.com
mailto:licitacaonv@hotmail.com
http://www.novavenecia.es.gov.br
mailto:licitacaonv@hotmail.com
mailto:licitacaonv@hotmail.com
http://www.novavenecia.es.gov.br
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Piúma

Prefeitura

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESEN-
CIAL SRP Nº 022/2018

Publicação Nº 151682

AVISO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
022/2018

Processo nº 0.601/2018

O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, através do seu Pregoeiro tor-
na público o resultado da licitação Pregão Presencial nº 
022/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa para 
fornecimento de camisas e bonés promocionais, para aten-
der demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo devidamente homologado pela autoridade reque-
rente conforme Decreto 1.118/2017, em atendimento à 
Lei nº 8.666/93. Empresas Vencedoras:

DSP CONFECÇÕES LTDA ME – CNPJ sob o nº 
11.540.122/0001-97, no Valor Global: R$15.733,36(quin-
ze mil setecentos e trinta e três reais e trinta e seis centa-
vos) – para o item 1.

CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 
LTDA, – CNPJ 08.036.852/0001-40, no Valor Global: 
R$4.350,00(quatro mil trezentos e cinquenta reais) – para 
o item 2.

Piúma, 15 de agosto de 2018.

Ana Luíza Ferreira Mathias

Secretária Mun. de Saúde

CONTRATO Nº 083/2018
Publicação Nº 151665

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 083/2018

Processo nº 7.329/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA/ES – 
CNPJ Nº 27.165.695/0001-18

CONTRATADO: LINK CARD DISTRIBUIDORA DE BENEFÍ-
CIOS EIRELI, CNPJ nº 12.039.966/0001-11

OBJETO: “Contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de abastecimento de combustível, atra-
vés de implantação e operação de um sistema informati-
zado e integrado de cartão magnético com chip ou cartão 
com tarja magnética, com disponibilização de rede cre-
denciada de postos para atender a frota de veículos do 
Município de Piúma”

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.

VIGÊNCIA: 12(doze) meses

DATA DE ASSINATURA: 02/08/2018.

VALOR GLOBAL: R$ 1.536.217,57 (um milhão, quinhentos 
e trinta e seis mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta 
e sete centavos)

Piúma/ES, 15 de agosto de 2018.

José Ricardo Pereira da Costa

Prefeito Municipal de Piúma

CONTRATO Nº 085/2018
Publicação Nº 151667

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 085/2018

Processo nº 6.942/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA/ES – 
CNPJ Nº 27.165.695/0001-18

CONTRATADO: MARCIO LAIBER ALMEIDA ME, CNPJ nº 
09.498.514/0001-93

OBJETO: “Contratação de empresa especializada na elabo-
ração de Relatório Técnico de Engenharia Civil e Análise de 
Quantitativos (acréscimos/decréscimo) e Laudos Técnicos 
de Engenharia na Estrutura da EMEF Itaputanga (Contrato 
nº 082/2016)”

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.

VIGÊNCIA: 12(doze) meses

DATA DE ASSINATURA: 08/08/2018.

VALOR GLOBAL: R$ 7.000,00 (sete mil reais)

Piúma/ES, 15 de agosto de 2018.

Isabel Fernanda Scherres Rocha

Secretária Municipal de Educação
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Câmara Municipal

PREGÃO PRESENCIAL 2/2018
Publicação Nº 151579

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL N° 2/2018

MODALIDADE: pregão presencial.

TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço global.

ABERTURA DA SESSÃO: 29 de agosto de 2018 (quarta-feira), às 9 horas.

LOCAL: Auditório da Câmara Municipal de Piúma, situada na Avenida Izaias Scherrer, 41, 2º andar, em Piúma (ES).

OBJETO: contratação de empresa para realização de gravação em áudio e vídeo das sessões plenárias ordinárias, extra-
ordinárias, especiais e solenes, e demais eventos, da Câmara Municipal de Piúma, a se realizarem entre a assinatura e 
término do contrato, com edição e gravação das mesmas em DVD e transmissão via web no sítio da Câmara Municipal na 
internet e em redes sociais, sendo que tais sessões e eventos poderão ser realizadas dentro ou fora das dependências da 
sede, devendo o referido serviço atender às especificações constantes do presente Termo de Referência.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O edital poderá ser retirado pelo site da Câmara Municipal de Piúma (http://transparencia.
camarapiuma.es.gov.br)

Outras informações: pregoeiro@camarapiuma.es.gov.br

Piúma, 15 de agosto de 2018.

Katia Quinteiro

Pregoeira
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Santa Leopoldina

Prefeitura

RESULTADO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 002/2018

Publicação Nº 151659

RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia e/ou ar-
quitetura, especializada em elaboração de projetos arqui-
tetônicos e complementares.

EMPRESAS VENCEDORAS:

L.F ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Item 4 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS 
E ELÉTRICOS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS no valor de 
R$ 4.671,60 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais 
e sessenta centavos).

Item 7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 
EM OBRAS E PROJETOS DE EDIFICAÇÕES no valor de R$ 
41.218,54 (quarenta e um mil, duzentos e dezoito reais e 
cinquenta e quatro centavos).

ML PROJETOS EIRELI - ME

Item 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS 
EM EDIFÍCIOS EDUCACIONAIS no valor de R$ 30.820,00 
(trinta mil, oitocentos e vinte reais).

Item 2 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS 
EM EDIFÍCIOS HOSPITALARES E SAÚDE no valor de R$ 
46.168,00 (quarenta e seis mil, cento e sessenta e oito 
reais).

VM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME

Item 03 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS 
EM IMOVEIS HISTÓRICOS OU DE INTERESSE DE PRESER-
VAÇÃO no valor de R$ 21.285,00 (vinte e um mil, duzen-
tos e oitenta e cinco reais).

Item 5 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO 
E DRENAGEM DE VIAS, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais).

Item 6 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS 
DE PRAÇAS no valor de R$ 9.630,00 (nove mil, seiscentos 
e trinta reais).

Processo Adm. Nº 00353/2018, de 31/01/2018 – SEOSP.

Santa Leopoldina, 15/08/2018

Leomar Laurett

Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2018
Publicação Nº 151660

TOMADA DE PREÇOS

Nº. 003/2018

O Município de Santa Leopoldina torna público que foi HO-
MOLOGADA a Tomada de Preços Nº 003/2018, objetivando 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PARA FINALIZAÇÃO DA 
EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE 
ESPORTES DE SANTA LEOPOLDINA com o seguinte resul-
tado: CONSTRUTORA MARIANO LTDA-ME, no valor de R$ 
35.439,92. Proc. Adm. Nº 000601/2018 de 02/03/2018 
– S. Esportes.

Santa Leopoldina, 07.08.2018

Valdemar Luiz H. Coutinho

Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018

O Município de Santa Leopoldina torna público que foi AD-
JUDICADA a Tomada de Preços Nº 003/2018, objetivando 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PARA FINALIZAÇÃO DA 
EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE 
ESPORTES DE SANTA LEOPOLDINA a CONSTRUTORA MA-
RIANO LTDA-ME, no valor de R$ 35.439,92. Proc. Adm. Nº 
000601/2018 de 02/03/2018 – S. Esportes.

Santa Leopoldina, 07.08.2018

Valdemar Luiz H. Coutinho

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 120/2018

CONTRATADO: CONSTRUTORA MARIANO LTDA – ME

OBJETO: Contratação de empresa para finalização da exe-
cução de reforma e ampliação do Ginásio de Esportes de 
Santa Leopoldina.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses com início a partir de 
10/08/2018 e término em 09/08/2019, podendo ser pror-
rogado.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias após a Ordem de 
Serviços.

VALOR: R$ 35.439,92 (trinta e cinco mil, quatrocentos e 
trinta e nove reais e noventa e dois centavos). Proc. Adm. 
Nº 000601/2018 de 02/03/2018 – S. Esportes.

Santa Leopoldina 09.08.2018.

Valdemar Luiz Horbelt Coutinho

Prefeito Municipal

Contratante



16/08/2018 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1077

www.diariomunicipales.org.br

Página 218

Santa Maria de Jetibá

Prefeitura

INEXIGIBILIDADE PROC. 7335/18
Publicação Nº 151565

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, em cumprimen-
to ao disposto no Art. 26 da Lei 8.666/93, avisamos que 
acolhemos o parecer da SECJUR e RATIFICAMOS a INEXI-
GIBILIDADE de licitação com amparo no caput do Art. 25, 
da Lei Federal nº 8.666/93 no processo abaixo, conforme 
segue:

Processo 7335/2018 - Contratadas: Laboratório Santa Te-
resa Ltda ME; Espíndula Laboratório de Análises Clínicas 
Ltda ME; Laboratório Ferrari Ltda ME e Laboratório Jeti-
bá Eireli ME. Objeto: Credenciamento de estabelecimen-
tos prestadores de serviços de saúde na área de exames 

laboratoriais, para realização de exames de análises clíni-
cas, conforme condições do Edital de Credenciamento nº 
003/2018. Valor estimado de cada empresa: 112.500,00; 
período: 12 meses. Dotação: 008001.1030200152.047 – 
Manutenção dos serviços de saúde da média e alta com-
plexidade - 33903900000 – Outros serviços de terceiros 
– Pessoa Jurídica - Ficha: 00058 - Fonte (s) de recurso 
(s): 12010000 (Recurso Próprio) e 12030000 (Recursos 
do SUS).

Hilário Roepke

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

PORTARIA N° 1428/2018
Publicação Nº 151560

PORTARIA Nº 1428/2018

DESIGNA SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) MUNICIPAL(IS), PARA ACOMPANHAR(EM) E FISCALIZAR(EM) A AQUISIÇÃO DE 
SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS – PROCESSO Nº 791/2018 – CONCORRÊNCIA Nº 006/2018 - SRP.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando que conforme Clausula Sétima Item 7.2 da(s) Ata(s) de Registro de Preços nºs 077 e 078/2018, dispõe 
que a fiscalização será designada por servidores pelo órgão Contratante;

- considerando que no referido processo consta a indicação de fiscal(ais) ;

- considerando que poderão ser elaborados contratos oriundos da referida Ata de Registro de Preços, os quais também 
deverão ser fiscalizados;

- considerando o disposto nos Art. 67,§§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8666/93;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI, XV e XL da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o(s) Servidor(es) Público(s) Municipal(is) abaixo relacionado(s), para acompanhar(em) e fiscalizar(em) 
a aquisição de SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, em cumprimento a(s) Ata(s) de Registro de Preços nº(s) 077 e 078/2018 
e Contrato(s) decorrente(s) da(s) mesma(s) - Concorrência nº 006/2018, em conformidade com as especificações, os 
quantitativos, a qualidade, a forma de entrega/prazo e outras que integram os documentos constantes no processo admi-
nistrativo nº 791/2018 e seus anexos.

Nº Titular Suplente Secretaria

01 Ermindo Foesch - Mat.: 50.444 - SECSAU

02 Nilton Capaz - Mat.: 51.700 - SECTUR

03 Glaucia Schulz - Mat.: 52.623 Fabrício Ferreira Almeida - Mat.: 52.134 SECEDU

04 Ermindo Foesch - Mat.: 50.444 Darly Henke - Mat.: 52.061 SECADM
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05 Francisco Albertino - Mat.: 52.542 Andriw Uriel Vicentini Pinto - Mat.: 53.040 SETDAS

06 Valdevino Busteke - Mat.: 51.640 Rafaela Schultz Moreira -Mat.: 51.768 SECGAB

07 Altemar Fardin - Mat.: 51.637 - SECAGR

Art. 2º. O(s) representante(s) designado(s) por este ato, anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 
com a aquisição dos objetos/serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do(s) representante(s) deverão ser solici-
tadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

Art. 3º. Esta atividade não incidirá qualquer remuneração/gratificação ao salário do(s) profissional(is).

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir da data da(s) Ata(s).

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Santa Maria de Jetibá – ES, 14 de Agosto de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 1429/2018
Publicação Nº 151561

PORTARIA Nº 1429/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA NUTRICIONISTA MILENA FIOROTTI GALAZI.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando o parecer da Secretária de Saúde datado em 13/08/2018, no processo n° 9845/2017, relatando a neces-
sidade de extensão da carga horária da servidora Milena Fiorotti Galazi, para a continuação dos trabalhos no Programa 
“Amamenta e Alimenta Brasil”, no período de 08 de Junho de 2018 a 07 de Dezembro de 2018;

- considerando parecer do Secretário Jurídico constante no processo;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Nutricionista MILENA FIOROTTI GALAZI – matrícula: 52.133, de 20 (vinte) horas 
semanais, para 30 (trinta) horas semanais, com a remuneração proporcional ao aumento da carga horária, no período de 
08/06/2018 a 07/12/2018, tendo em vista a atuação da mesma na continuação do trabalhos no Programa Amamenta e 
Alimenta Brasil.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha funcional 
individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroagidos a 08/06/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 14 de Agosto de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 1430/2018
Publicação Nº 151562

PORTARIA Nº 1430/2018

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA AUTHIARA COSTA ALVES.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a CI/PMSMJ/SECEDU/SP/N° 247/2018, protocolizada sob o n° 10709/2018 em 10/08/2018;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora AUTHIARA COSTA ALVES – matrícula: 52.769 de 33 (trinta e três) 
horas semanais, para 39 (trinta e nove) horas semanais, com a remuneração proporcional ao aumento da carga horária, 
no período de 22/08/2018 a 21/12/2018, tendo em vista que a mesma estará substituindo a professora Daisa Aparecida 
da Rocha, a qual solicitou recisão antecipada de contrato, ministrando quatro aulas de ALE na EMEIEF Recreio.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha funcional 
individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos para 22/08/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 14 de Agosto de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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Santa Teresa

Prefeitura

AVISO PP 110/2018
Publicação Nº 151605

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°110/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JOR-
NAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, PARA A VEICULAÇÃO DE 
ATOS ADMINISTRATIVOS, TAIS COMO LEIS, DECRETOS, 
PORTARIAS, LICITAÇÕES E MATÉRIAS DE INTERESSE DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA TE-
RESA

ABERTURA DA SESSÃO: 9h do dia 29/08/2018.

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

Contato para informações adicionais:

Tel./Fax: (27) 3259 – 3853/3861.

O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO SITE DO MUNICI-
PIO DE SANTA TERESA.

Site: www.santateresa.es.gov.br

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

Santa Teresa, 15 de agosto de 2018

Iliani Totola knupp

Pregoeira Oficial – PMST

AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2018
Publicação Nº 151558

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - ES

PREGÃO PRESENCIAL

N°107/2018

EXCLUSIVO PARA ME/EPP E EQUIPARADAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS NA RO-
TATÓRIA LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM DA MONTA-
NHA.

ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09 horas 
do dia 28/08/2018.

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

Contato para informações adicionais:

Tel.: (27) 3259 – 3853.

O edital poderá ser retirado pelo site do Município de Santa 
Teresa.

Site: www.santateresa.es.gov.br

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

Santa Teresa, 15 de agosto de 2018.

Cristiane Souza da Cruz Oliveira

Pregoeira Oficial – PMST

DECRETO N° 301-2018 - NOMEIA AUXILIAR 
PÚBLICO MUNICIPAL - JULIA SCHAFFER RO-
DRIGUES

Publicação Nº 151628

DECRETO Nº 301/2018

NOMEIA AUXILIAR PÚBLICO MUNICIPAL O Prefeito Muni-
cipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada JULIA SCHAFFER RODRIGUES, para 
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Auxiliar 
Público Municipal, referência VC-14 da Lei Municipal n° 
1.933/2008 e alterações.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 16 de 
agosto de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 14 
de agosto de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

Prefeito Municipal

PORTARIA/SMAR/Nº 044/2018
Publicação Nº 151578

PORTARIA/SMAR Nº 044/2018

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SE-
LETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE MOTORISTA 
EDITAL/SMAR/001/2018.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR-
SOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando as solicitações da Secretaria de Educação, 
protocolo nº 9200/2018, Secretaria de Assistência Social, 

http://www.santateresa.es.gov.br/
mailto:licitacao@santateresa.es.gov.br
http://www.santateresa.es.gov.br/
mailto:licitacao@santateresa.es.gov.br
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protocolo nº 10731/2018 e Secretaria de Agricultura e De-
senvolvimento Econômico, protocolo nº 10391/2018;

RESOLVE

Art. 1.° Convocar os candidatos abaixo relacionados, apro-
vados no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de 
Motorista, Edital/SMAR/nº 001/2018, a comparecerem na 
Sala de Reuniões do Gabinete, localizada na Sede da Pre-
feitura Municipal, Rua Darly Nerty Vervloet, 446, 2º andar, 
centro, Santa Teresa, no dia 20 de agosto de 2018, às 9 
horas, munidos dos documentos pessoais, objetivando a 
contratação em designação temporária.

CLASSIF CANDIDATOS

14º JEOVANNY DOS SANTOS REBULI

15º PAULO FERNANDO FRANCO

16º NELSON FELIPE

17º JOERCIO EDIGAR MOLINO

18º EVANDRO MACHADO

19º CARLOS ANTONIO ROQUE ROZADO

Art. 2.º A convocação de que trata o Artigo 1º desta Porta-
ria, visa única e exclusivamente estar suprindo 04 (quatro) 
vagas para o cargo de Motorista, em Designação Tempo-
rária.

Parágrafo Único. A lista correrá até o preenchimento das 
vagas ofertadas.

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

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos do Município de Santa Teresa, Estado do Espírito San-
to, em 15 de agosto de 2018.

JEFFERSON KINUPP DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E RECURSOS HUMANOS

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 15-08-2018
Publicação Nº 151554

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº073/2018

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADO: Empresa Zambeline Engenharia Ltda – EPP.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para obra 
de demolição e remoção de rochas para melhorias das es-
tradas: Santa Teresa à 25 de Julho – Várzea Alegre à Cal-
deirão de São José – Santa Teresa à Santa Lúcia – Santa 

Teresa à Valsugana Velha – Várzea Alegre à Pedra Alegre.

VALOR GLOBAL: R$ 70.781,73 (setenta mil, setecentos e 
oitenta e um reais e setenta e três centavos).

DOTAÇÕES: 015019.1545100561.036.33903000000 – 
Fonte: 1000;

015019.1545100561.036.33903900000 – Fonte: 1000.

PROCESSO: 6613/2018.

PRAZO: O prazo global para execução integral das OBRAS 
e SERVIÇOS será de 30 (trinta) dias consecutivos, conta-
dos a partir da data de assinatura do Contrato.

Santa Teresa/ES, 09 de Agosto de 2018.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESULTADO CLASSIFICAÇÃO TP 012/2018
Publicação Nº 151629

FUNDO MUNICIPAL DE SANTA TERESA

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO Nº012/2018

O Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa – ES, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público o re-
sultado de julgamento das propostas da Tomada de Preço 
nº 012/2018:

Empresa Desclassificada: Casa Transportes e Construtora 
Eireli.

Empresas Classificadas: Zambeline Engenharia Ltda EPP, 
J.P. Premoldados Ltda EPP, WVS & Rozario Construtora 
Ltda e Ciriomar Antônio Batista Construtora Eireli.

Conforme determina o Art. 109 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, as empresas terão o prazo legal após a publi-
cação deste resultado para interposição de recursos.

Santa Teresa, 15 de agosto de 2018.

Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DE LICITAÇÃO TP 013/2018
Publicação Nº 151648

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Santa Teresa – ES, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público o resultado da To-
mada de Preço nº 013/2018:
Empresa Vencedora – EBS Serviços Urbanos Ltda ME – R$ 
217.101,71.

Santa Teresa, 15 de agosto de 2018.

Comissão Permanente de Licitação
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DECRETO 0303/2018 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE SANTA TERESA/ES

Publicação Nº 151537

 

                   
 

              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
             Estado do Espírito Santo 

 
 

 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro - Santa Teresa – ES – CEP 29650-000 
Telefax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 – Site: www.santateresa.es.gov.br 

 
  

 

DECRETO Nº 303/2018 
 

 
CANCELA VALORES DE RESTOS A PAGAR 
PROCESSADOS QUE CONSTARAM NO BALANÇO DO 
EXERCÍCIO DE 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA TERESA. 

 
   O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais; 
 
   Considerando as informações contidas nos Processos Administrativos abaixo descritos; 
 
   DECRETA: 
 
   Art. 1.º Ficam cancelados os valores inscritos em “Restos a Pagar Processados” que 
constaram no balanço do exercício de 2017 da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, totalizando o 
montante de R$ 8.273,16 (Oito mil, duzentos e setenta e três reais e dezesseis centavos) a seguir 
discriminado: 

 
 

EXERCÍCIO 2017 

PROCESSO EMPENHO LIQUIDAÇÃO  CREDOR VALOR 
0006174/2016 0001261 002620 Agromáquinas Locações Ltda 370,58 
0014193/2016 0000064 0001575- Vivo S/A 0,03 
0004938/2017 0001243 0001407 Anatel –Ag.Nacional de Telecomunicações 868,64 
0014254/2016 0000295 0000137 Escelsa-Esp. Santo Centrais Elétricas S/A 1.624,06 
0014254/2016 0000295 0002617 Escelsa-Esp. Santo Centrais Elétricas S/A 1.779,57 
0014254/2016 0002143 0003486 Escelsa-Esp. Santo Centrais Elétricas S/A 1.811,18 
0014254/2016 0002939 0004513 Escelsa-Esp. Santo Centrais Elétricas S/A 1.000,00 
0011171/2017 0003354 0004515 Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 760,19 
0002836/2017 0000786 0000807 Claro S/A 13,91 
0009656/2017 0002559 0003365 Santo Pereira de Melo 45,00 

TOTAL      8.273,16 
 
   
 
   Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
   Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 15 de 
Agosto de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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São Domingos do Norte

Câmara Municipal

RESOLUÇÃO Nº 134
Publicação Nº 151582

RESOLUÇÃO Nº 134 DE 13 DE AGOSTO DE 2018

Altera dispositivos da Resolução nº 133 de 11 de junho de 
2018.

A Câmara Municipal de São Domingos do Norte, do Estado 
do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, A P 
R O V A:

Art. 1º O § 1º do art. 1º, da Resolução 133 de 11 de junho 
de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º [...]

§ 1º A gratificação de que trata o caput deste artigo será a 
constante no Anexo Único que integra a presente Resolu-
ção e paga mensalmente.

Art. 2º O art. 2º da Resolução 133 de 11 de junho de 
2018, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º A gratificação de que trata a presente Resolução, 
não poderá se incorporar ou se tornar permanente sob 
nenhuma hipótese à remuneração, proventos ou pensões, 
e tampouco servirá de base de cálculo de qualquer vanta-
gem pecuniária e sobre ela incidirá contribuição previden-
ciária”.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Publique-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de São Domingos do Norte.

São Domingos do Norte - ES, 13 de agosto de 2018.

ADRIANO TAMANINI

Presidente

Publicada na Secretaria nesta data.

EMERSON GROBÉRIO

Secretário

ANEXO ÚNICO

Tabela correspondente as Funções Gratificadas da Câmara 
Municipal de São Domingos do Norte/ES.

NATUREZA VALOR MENSAL (R$)

Função Gratificada R$ 721,35
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

ADJUDICAÇÃO  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
053/2018

Publicação Nº 151689

ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 1659/2018 de 14/03/2018.

Pregão presencial nº 53/2018 de 31/07/2018.

Objeto: Aquisição de materiais para reparos nos instru-
mentos da banda de música “Tenente Jair da Luz”, de São 
Gabriel da Palha.

Considerando as decisões tomadas no Pregão supraci-
tado, decidimos pela ADJUDICAÇÃO do objeto ora licita-
do em favor das empresas, DEISE GUERING MARINHO 
13653182735, na forma abaixo, tornando público este 
resultado com a sua publicação no Diário Oficial dos Mu-
nicípios do Espírito Santo (AMUNES), cumprindo ao que 
determina o artigo 3º da Lei Federal 8.666/93 consolidada 
c/c artigo 19 da Lei Orgânica, e portal da transparência.

Empresa vencedora: DEISE GUERING MARINHO 
13653182735.

Valor total vencido, conforme relação constante do pro-
cesso:

R$9.275,40 (Nove mil duzentos e setenta e cinco reais e 
quarenta centavos).

São Gabriel da Palha, em 15 de agosto de 2018.

ERLITON DE MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial

PORTARIA 1.815/2018-ARILDO MOZER-6º 
QUINQUÊNIO

Publicação Nº 151590

PORTARIA Nº 1.815/2018

CONCEDE AO SERVIDOR ARILDO MOZER, 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 ao Servidor ARILDO MOZER, Matrícula 
53, Trabalhador Braçal, adicional por tempo de serviço, cor-
respondente ao sexto (6º) quinquênio, fazendo jus a per-
ceber mais dez por cento (10%) sobre seus vencimentos, 

a partir de 02 de Fevereiro de 2018, conforme estabelece 
o Artigo 73 e seus parágrafos, da Lei Complementar Muni-
cipal 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, surtindo seus efeitos a partir de 02 de Fevereiro 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 de agosto 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 1.816/2018-ILVA DE CASSIA 
MIELKE PEREIRA-4º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 151591

PORTARIA Nº 1.816/2018

CONCEDE A SERVIDORA ILVA DE CASSIA MIELKE PEREI-
RA, GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SER-
VIÇO.

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 ILVA DE CASSIA MIELKE 
PEREIRA, Matrícula 172, Professora A MAPA, adicional por 
tempo de serviço, correspondente ao quarto (4º) quinqu-
ênio, fazendo jus a perceber mais cinco por dez (10%) 
sobre seus vencimentos, a partir de 10 de Março 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 10 de Março 
de 2018.
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 de agosto 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 1.817/2018-BRUNA BARCELLOS 
WOLFGRAMM RAQUEBAQUE-2º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 151592

PORTARIA Nº 1.817/2018

CONCEDE A SERVIDORA BRUNA BARCELLOS WOLFGRAMM 
RAQUEBAQUE, 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 BRUNA BARCELLOS WOL-
FGRAMM RAQUEBAQUE, Matrícula 3430, Auxiliar de Se-
cretaria, adicional por tempo de serviço, correspondente 
ao segundo (2º) quinquênio, fazendo jus a perceber mais 
cinco por cento (5%) sobre seus vencimentos, a partir de 
05 de Maio 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 partir de 05 de Maio 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 de agosto 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 1.818/2018-FLAVIANY CRISTINA 
LUIZ DO NASCIMENTO RIQUIERI-2º QUINQU-
ÊNIO

Publicação Nº 151593

PORTARIA Nº 1.818/2018

CONCEDE A SERVIDORA FLAVIANY CRISTINA LUIZ DO 
NASCIMENTO RIQUIERI, 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 FLAVIANY CRISTINA LUIZ 
DO NASCIMENTO RIQUIERI, Matrícula 3272, Professora A 
MAPA, adicional por tempo de serviço, correspondente ao 
segundo (2º) quinquênio, fazendo jus a perceber mais cin-
co por cento (5%) sobre seus vencimentos, a partir de 23 
de Maio 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 partir de 23 de Maio 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 de agosto 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 1.819/2018-GISELI LOSS MATTEDE 
SPERANDIO-3º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 151594

PORTARIA Nº 1.819/2018

CONCEDE A SERVIDORA GISELI LOSS MATTEDE SPERAN-
DIO, GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SER-
VIÇO.

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- Conceder a Servidora GISELI LOSS MATTEDE SPE-
RANDIO, Matrícula 3064, Nutricionista, adicional por tem-
po de serviço, correspondente ao terceiro (3º) quinquênio, 
fazendo jus a perceber mais cinco por cento (5%) sobre 
seus vencimentos, a partir de 29 de Maio de 2018, confor-
me estabelece o Artigo 73 e seus parágrafos, da Lei Com-
plementar 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 partir de 29 de Maio 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 de agosto 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 1.820/2018-DULCELINA PEREIRA 
GOBBI-2º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 151595

PORTARIA Nº 1.820/2018

CONCEDE A SERVIDORA DULCELINA PEREIRA GOBBI, 
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 DULCELINA PEREIRA GOB-
BI, Matrícula 2903, Professora A MAPA, adicional por tem-
po de serviço, correspondente ao segundo (2º) quinqu-
ênio, fazendo jus a perceber mais cinco por cento (5%) 
sobre seus vencimentos, a partir de 03 de Junho 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 partir de 03 de Junho 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 de agosto 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 1.821/2018-ANANIAS GONCALVES 
NICOLA-6º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 151596

PORTARIA Nº 1.821/2018

CONCEDE AO SERVIDOR ANANIAS GONCALVES NICOLA, 
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 ao Servidor ANANIAS GONCALVES NI-
COLA, Matrícula 32, Trabalhador Braçal, adicional por tem-
po de serviço, correspondente ao sexto (6º) quinquênio, 
fazendo jus a perceber mais dez por cento (10%) sobre 
seus vencimentos, a partir de 06 de Junho de 2018, con-
forme 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, surtindo seus efeitos a partir de 06 de Junho de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 de agosto 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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PORTARIA 1.822/2018-HILDA MARIA MAR-
TINS BRUNORO-5º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 151597

PORTARIA Nº 1.822/2018

CONCEDE A SERVIDORA HILDA MARIA MARTINS BRUNO-
RO, GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SER-
VIÇO.

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 HILDA MARIA MARTINS 
BRUNORO, Matrícula 166, Professora A MAPA, adicional 
por tempo de serviço, correspondente ao quinto (5º) quin-
quênio, fazendo jus a perceber mais cinco por dez (10%) 
sobre seus vencimentos, a partir de 07 de Junho 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 07 de Junho 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 de agosto 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 1.823/2018-JOSE ROQUE DE OLI-
VEIRA-5º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 151598

PORTARIA Nº 1.823/2018

CONCEDE AO SERVIDOR JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, GRA-
TIFICAÇÃO 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 ao Servidor JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 
Matrícula 249, Agente Fiscal, adicional por tempo de ser-
viço, correspondente ao quinto (5º) quinquênio, fazendo 
jus a perceber mais cinco por dez (10%) sobre seus venci-
mentos, a partir de 09 de Agosto de 2018, conforme esta-
belece 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 09 de Agosto 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 de agosto 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 1.824/2018-CAMILA SAIBEL-2º 
QUINQUÊNIO

Publicação Nº 151600

PORTARIA Nº 1.824/2018

CONCEDE A SERVIDORA CAMILA SAIBEL, 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 CAMILA SAIBEL, Matrícula 
3211, Auxiliar de Educação Infantil, adicional por tempo de 
serviço, correspondente ao segundo (2º) quinquênio, fa-
zendo jus a perceber mais cinco por cento (5%) sobre seus 
vencimentos, a partir de 02 de Agosto de 2018, conforme 
estabelece o Artigo 73 e seus parágrafos, da Lei Comple-
mentar 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 partir de 02 de Agosto 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
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Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 de agosto 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 1.825/2018-KARLA CALENTE PON-
CHA-2º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 151601

PORTARIA Nº 1.825/2018

CONCEDE A SERVIDORA KARLA CALENTE PONCHA, GRA-
TIFICAÇÃO 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 KARLA CALENTE PONCHA, 
Matrícula 3068, Odontóloga, adicional por tempo de servi-
ço, correspondente ao segundo (2º) quinquênio, fazendo 
jus a perceber mais cinco por cento (5%) sobre seus ven-
cimentos, a partir de 20 de Junho de 2018, conforme esta-
belece 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 partir de 20 de Junho 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 de agosto 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 1.826/2018-DURVAL LOCATELLI-5º 
QUINQUÊNIO

Publicação Nº 151602

PORTARIA Nº 1.826/2018

CONCEDE AO SERVIDOR DURVAL LOCATELLI, GRATIFICA-
ÇÃO 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 ao Servidor DURVAL LOCATELLI, Matrí-
cula 109, Trabalhador Braçal, adicional por tempo de ser-
viço, correspondente ao quinto (5º) quinquênio, fazendo 
jus a perceber mais cinco por dez (10%) sobre seus venci-
mentos, a partir de 22 de Junho de 2018, conforme esta-
belece 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 22 de Junho 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 de agosto 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 1.827/2018-JAILZA VIEIRA-2º 
QUINQUÊNIO

Publicação Nº 151604

PORTARIA Nº 1.827/2018

CONCEDE A SERVIDORA JAILZA VIEIRA, 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 JAILZA VIEIRA, Matrícula 
3095, Professora P MAPP, adicional por tempo de serviço, 
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correspondente ao segundo (2º) quinquênio, fazendo jus a 
perceber mais cinco por cento (5%) sobre seus vencimen-
tos, a partir de 24 de Junho de 2018, conforme estabelece 
o Artigo 73 e seus parágrafos, da Lei Complementar Muni-
cipal 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 partir de 24 de Junho 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 de agosto 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 1.828/2018-IZALTINA VECHIO EN-
GELHARDT-5º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 151606

PORTARIA Nº 1.828/2018

CONCEDE A SERVIDORA IZALTINA VECHIO ENGELHARDT, 
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 IZALTINA VECHIO ENGE-
LHARDT, Matrícula 187, Servente, adicional por tempo de 
serviço, correspondente ao quinto (5º) quinquênio, fazen-
do jus a perceber mais cinco por dez (10%) sobre seus 
vencimentos, a partir de 04 de Julho de 2018, conforme 
estabelece o Artigo 73 e seus parágrafos, da Lei Comple-
mentar 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 04 de Julho 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 de agosto 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 1.829/2018-GLAUCE MARIA MAR-
TINS-3º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 151607

PORTARIA Nº 1.829/2018

CONCEDE A SERVIDORA GLAUCE MARIA MARTINS, GRA-
TIFICAÇÃO 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 GLAUCE MARIA MARTINS, 
Matrícula 3908, Professora A MAPA, adicional por tempo 
de serviço, correspondente ao terceiro (3º) quinquênio, 
fazendo jus a perceber mais cinco por cento (5%) sobre 
seus vencimentos, a partir de 27 de Julho de 2018, confor-
me estabelece o Artigo 73 e seus parágrafos, da Lei Com-
plementar 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 partir de 27 de Julho 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 de agosto 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 1.830/2018-IDIANA ORIGE XIME-
NES DE SOUZA-5º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 151608

PORTARIA Nº 1.830/2018

CONCEDE A SERVIDORA IDIANA ORIGE XIMENES DE 
SOUZA, GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE 
SERVIÇO.
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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 IDIANA ORIGE XIMENES DE 
SOUZA, Matrícula 169, Professora A MAPA, adicional por 
tempo de serviço, correspondente ao quinto (5º) quinqu-
ênio, fazendo jus a perceber mais cinco por dez (10%) 
sobre seus vencimentos, a partir de 07 de Julho 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 07 de Julho 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 de agosto 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 1.831/2018-ANGELA DA SILVA 
GUEDES FERREIRA-2º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 151609

PORTARIA Nº 1.831/2018

CONCEDE A SERVIDORA ANGELA DA SILVA GUEDES FER-
REIRA, 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 ANGELA DA SILVA GUEDES 
FERREIRA, Matrícula 3068, Auxiliar de Educação Infantil, 
adicional por tempo de serviço, correspondente ao segun-
do (2º) quinquênio, fazendo jus a perceber mais cinco por 
cento (5%) sobre seus vencimentos, a partir de 15 de Ju-
lho de 2018, conforme estabelece o Artigo 73 e seus pa-
rágrafos, 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 partir de 15 de Julho 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 de agosto 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 1.832/2018-ANTONIO JOSE RIBEI-
RO-6º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 151610

PORTARIA Nº 1.832/2018

CONCEDE AO SERVIDOR ANTONIO JOSE RIBEIRO, GRATI-
FICAÇÃO 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 ao Servidor ANTONIO JOSE RIBEIRO, 
Matrícula 43, Motorista, adicional por tempo de serviço, 
correspondente ao sexto (6º) quinquênio, fazendo jus a 
perceber mais dez por cento (10%) sobre seus vencimen-
tos, a partir de 21 de Julho de 2018, conforme estabelece 
o Artigo 73 e seus parágrafos, da Lei Complementar Muni-
cipal 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, surtindo seus efeitos a partir de 21 de Julho de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 de agosto 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 1.833/2018-CLAUDIA KUNZENDOR-
FF E SILVA-2º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 151611

PORTARIA Nº 1.833/2018

CONCEDE A SERVIDORA CLAUDIA KUNZENDORFF E SILVA, 
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 CLAUDIA KUNZENDORFF E 
SILVA, Matrícula 3205, Professora A MAPA, adicional por 
tempo de serviço, correspondente ao segundo (2º) quin-
quênio, fazendo jus a perceber mais cinco por cento (5%) 
sobre seus vencimentos, a partir de 24 de Julho 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 partir de 24 de Julho 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 de agosto 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 1.834/2018-JULIANO PEREIRA GO-
MES COSTA-2º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 151616

PORTARIA Nº 1.834/2018

CONCEDE AO SERVIDOR JULIANO PEREIRA GOMES COSTA, 
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 ao Servidor JULIANO PEREIRA GOMES 
COSTA, Matrícula 3207, Agente de Arrecadação, adicional 
por tempo de serviço, correspondente ao segundo (2º) 
quinquênio, fazendo jus a perceber mais cinco por cento 
(5%) sobre seus vencimentos, a partir de 24 de Julho 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 partir de 24 de Julho 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 de agosto 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 1.835/2018-ANTONIO LOPES-5º 
QUINQUÊNIO

Publicação Nº 151617

PORTARIA Nº 1.835/2018

CONCEDE AO SERVIDOR ANTONIO LOPES, 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 ao Servidor ANTONIO LOPES, Matrícula 
45, Telefonista, adicional por tempo de serviço, correspon-
dente ao quinto (5º) quinquênio, fazendo jus a perceber 
mais cinco por dez (10%) sobre seus vencimentos, a partir 
de 27 de Julho de 2018, conforme estabelece o Artigo 73 e 
seus parágrafos, da Lei Complementar Municipal nº 44 de 
19 de Novembro de 2015.
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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 27 de Julho 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 de agosto 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 1.836/2018-DANGELA MARIA LO-
PES VIEIRA-3º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 151709

PORTARIA Nº 1.836/2018

CONCEDE A SERVIDORA DANGELA MARIA LOPES VIEIRA, 
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 DANGELA MARIA LOPES 
VIEIRA, Matrícula 2993, Auxiliar de Educação Infantil, adi-
cional por tempo de serviço, correspondente ao terceiro 
(3º) quinquênio, fazendo jus a perceber mais cinco por 
cento (5%) sobre seus vencimentos, a partir de 02 de 
Maio de 2018, conforme estabelece o Artigo 73 e seus pa-
rágrafos, 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 partir de 02 de Maio 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 de agosto 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 1.837/2018-JACKELINE DA SILVA 
SOUZA-1º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 151713

PORTARIA Nº 1.837/2018

CONCEDE A SERVIDORA JACKELINE DA SILVA SOUZA, 
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 JACKELINE DA SILVA SOU-
ZA, Matrícula 6310, Assistente Social, adicional por tempo 
de serviço, correspondente ao primeiro (1º) quinquênio, 
fazendo jus a perceber mais cinco por cento (5%) sobre 
seus vencimentos, a partir de 02 de Maio de 2018, confor-
me estabelece o Artigo 73 e seus parágrafos, da Lei Com-
plementar 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 partir de 02 de Maio 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 agosto 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 065/2018
Publicação Nº 151644

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 65/2018

DATA DE ABERTURA: 31/08/2018 às 08h.

OBJETO: Aquisição de material gráfico para ao setor de 
Protocolo desta Prefeitura Municipal.

O edital poderá ser retirado no site www.saogabriel.es.
gov.br. Demais informações pelo telefone 00 XX 27 3727-
1366, ramal 362.

São Gabriel da Palha, em 15/08/2018.

ERLITON DE MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial

http://www.saogabriel.es.gov.br/
http://www.saogabriel.es.gov.br/
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REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA 1.801/2018-DIVULGA 2ª AVAL-PROGRESSÃO 2016-2018-PLANEJA-
MENTO-FEVEREIRO DE 2018

Publicação Nº 151588

PORTARIA Nº 1.801/2018

DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE ESTABILIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando a Lei nº 2.571/2015, de 19/11/2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e Define o 
Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel da 
Palha”;

Considerando o Art. 20 da Lei Complementar nº 44 de 19 de Novembro de 2015 – que institui regime jurídico único dos 
servidores públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações 
Públicas municipais;

Considerando, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o regula-
mento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;

Considerando, que foi designada uma Comissão de Avaliação de Progressão, através da Portaria nº 595/2010, de 
15/08/2010;

Considerando finalmente o Processo Administrativo nº 2.044 de 28 de Março de 2018.

R E S O L V E:

Art. 1º - Divulgar o resultado da 2ª Avaliação para fins de Estabilidade do(a) Servidor(a) Público(s) Municipais, da Secre-
taria Municipal de Planejamento, referente ao biênio 2016/2018, realizado no mês de Fevereiro/2018, conforme Anexo 
Único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao 
término da avaliação de cada Servidor.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 14 de agosto 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

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 1.801 DE 14/08/2018.

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE ESTABILIDADE - FEVEREIRO/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo Período Avaliado
Classe 
Atual

Percentual 
Obtido

01 ELIANI DOS SANTOS 4077 Técnico Des. Sist, E Aplic. Em SIG
01/02/2017 a 
31/01/2018

C 91,07 %
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REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA 1.802/2018-CONCEDE PROGRESSÃO 2016-2018-PLANEJAMENTO-
FEVEREIRO DE 2018

Publicação Nº 151589

,PORTARIA Nº 1.802/2018

CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO 2ª AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando a Lei nº 2.571 de 19 de Novembro de 2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e 
Define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São 
Gabriel da Palha”.

Considerando que a Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações 
Públicas Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão.

Considerando, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559 de 10 de Setembro de 2008, aprovou o 
regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha-ES.

Considerando, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595 de 15 de Agosto de 2010.

Considerando finalmente, o Processo nº 2.044 de 28 de Março de 2018.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder progressão para Servidor Público, referente a 2ª Avaliação do Estágio Probatório da Secretaria Municipal 
de Planejamento referente ao biênio 2016/2018, realizado em Fevereiro/2018, conforme Anexo Único desta Portaria, em 
consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao 
término da avaliação de cada Servidor.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 14 de agosto 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

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 1.802 DE 14/08/2018.

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE ESTABILIDADE - FEVEREIRO/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo Biênio
Média das 
Avaliações

Classe 
Anterior

Classe 
Atual

01 ELIANI DOS SANTOS 4077 Técnico Des. Sist, E Aplic. Em SIG
01/02/2016 a 
31/01/2018

95,53 % C D
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Câmara Municipal

PORTARIA Nº 95/2018
Publicação Nº 151699

PORTARIA Nº. 095, DE 15 DE AGOSTO DE 2018.

DESIGNA VEREADORES

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da 
Palha, Estado do Espírito Santo, usando de atribuições le-
gais,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, os Vereadores, BRAZ MONFERDINI e 
WAGNER LUCAS DOS SANTOS, para comigo participarem 
da “WORKSHOP CÂMARAS MUNICÍPAIS, ORÇAMENTO e 
FINANÇAS PÚBLICAS”, na Assembleia Legislativa do Es-
tado do Espirito Santo, no dia 17 de agosto de 2018, na 
cidade de Vitória-ES.

.

Art. 2º Fica responsável pela condução do veículo desta 
Câmara Municipal o Vereador, WAGNER LUCAS DOS SAN-
TOS.

Art. 3º Os Vereadores após a viagem apresentarão no pra-
zo de três dias úteis após o retorno:

I – Atestado ou declaração que comprove a presença ao 
local que motivou a viagem ou outro documento que cer-
tifique a presença do beneficiário no local de destino, con-
forme a solicitação prévia da diária;

II – Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas 
durante o período de afastamento.

Art. 4º Publicado no átrio do poder legislativo municipal 
na data supra, e, ulteriormente publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São Ga-
briel da Palha, 15 de agosto de 2018.

TIAGO DOS SANTOS

Presidente

WAGNER LUCAS DOS SANTOS

1º Secretário

PORTARIA Nº 96/2018
Publicação Nº 151700

PORTARIA Nº. 096, DE 15 DE AGOSTO DE 2018.

DESIGNA VEREADOR

O VICE-PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel 
da Palha, Estado do Espírito Santo, usando de atribuições 
legais,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, o Vereador, TIAGO DOS SANTOS, para 
participar do Seminário: “TRIBUNAIS DE CONTAS E TE-
SOURO NACIONAL – FISCALIZAÇÃO A TEMPO E A HORA” 
a realizar-se-á no dia 20 de agosto de 2018, na cidade de 
Vitória - ES.

Art. 2º O Vereador apresentará no prazo de três dias úteis 
após o retorno:

I – Atestado ou declaração que comprove a presença ao 
local que motivou a viagem ou outro documento que cer-
tifique a presença do beneficiário no local de destino, con-
forme a solicitação prévia da diária;

II - Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas 
durante o período de afastamento.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, no Diário Oficial dos Municípios.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Vice-Presidente da Câmara Municipal de São 
Gabriel da Palha, 15 de agosto de 2018.

GETÚLIO ANDRADE LOUREIRO

Vice-Presidente

WAGNER LUCAS DOS SANTOS

1º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 262/2018
Publicação Nº 151677

Resolução no 262/2018, de 14 de agosto de 2018.

Altera arts. da Resolução nº 240/2006, de 19 de dezembro 
de 2006, que Dispõe Sobre o Regimento Interno da Câma-
ra Municipal de São Gabriel da Palha.
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O Presidente da Câmara Municipal Gabriel da Palha, do 
Estado do Espírito Santo: Faço saber que a Câmara Muni-
cipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
aprovou e eu promulgo, a seguinte Resolução:

Art. 1o O art. 25 da Resolução no 240/2006, passa a vigo-
rar com a seguinte redação:

“Art. 25. No segundo ano da Legislatura, às 14h (quatorze 
horas), do primeiro dia após a primeira Sessão Ordinária 
do mês de setembro, independentemente de convocação, 
será realizada sessão para eleição da Mesa e das Comis-
sões Permanentes, a serem empossadas às 8h (oito horas) 
do dia 1o de janeiro do terceiro ano da legislatura.”

Art. 2o O caput do art. 347 da Resolução no 240/2006, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 347. As Sessões nas quais se discutem as leis orça-
mentárias terão a Ordem do Dia preferencialmente reser-
vada a essas matérias.”

Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 4o Revogam-se às disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São Ga-
briel da Palha, 14 de agosto de 2018.

TIAGO DOS SANTOS GETÚLIO ANDRADE LOUREIRO

Presidente Vice-Presidente

WAGNER LUCAS DOS SANTOS ANTÔNIO LOPES

1o Secretário 2o Secretário

REGISTRADA E PUBLICADA NESTA SECRETARIA E 
NO ÁTRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, NA DATA SUPRA:

WAGNER LUCAS DOS SANTOS

1o Secretário

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

PORTARIA Nº 038/2018 - DESIGNA SERVIDOR
Publicação Nº 151572

PORTARIA N.º 038/2018 DESIGNA SERVIDOR

ZU-LANDA DE SANTOS DA RÓS MALACARNE, Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de São Gabriel da Palha-ES, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 81 da Lei Municipal 
n.º1.638/2006 de 18 de maio de 2006,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, o servidor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha-
-ES, ALDIVINO ANTUNES PINTO para participar da Reunião Extraordinária da ACIP - Associação Capixaba dos Institutos 
de Previdência, no dia 16 de agosto de 2018, às 10:00 horas, no Auditório do IPAMV, situado a Rua Chafic Murad, nº 712, 
Bento Ferreira, Vitória/ES.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Diretora-Presidente, em 15 de Agosto de 2018.

ZU-LANDA DE SANTOS DA RÓS MALACARNE

Diretora-Presidente

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.
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São Roque do Canaã

Prefeitura

AVISO DE CONTINUIDADE DO PP 042/2018
Publicação Nº 151620

AVISO DE CONTINUIDADE DO

PREGÃO PRESENCIAL. N°42/2018

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES, através de 
seu Pregoeiro, torna público que realizará a CONTINUAÇÃO 
do Pregão Presencial, de acordo com as Leis nº 8.666/93 
e 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 3.859/2018, cujo ob-
jeto é aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes 
para as Unidades Básicas de Saúde do Município de São 
Roque do Canaã–ES.

Data da Continuação: 13h00min do dia 21/08/2018.

São Roque do Canaã, 15/08/2018.

Pedro de Alcântara Soares

Pregoeiro Oficial

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº. 2610/2018

Publicação Nº 151618

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito de São Roque do Canaã-ES, Sr. Rubens Casotti, 
no uso de suas atribuições, torna público, para cumprimen-
to no disposto no artigo 24 inciso XVII da Lei 8.666/93, 
Processo Administrativo 2610/2018 a DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO para a prestação de serviços de revisão de 500 
(Quinhentas) HORAS da Escavadeira Hidráulica Caterpillar 
Mod: 313D26C-2017, Série: CAT0313DVFEB10027 per-
tencente à Frota da Sec. Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, em favor da empresa SOTREQ S/A – Filial SO-
TREQ SERRA, no valor total de R$ 4.010,26 (Quatro mil e 
dez reais e vinte e seis centavos) para o exercício de 2018.

São Roque do Canaã-Es, 15/08/2018.

Rubens Casotti

Prefeito Municipal

ERRATA PORTARIA 044
Publicação Nº 151663

ERRATA DA PORTARIA Nº 044/2018

Onde se lê: DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVI-
DOR PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR O CONTRATO Nº 
041/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ES-
COLAR

Lê-se: DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA 
FISCALIZAR E ACOMPANHAR O CONTRATO Nº 045/2018 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Onde se lê: Art. 1º - Designar o servidor Willian Lucas 
Gasparini ocupante do cargo de Assistente de Administra-
ção, para acompanhar e fiscalizar o contrato nº 041/2018 
firmado com a empresa Bosi Turismo LTDA – EPP, que tem 
como objeto a prestação dos serviços de transporte de 
alunos das Redes Municipal e Estadual de Ensino, neste 
Município.

Lê-se: Art. 1º - Designar o servidor Willian Lucas Gasparini 
ocupante do cargo de Assistente de Administração, para 
acompanhar e fiscalizar o contrato nº 045/2018 firmado 
com a empresa Bosi Turismo LTDA – EPP, que tem como 
objeto a prestação dos serviços de transporte de alunos 
das Redes Municipal e Estadual de Ensino, neste Município.

São Roque do Canaã – ES, 15 de agosto de 2018.

MARCOS ANTONIO WOLKARTT

Secretário Municipal de Educação

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 050/2018
Publicação Nº 151539

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ torna público o 
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Pregão Pre-
sencial nº. 050/2018, cujo objeto é o Registro de Preços 
para eventual contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de Transporte de Passageiros em 01 
(um) Veículo Utilitário Tipo Van, com capacidade mínima 
de 18 (dezoito) lugares e 01 (um) Veículo Tipo Ônibus com 
capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares. A 
Empresa Vencedora foi: FURLANI TRANSPORTE E LOCA-
ÇÃO DE VEICULOS EIREI ME nos lotes 1 e 2 no valor total 
de R$ 29.000,00.

São Roque Do Canaã-Es, 15/08/2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal
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Câmara Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 151584

 

AVISO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

 
O Presidente da Câmara 
Municipal de São Roque do 
Canaã-ES, Sr. Miguel 
Djalma Salvalaio, no uso de 
suas atribuições legais, 
torna público o Processo 
Administrativo nº 
2066/2018, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO, nos termos 
do art. 24, II, c/c art. 23, 
II, “a”, da Lei 8.666/93, 
para fornecimento de 
materiais de limpeza e 
higienização para a 
manutenção das atividades 
da Câmara Municipal de 
São Roque do Canaã, em 
favor da Empresa Auto 
Serviço Rossi Ltda, no valor 
total de R$ 62,92 (sessenta 
e dois reais e noventa e 
dois centavos) para o 
exercício de 2018. 
 
São Roque do Canaã-ES, 
15/08/2018. 
 

Miguel Djalma Salvalaio 
Presidente da Câmara 
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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 151559

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
A Câmara Municipal de São Roque do Canaã-
ES, comunica a dispensa de licitação para 
aquisição de serviços para a manutenção das 
atividades da Câmara Municipal, no valor global 
de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em 
favor da empresa D MELOTTI TELECOM ME, 
consubstanciado no art. 24, inciso II, c/c o art. 
23, inciso II, “a”, da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 

Dotação Orçamentária: 
01010103100012001 Câmara Municipal de São 
Roque do Canaã – 33903900000 Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
Processo Administrativo nº 2111/2017 
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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 151599

 

AVISO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

 
O Presidente da Câmara 
Municipal de São Roque do 
Canaã-ES, Sr. Miguel 
Djalma Salvalaio, no uso de 
suas atribuições legais, 
torna público o Processo 
Administrativo nº 
2091/2018, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO, nos termos 
do art. 24, II, c/c art. 23, 
II, “a”, da Lei 8.666/93, 
para assinatura anual do 
jornal “A Gazeta” (Gazeta 
Impressa) para a Câmara 
Municipal de São Roque do 
Canaã, em favor da 
Empresa S.A. A GAZETA, 
no valor total de R$ 783,00 
(setecentos e oitenta e três 
reais) para o período de 
02/07/2018 à 01/07/2019. 
 
São Roque do Canaã-ES, 
15/08/2018. 
 

Miguel Djalma Salvalaio 
Presidente da Câmara 
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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 151587

 

AVISO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

 
O Presidente da Câmara 
Municipal de São Roque do 
Canaã-ES, Sr. Miguel 
Djalma Salvalaio, no uso de 
suas atribuições legais, 
torna público o Processo 
Administrativo nº 
2066/2018, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO, nos termos 
do art. 24, II, c/c art. 23, 
II, “a”, da Lei 8.666/93, 
para fornecimento de 
materiais de limpeza e 
higienização para a 
manutenção das atividades 
da Câmara Municipal de 
São Roque do Canaã, em 
favor da Empresa 
Supermercado Clamap Ltda 
EPP, no valor total de R$ 
109,93 (cento e nove reais 
e noventa e três centavos) 
para o exercício de 2018. 
 
São Roque do Canaã-ES, 
15/08/2018. 
 

Miguel Djalma Salvalaio 
Presidente da Câmara 
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Serra

Prefeitura

ADESÃO DE ATA
Publicação Nº 151570

COMUNICADO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS.

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, 
torna público a Adesão da Ata de Registro de Preços nº 
03/2017, referente ao Pregão Eletrônico nº 292/2017, ce-
lebrado entre a Prefeitura Municipal de Serra – Secretaria 
Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e a Empre-
sa Audiovix Eventos Ltda-ME. Objetivando a Locação de 
sonorização PA médio.

Serra/ES, 15 de agosto de 2018.

Lourência Riani

Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

CP 007/2018 - RESULTADO
Publicação Nº 151657

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da Comis-
são Permanente de Licitação/SEOB, torna público o resul-
tado da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2018, destinada 
a contratação de empresa para prestação de serviços con-
tínuos de operação, supervisão e assessoramento técnico 
para manutenção preventiva e corretiva nas Unidades de 
Ensino deste Município: LOTE 01 – Planalto Serrano Bloco 
A, B, C, Cascata, São Marcos, Caçaroca, Jardim Bela Vis-
ta, São Domingos, São Lourenço, Serra Centro, Belvedere, 
Divinópolis, Nossa Senhora da Conceição, Colina da Serra, 
Residencial Centro da Serra, Vista da Serra e Campinho da 
Serra; LOTE 02 – Nova Almeida, Jacaraipe, São Patricio, 
Bairro das Laranjeiras, Enseada de Jacaraipe, Parque das 
Gaivotas, Costa Bela, Lagoa de Jacaraipe, Manguinhos, 
Bicanga, Praia de Carapebus e Balneário de Carapebus; 
LOTE 03 – Vila Nova de Colares, Feu Rosa, Chacara Parrei-
ral, Cidade Continental, Nova Zelândia, Morada de Laran-
jeiras, Alterosas e Camará; LOTE 04 – Mata da Serra, Nova 
Carapina I, Cidade Pomar, Porto Canoa, Nova Carapina II, 
Novo Porto Canoa, Eldorado, Nova Carapina, Parque Resi-
dencial Tubarão, Serra Dourada, Barro Branco, Barcelona e 
Pitanga; LOTE 05 – Jose de Aanchieta, Jardim Tropical, La-
ranjeiras, Valparaiso, Taquara I, Laranjeiras Velha, Colina 
de Laranjeiras, Vista do Mestre e Central Carapina; LOTE 
06 - Helio Ferraz, Jardim Carapina, Novo Horizonte, Andre 
Carloni, Jardim Limoeiro, Bairro de Fatima, Manoel Plaza, 
São Geraldo, São Diogo, Boa Vista e Carapina Grande, to-
dos no Município da Serra.

EMPRESAS VENCEDORAS:
LOTE 01: PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 
–
Valor: R$ 3.418.266,75
LOTE 02: PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 
–
Valor: R$ 3.425.635,33
LOTE 03: PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 
–
Valor: R$ 3.431.383,79
LOTE 04: PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 
–
Valor: R$ 3.451.978,69
LOTE 05: COMPACTA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES 
LTDA -
Valor: R$ 3.458.559,00
LOTE 06: COMPACTA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES 
LTDA -
Valor: R$ 3.458.559,00

Serra/ES, 15 de agosto de 2018.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEOB

DECRETOS 
Publicação Nº 151658

DECRETO Nº 2964, DE 15 DE AGOSTO DE 2018

Exonera Secretário Municipal de Planejamento Estratégico 
- Seplae.

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 parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei 
Municipal nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, PATRÍCIA FERREIRA LEMPÊ 
PENA, do cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - CC-1.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 15 de agosto de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 2965, DE 15 DE AGOSTO DE 2018

Exonera Supervisor de Regulação de Consultas e Exames 
- Sesa.

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 parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei 
Municipal nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, ANGELA DE SOUZA RAMOS 
RONI, do cargo em comissão de SUPERVISOR DE REGU-
LAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES - CC-5 da Secretaria 
Municipal de Saúde - Sesa.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 13 de agosto de 2018.

Palácio Municipal em Serra, aos 15 de agosto de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2966, DE 15 DE AGOSTO DE 2018

Exonera Chefe da Divisão de Eventos, Promoção e Divul-
gação - Setur.

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 parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei 
Municipal nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera DEBORAH DE OLIVEIRA REIS, do cargo 
em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE EVENTOS, PRO-
MOÇÃO E DIVULGAÇÃO - CC-4 da Secretaria Municipal de 
Turismo, Cultura, Esporte e Lazer - Setur.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 15 de agosto de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2967, DE 15 DE AGOSTO DE 2018

Nomeia Supervisor de Regulação de Consultas e Exames 
- Sesa.

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 disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia DEBORAH DE OLIVEIRA REIS, para exercer 
o cargo em comissão de SUPERVISOR DE REGULAÇÃO DE 
CONSULTAS E EXAMES - CC-5 da Secretaria Municipal de 
Saúde - Sesa, com remuneração e atribuições previstas 
em leis específicas.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 15 de agosto de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETOS 
Publicação Nº 151623

DECRETO Nº 2934, DE 8 DE AGOSTO DE 2018

Exonera Assistente Técnico - Sead.

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 parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei 
Municipal nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, AMÉLIA HORATO DO CARMO, 
do cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO - CC-5 
da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Hu-
manos - Sead.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 25 de julho de 2018.

Palácio Municipal em Serra, aos 8 de agosto de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2953, DE 14 DE AGOSTO DE 2018

Exonera Coordenador Regional de Obras - Seob.

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 parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei 
Municipal nº 2.360/2001,
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D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, FERNANDA DE FREITAS DA-
MASCENO, do cargo em comissão de COORDENADOR 
REGIONAL DE OBRAS - CC-4 da Secretaria Municipal de 
Obras - Seob.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Palácio Municipal em Serra, aos 14 de agosto de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2954, DE 14 DE AGOSTO DE 2018

Exonera Subcontrolador Geral - CGM.

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 parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei 
Municipal nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, MARIA JOSÉ FOEGER, do car-
go em comissão de SUBCONTROLADOR GERAL - CC-2 da 
Controladoria Geral do Município - CGM.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 3 de agosto de 2018.

Palácio Municipal em Serra, aos 14 de agosto de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETOS 
Publicação Nº 151676

DECRETO Nº 2970, DE 15 DE AGOSTO DE 2018

Exonera Chefe de Gabinete - Seap.

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 parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei 
Municipal nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera CHARLES RICHELLI JECKEL HERMES, do 
cargo em comissão de CHEFE DE GABINETE - CC-5 da Se-
cretaria Especial de Agricultura, Agroturismo, Aquicultura 
e Pesca - Seap.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 15 de agosto de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2971, DE 15 DE AGOSTO DE 2018

Nomeia Chefe de Gabinete - Seap.

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 disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia ADRIANO HORÁCIO DA SILVA, para exer-
cer o cargo em comissão de CHEFE DE GABINETE - CC-5 
da Secretaria Especial de Agricultura, Agroturismo, Aqui-
cultura e Pesca - Seap, com remuneração e atribuições 
previstas em leis específicas.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 15 de agosto de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETOS 
Publicação Nº 151685

DECRETO Nº 2961, DE 14 DE AGOSTO DE 2018

Altera a composição do CACS/FUNDEB.

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 a Lei Municipal nº 3.297/2008 e o inteiro 
teor do processo administrativo nº 28.513/2018,

D E C R E T A :

Art. 1º Altera a representação dos Estudantes da Educação 
Básica Pública Municipal no CACS/FUNDEB:

EXCLUI:

Suplente: Gilgoberto Muniz Santos

INCLUI:

Titular: Gilgoberto Muniz Santos

INCLUI:

Suplente: Roselane dos Santos Lourenço

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 14 de agosto de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 2962, DE 14 DE AGOSTO DE 2018

Designa membros para compor o Conselho Municipal de 
Educação da Serra - CMES.

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 e observando o disposto na Lei Municipal nº 
1.647/1992, alterada pelas Leis Municipais n°s 1.961/1997 
e 2.719/2004,

D E C R E T A :

Art. 1º Designa os seguintes representantes da Associação 
de Empresários da Serra - ASES, para atuarem no Conse-
lho Municipal de Educação da Serra – CMES:

Titular: Afrânio Correa de Oliveira Wanderley

Suplente: Márcio Marques de Marques

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 14 de agosto de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

PORTARIA SEOB
Publicação Nº 151626

PORTARIA

PORTARIA SEOB Nº 64, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.

O SECRETÁRIO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DA SERRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e conside-
rando a determinação do artigo nº 67 da lei nº 8666/93;

R E S O L V E :

Art. 1º- Fica definido que, os preços de aquisição de pro-
dutos asfálticos bem como o transporte dos mesmos serão 
reajustados conforme Portaria Nº 1977 de 25 de outubro 
de 2015 do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes, artigos 2º e 3º in verbis:

Art. 2º:

(...)

§2º Os preços iniciais de aquisição dos produtos asfálticos 
serão reajustados para o mês-base de referência do proje-
to ou do contrato por meio de índices setoriais de Cimento 
Asfáltico de Petróleo, de Asfalto Diluído de Petróleo, e de 
Emulsão Asfáltica, conforme orientações preconizadas na 
Instrução de Serviço DNIT nº 04/2012. (grifo nosso)

(...)

Art. 3º:

(...)

§2º Os preços iniciais para o transporte dos produtos as-
fálticos serão reajustados para o mês-base de referência 
do projeto ou do contrato, segundo sua natureza, por meio 
de índice setorial de Pavimentação, conforme orientações 

preconizadas na Instrução de Serviço DNIT nº 04/2012. 
(grifo nosso)

A Instrução de Serviço DNIT nº 04/2012 foi revogada em 
maio/2017, conforme publicado no Boletim Administrativo 
nº 092, pela Instrução de Serviço DNIT nº 03/2017 onde 
apresenta os itens abaixo:

(...)

3.12 – Cimento Asfáltico de Petróleo

Cimento asfáltico de petróleo

Cimento asfáltico de petróleo modificado por polímero

Asfalto borracha

3.13 – Asfalto Diluído

Asfaltos diluídos

3.14 – Emulsões

Emulsões asfálticas

Emulsões asfálticas modificadas por polímero

(...)

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revoga-
das as disposições em contrário.

Serra – ES, em 14 de agosto de 2018.

João Carlos Meneses

Secretário Municipal de Obras

PORTARIAS
Publicação Nº 151687

PORTARIA Nº 143, DE 8 DE AGOSTO DE 2018

Licença sem vencimento.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrativo 
nº 44.702/2018,

R E S O L V E :

Art. 1º Conceder licença sem vencimento, para tratar de 
interesses particulares, à servidora MARIA APARECIDA ME-
DANI, matrícula nº 43.966, Professor MaPA – Séries Ini-
ciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação - Sedu, 
pelo período de 2 anos.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 3 de se-
tembro de 2018.

Palácio Municipal em Serra, aos 8 de agosto de 2018.
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AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 144, DE 8 DE AGOSTO DE 2018

Licença sem vencimento.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrativo 
nº 44.571/2018,

R E S O L V E :

Art. 1º Conceder licença sem vencimento, para tratar de 
interesses particulares, à servidora SUZY HELLEN SOA-
RES, matrícula nº 44.129, Professor MaPA – Séries Ini-
ciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação - Sedu, 
pelo período de 2 anos.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 10 de 
setembro de 2018.

Palácio Municipal em Serra, aos 8 de agosto de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 145, DE 9 DE AGOSTO DE 2018

Licença sem vencimento.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrativo 
nº 38.477/2018,

R E S O L V E :

Art. 1º Conceder licença sem vencimento, para tratar de 
interesses particulares, à servidora AMANDA DE JESUS 
PIGNATON, matrícula nº 44.143, Professor MaPA – Sé-
ries Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
- Sedu, pelo período de 2 anos.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 1º de 
setembro de 2018.

Palácio Municipal em Serra, aos 9 de agosto de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 146, DE 9 DE AGOSTO DE 2018

Licença sem vencimento.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrativo 
nº 6.928/2018,

R E S O L V E :

Art. 1º Conceder licença sem vencimento, para tratar de 
interesses particulares, ao servidor JOÃO LUIZ BERNAR-
DES, matrícula nº 30.442, Assistente Técnico Administra-
tivo e de Serviços – Educador Social, lotado na Secretaria 
Municipal de Assistência Social - Semas, pelo período de 
2 anos.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 30 de 
agosto de 2018.

Palácio Municipal em Serra, aos 9 de agosto de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIAS
Publicação Nº 151681

PORTARIA Nº 150, DE 14 DE AGOSTO DE 2018

Designa servidora para compor a Comissão Permanente 
de Licitação da Secretaria Municipal de Obras/CPL/Seob.

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 da Serra e de acordo com a Lei Municipal nº 
4.162/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º Designa a servidora FABIANA NUNES SANTOS para 
compor a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria 
Municipal de Obras/CPL/Seob, na função de membro.

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

Palácio Municipal em Serra, aos 14 de agosto 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 152, DE 14 DE AGOSTO DE 2018

Designa servidor para compor a Comissão Permanente de 
Licitação da Secretaria Municipal de Administração e Re-
cursos Humanos/CPL/Sead.

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 da Serra e de acordo com a Lei Municipal nº 
4.162/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º Designa FELIPE JOSEPH HADDAD MARTINS para 
compor a Comissão Permanente de Licitação da Secreta-
ria Municipal de Administração e Recursos Humanos/CPL/
Sead, na função de membro.

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

Palácio Municipal em Serra, aos 14 de agosto 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 153, DE 14 DE AGOSTO DE 2018

Designa servidor para compor a Comissão Permanente de 
Licitação da Secretaria Municipal de Administração e Re-
cursos Humanos/CPL/Sead.

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 da Serra e de acordo com a Lei Municipal nº 
4.162/2013,

R E S O L V E :

Art. 1º Designa PEDRO CARLOS LOPES para compor a Co-
missão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal 
de Administração e Recursos Humanos/CPL/Sead, na fun-
ção de membro.

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

Palácio Municipal em Serra, aos 14 de agosto 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

RESULTADO DE LICITAÇÕES - SESA - 2018
Publicação Nº 151544

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.°108/2018, PROCESSO: 374/ 
2018 ID: 727380. Lote 01–vencedor: Serramed produtos 
hospitalares Ltda . valor: R$4.680,00.

Lote 02–vencedor: Serramed produtos hospitalares Ltda . 
valor: R$290,00. Lote 03–vencedor: LFO farmácia eireli – 
ME. valor: R$ 6.741,00. PREGÃO ELETRÔNICO N.°116/2018, 
PROCESSO: 29973/2018. ID: 725747. Lote 01–vencedor: 
Otica Olho universal Ltda - Me valor: R$670.548,00. Lote 
02–vencedor: Otica look Ltda – ME. valor: R$35.292,00. 
PREGÃO ELETRÔNICO N.°127/2018, PROCESSO: 
16236/2018. ID: 727389. Lote 01–vencedor: Fastmed co-
mercio Ltda – EPP. valor: R$8.625,96. PREGÃO ELETRÔNI-
CO N.°138/2018, PROCESSO: 26057/2018. ID: 728797. 
Lote 01–vencedor: Serramed produtos hospitalares Ltda 
. valor: R$985,00. Lote 02–vencedor: Serramed produtos 
hospitalares Ltda . valor: R$3.835,50. PREGÃO ELETRÔNI-
CO N.°143/2018, PROCESSO: 35642/2018. ID: 728227. 
Lote 01–vencedor: Biohosp produtos hospitalares Ltda . 
valor: R$579.940,80. Lote 02–vencedor: FRACASSADO.

Serra, 15 de Agosto de 2018.

Equipe de Pregão –SESA/PMS

RESULTADO HABILITAÇÃO CP003-2018
Publicação Nº 151557

RESULTADO DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 003/2018

O Município de Serra/ES, através da Comissão Permanente 
de Licitação/SEAD, torna público o resultado referente à 
Habilitação – Envelope nº 01, inerente à CONCORRÊNCIA 
nº 003/2018, destinada à contratação de empresa espe-
cializada em locação, conservação e posterior retirada de 
adornos luzentes com temática religiosa e festiva para o 
embelezamento das tradicionais comemorações natalinas 
da Serra, conforme especificações técnicas descritas no 
Termo de Referência, por solicitação da Secretaria Munici-
pal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, através de regis-
tro de preços, conforme processo nº 35397/2018 - SETUR, 
conforme segue:

Empresas habilitadas: 

ESTELAR ILUMINAÇÃO LTDA EPP e 

PROLIGHT LOCAÇÕES DE EQUIP. SERVIÇOS LTDA.

Serra, 15 de agosto de 2018.

Giovanna Demarchi Rosa

Presidente Da Comissão Permanente de Licitação/SEAD

RESUMO DE TERMO ADITIVO
Publicação Nº 151627

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

NÚMERO: 027/2018 2º ADITIVO

CONTRATADO: ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADO-
RA LTDA-ME
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OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PA-
VIMENTAÇÃO DA RUA ESTUDANTES E VIA DE ACESSO AO 
JARDIM BOTÂNICO, NESTE MUNICIPIO.

OBJETIVO: REPLANILHAMENTO COM ALTERAÇÃO DO VA-
LOR DO CONTRATO E ACRÉSCIMO DO PRAZO DE VIGÊN-
CIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS E DE EXECUÇÃO POR 
MAIS 60 (SESSENTA) DIAS.

NOVO VALOR: 1.358.568,64

PROCESSO Nº: 36.771/2018

RETIFICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Publicação Nº 151576

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-
TE (GESTÃO DE ESTOQUE)

LOTE: I

ATA Nº 25/2018

PROC. Nº 29944/2018

MPE 122/2018. ONDE SE LÊ: CONTRATADA: MG COMÉR-
CIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-ME.

LEIA-SE: CONTRATADA: PINTANDO O SETE PAPELARIA LT-
DA-ME.

Publicado em, 15/08/2018.

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-
TE (GESTÃO DE ESTOQUE)

ATA Nº 24/2018

Onde se lê: LOTE: II

Leia-se: LOTE III

Publicado em, 15/08/2018.

EXTRATO RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 
(GESTÃO DE ESTOQUE)

ATA Nº 23/2018

Onde se lê: LOTE III e IV

Leia-se: LOTE IV

Publicado e, 15/08/2018
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ERRATA
Publicação Nº 151624
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Câmara Municipal

PORTARIA Nº 644
Publicação Nº 151603

PORTARIA Nº 644, DE 15 DE AGOSTO DE 2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso 
XVIII da Resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Gabriel Nazareno Rodrigues da Vitória, 
para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe 
de Gabinete de Representação Parlamentar – Nível I, pre-
visto na Lei nº 2.939/2006, a partir do dia 16/08/2018.

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

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS

PORTARIA Nº 645
Publicação Nº 151621

PORTARIA Nº 645, DE 15 DE AGOSTO DE 2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso 
XVIII da resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o servidor José Amaral de Oliveira, do 
cargo em comissão de Agente de Gabinete de Represen-
tação Parlamentar – Nível I, a partir do dia 15/08/2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 15/08/2018.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS

PORTARIA Nº 646
Publicação Nº 151622

PORTARIA Nº 646, DE 15 DE AGOSTO DE 2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso 
XVIII da Resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Edson Ferreira dos Santos, para exercer o 
cargo de provimento em comissão de Agente de Gabinete 
de Representação Parlamentar – Nível I, previsto na Lei nº 
2.939/2006, a partir do dia 16/08/2018.

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

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS

PORTARIA Nº 647
Publicação Nº 151695

PORTARIA Nº 647, DE 15 DE AGOSTO DE 2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso 
XVIII da resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a servidora Denair Gonçalves da Costa 
Porto, do cargo em comissão de Assistente de Gabinete 
de Representação Parlamentar – Nível II, a partir do dia 
15/08/2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 15/08/2018.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS

RESOLUÇÃO N°. 256
Publicação Nº 151543

RESOLUÇÃO N°. 256, DE 06 DE AGOSTO DE 2018

INTRODUZ ALTERAÇÕES À RESOLUÇÃO Nº 95/86, QUE 
“DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE 
VEREADORES DA SERRA/ES”, NO QUE SE REFERE ÀS CO-
MISSÕES PERMANENTES.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal da Serra, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e promulga a seguinte 
Resolução:

RESOLVE:

Art. 1º O parágrafo único do artigo 39, da Resolução nº 
95, de 29 de outubro de 1986, fica acrescido de um inciso 
que será o XV, com a seguinte redação:
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Art. 39 (...)

Parágrafo único. As Comissões Permanentes são as se-
guintes:

XV – Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural.

Art. 2º Fica acrescido na Seção IV – Da Competência das 
Comissões Permanentes, o artigo 70-H, com a seguinte 
redação:

Art. 70-H. Compete à Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural emitir parecer so-
bre:

I – organização do setor rural sustentável, política de co-
operativismo e condições sociais no meio rural, migrações 
rural-urbanas, estímulos fiscais, financeira e creditícios à 
agricultura, à pesquisa e experimentação agrícolas;

II – política e planejamento agrícola e política de desen-
volvimento tecnológico da agropecuária, extensão rural, 
política de abastecimento e comercialização de produtos 
agropecuários e da aquicultura, política de eletrificação 
rural e política de insumos agropecuários e políticas de 
saneamento rural;

III – padronização e inspeção de produtos vegetais e ani-
mais, padronização, inspeção e fiscalização do uso de de-
fensivos agrotóxicos nas atividades agropecuárias;

IV – uso ou posse temporária da terra, contratos agrários, 
regularização dominial de terras rurais e de sua ocupação 
e alienação e concessão de terras públicas.

Parágrafo único. Sempre que necessário, a Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural poderá solicitar pareceres e estudos técnicos ao Con-
selho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e aos demais 
órgãos ou instituições que possam auxiliar na avaliação de 
matérias sob sua competência.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação e revoga todas as disposições contrárias.

Sala das Sessões “Flodoaldo Borges Miguel”, 06 de agosto 
de 2018.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

PRESIDENTE

ROBERTO FERREIRA DA SILVA

1º SECRETÁRIO

Processo nº 3151/2017, PR 22/2017

RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2018

Publicação Nº 151577

RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 RE-
FERENTE AO PROC. ADM. Nº 935/2018. Objeto: escolha 
de empresa que execute serviços de Gerenciamento de 
Gestão de Margem Consignável, sem ônus para a Câmara 
Municipal da Serra, pelo período máximo de 60 (sessen-
ta) meses contados da assinatura do termo de cooperação 
técnica pertinente. A Câmara, por intermédio da Divisão 
de Recursos Humanos, torna público o resultado do cha-
mamento público, sagrando-se como vencedora a empre-
sa ZETRASOFT LTDA.

Serra, 15 de agosto de 2018.

Maria Auxiliadora Massariol

Divisão de Recursos Humanos.
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Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

LAUDO AMOSTRAS PREGÃO PRESENCIAL 062/2018  E CONVOCAÇÃO PARA RECURSOS
Publicação Nº 151649

LAUDO AMOSTRAS PREGÃO PRESENCIAL 062/2018

E CONVOCAÇÃO PARA RECURSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EMPRESA: REDALMUS COMERCIAL LTDA

LOTE 31 – APROVADA

EMPRESA: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA

LOTES 04 E 05 22, 15, 16 E 17 – APROVADA

EMPRESA: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

LOTES: 02 E 03 – APROVADA

Caso queiram apresentar recurso referente as amostras do pregão em epígrtafe. Prazo de 03 (cinco) dias úteis a contar 
desta publicação. Recursos deverão ser protocolados no setor de protocolo na sede da Prefeitura Municipal de Venda Nova 
do Imigrante. INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – Av. Evandi A. Comarela, 385. Tel.: (28) 
3546 1188 – R 252, das 12:00 às 18:00 horas ou no site www.vendanova.es.gov.br.

Venda Nova do Imigrante-ES, 15 de Agosto de 2018.

Alexandra de Oliveira Vinco

Pregoeira Oficial
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Viana

Prefeitura

           DECRETO Nº 202/2018
Publicação Nº 151635

DECRETO Nº 202/2018

Dispõe sobre a Revalidação e Alteração do Decreto Munici-
pal nº 020, de 12 de janeiro de 2018, que Aprovou o par-
celamento do solo caracterizado como Desmembramento 
da Área “A”, localizada na Rodovia BR-101 (Rod. BR262), 
Bairro Ribeira, neste Município, a requerimento da Immo-
bile Locação e Administração de Imóveis LTDA, e da outras 
providencias.

O PREFEITO MUNCIPAL DE VIANA, Estado do Espírito San-
to, em suas atribuições conferidas pelo inciso IV, art. 60, 
da Lei Orgânica Municipal, considerando disposições da Lei 
Federal 6766, de 19 de dezembro de 1979, e, da Lei Mu-
nicipal 2829, de 27 de dezembro de 2016; considerando 
Processo protocolado sob nº 015623/ 2017; e, consideran-
do Parecer Técnico nº 021/ 2017, da Gerência de Aprova-
ção de Projetos,

DECRETA:

Art. 1º Fica revalidado e alterado o Decreto Municipal nº 
020, de 12 de janeiro de 2018, que aprovou o parcela-
mento do solo caracterizado como desmembramento da 
Área “A”, localizada na Rodovia BR101 (Rod. BR262), Bair-
ro: Ribeira, neste Município, a requerimento da Empresa 
Immobile Locação e Administração de Imóveis LTDA, em 
conformidade com o documento apresentado, devidamen-
te registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 1º 
Ofício de Viana, Matrícula nº 2528, do livro 02-I, e planta 
aprovada pela Gerência de Aprovação de Projetos.

Art. 2º O §4º, do art. 4º, do Decreto Municipal nº 020, 
de 12 de janeiro de 2018, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

§4º. A Empresa Immobile Locação e Administração de 
Imóveis LTDA, deverá realizar a obra de terraplanagem e/
ou adequação da área de propriedade da Prefeitura Muni-
cipal de Viana, localizada na Avenida Belo Horizonte, com 
aproximadamente 1.100,00m² (um mil e cem metros qua-
drados).

Art. 3 No prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados a partir da publicação deste Decreto, juntamente 
com o Termo de Compromisso para proceder a inscrição 
do Parcelamento do Solo caracterizado como desmembra-
mento no Cartório de Registro de Imóveis, sob pena de 
caducidade da aprovação do loteamento.

Parágrafo Único. Juntamente com a solicitação do regis-
tro do desmembramento, deve o Proprietário solicitar o 
registro do Termo de Compromisso de Execução de Obras 

no Livro de Registro de Títulos e comprovar tal ato a Se-
cretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico 
e Urbano.

Art. 4 Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando as disposições em contrário.

Viana - ES, 14 de agosto de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

DECRETO Nº 201/2018
Publicação Nº 151555

DECRETO Nº 201/2018

Cria o Comitê Intersetorial de Atendimento Socioeducativo 
de Viana, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, no uso de suas atri-
buições conferidas no artigo 60, Inciso IV, da Lei Orgânica 
deste Município e pelo Inciso VI do artigo 11º da Lei Fede-
ral no 12.594, de 08 de janeiro de 2012, e

CONSIDERANDO os princípios elencados na Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adoles-
cente);

CONSIDERANDO que o adolescente em que se atribui a 
autoria de ato infracional encontra-se em situação peculiar 
de desenvolvimento e deve ser comtemplado por todos os 
direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, visando assegurar a proteção integral;

CONSIDERANDO que o Fortalecimento do Sistema Munici-
pal de Atendimento Socioeducativo requer o esforço con-
junto das políticas setoriais;

CONSIDERANDO que Art. 5º, da lei 12.594/12 estabele-
ce as competências na execução do Sistema Municipal de 
Atendimento Socioeducativo e ainda a elaboração do Plano 
Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformida-
de com o Plano Nacional;

CONSIDERANDO ainda que os Artigos 7º, 8º e respectivos 
parágrafos da Lei 12.594/12 define que a construção dos 
Planos de Atendimento Socioeducativo deverá, obrigato-
riamente, prever ações articuladas nas áreas de educação, 
saúde, assistência social, cultura, capacitação para o tra-
balho e esporte, para os adolescentes atendidos.
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RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída, no âmbito Municipal, o Comitê In-
tersetorial de Atendimento Socioeducativo de Viana, com 
a finalidade de promover a articulação, a integração e a 
pactuação dos órgãos e entidades envolvidos na execução 
do Atendimento Socioeducativo, na elaboração e no plane-
jamento de ações estratégicas destinadas ao atendimento 
de adolescentes cumprindo medidas socioeducativa.

Art. 2º Compete ao Comitê Intersetorial de Atendimento 
Socioeducativo do Município de Viana:

I – articular a execução do Plano Municipal de Atendimento 
Socioeducativo, definindo as ações que possibilitem com-
plementar o atendimento de adolescentes a quem se atri-
bua a autoria do ato infracional, em conformidade com 
o Plano Nacional e respectivo Plano Estadual, deliberado 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente de Viana – COMDICAVI;

II - articular os programas e serviços que compõem o Sis-
tema de Garantia de Direitos para assegurar as competên-
cias, atribuições e recursos necessários;

III – instituir pauta e agenda de compromisso em conjunto 
para a execução do Plano;

IV - estabelecer mecanismos de construção de diagnósti-
cos das políticas, monitoramento das atividades progra-
madas e ações desenvolvidas no âmbito do Sistema Muni-
cipal do Atendimento Socioeducativo;

V - propor, às autoridades municipais competentes, a edi-
ção de normas complementares e a adoção das medidas 
cabíveis para a organização e funcionamento dos progra-
mas do Sistema de Atendimento Socioeducativo no Muni-
cípio;

VI - promover o envolvimento e apropriação no processo 
de planejamento orçamentário e financeiro, com vistas a 
assegurar a previsão de recursos necessários à implemen-
tação das ações propostas.

Art. 3º A Comissão Intersetorial do Sistema Socioeducati-
vo será composta pelos seguintes membros:

I – 02 (dois) membros da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Social (SEMDES):

II - 02 (dois) membros Secretaria Municipal de Educação, 
Esporte e Lazer (SEMEEL):

III - 02 (dois) membros Secretaria Municipal de Saúde 
(SEMSA):

IV -02 (dois) membros Secretaria Municipal de Adminis-
tração, Gestão de Pessoas e Finanças (SEMAFI):

V - 02 (dois) membros Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança Adolescente (COMDICAVI):

VI - 02 (dois) membros Conselho Tutelar:

VII – 02 (dois) membros Secretaria Municipal de Comuni-
cação, Cultura e Turismo (SECCT):

VIII – 02 (dois) membros Socioeducandos:

IX – 02 (dois) membros Familiares dos Socioeducandos.

Art. 4º Poderão ainda, participar das atividades de discus-
são e execução do Plano Municipal, membros do Ministério 
Público e da Vara da Infância e Juventude da Comarca, 
bem como representantes de órgãos públicos e/ou Cida-
dãos que assim desejarem.

Art. 5º Os membros do Comitê Intersetorial de Atendi-
mento Socioeducativo não receberão qualquer remunera-
ção pela sua participação nesta.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua assina-
tura revogando o Decreto Nº180/2016.

Viana - ES, 14 de agosto de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

DECRETO Nº 203/2018
Publicação Nº 151553

DECRETO Nº 203/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições legais, previstas no artigo 
60, inciso IV da Lei Orgânica do Município, e em conformi-
dade com as disposições da Lei 2.912 de 15 de dezembro 
de 2017.

DECRETA

Art. 1º Ficam nomeados, para compor o Conselho Munici-
pal de Segurança Pública de Viana - COMSEV, para gestão 
de 2018/2020 os membros abaixo indicados:

I. REPRESENTANTES DE ASSENTO E CARÁTER PERMANEN-
TE

Representante da área de Defesa Social

Titular: Uberaldo Shimidt

Suplente: Luiz Carlos Baptista

Representante da Política de Assistência Social

Titular: Giovana de Siqueira Novaes Buaiz

Suplente: Marciele Vieira Ribeiro Wendler

Representante da Política de Educação

Titular: Andressa Medeiros Basso

Suplente: Jessyca dos Reis Machado

Representante do Poder Legislativo

Titular: Patrick Hernane Freitas Oliveira

Suplente: Max Daibert Castro Sales
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Representante do Poder Judiciário

Titular: João Ronaldo Segrini

Suplente: Sônia Maria Simão Martinazzi

Representante da Polícia Militar

Titular: Geanderson Chrizóstomo Siqueira

Suplente: Waldemar Abeldt Júnior

Representante da Polícia Civil

Titular: Luiz Neves Paula Neto

Suplente: Tânia Maria Zanoli

Representante da Polícia Rodoviária Federal

Titular: Edson Luiz Bubach

Suplente: Júlio César Meneguel

Representante da Coordenadoria do Sistema Prisional de 
Viana

Titular: Thiago Buzetti Zardini

Suplente: Leizielle Marçal Dionízio

II. REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Representante do Conselho Tutelar

Titular: Jose Nilton Pacheco

Suplente: Antônio Carlos do Carmo

Representante do Conselho do Idoso

Titular: Antônio Raimundo da Silva

Suplente: Miqueli Nascimento dos Santos

Representante da Associação Empresarial de Viana

Titular: Leonardo Venâncio Lourenço

Suplente: Gelson Foeger

Representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB

Titular: Aloisio Lira

Suplente: Raquel de Almeida

Representante da Defensoria Pública

Titular: Roberta Ferraz Barbosa Piquet de Azevedo Bastos

Suplente: Ana Leticia Attademo Stern

Representante de Entidade Inscrita no COMDICAVI

Titular: Darliany dos Santos Mendonça

Suplente: Maria da penha Novais

Representante da Federação dos Movimentos Populares de 
Viana - FEMOPOVI

Titular: Vanderlei Soares da Silva

Suplente: José Antônio Cristo

Representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural de Viana

Titular: Guilherme Firme Lube

Suplente: Antônio Carlos da Silva Esquincalha

Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência de Viana - COMDIPEDEVI

Titular: Ranieli Simões Brandão

Suplente: Diuzelena da Silva Maioli

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua 
assinatura, revogando as disposições em contrário, em es-
pecial as constantes no Decreto 172/2018.

Viana - ES, 14 de agosto de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

DECRETO Nº 204/2018
Publicação Nº 151551

DECRETO Nº 204/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, previstas no arti-
go 60, inciso IV da Lei Orgânica do Município, e em confor-
midade com as disposições da Lei 2.391 de 27 de outubro 
de 2011, considerando o mandato de 02 (dois) anos para 
compor o conselho, iniciado em 23/05/2016 e prorrogado 
por mais 180 dias.

DECRETA

Art. 1º Ficam nomeados, para compor o Conselho Munici-
pal de Segurança Alimentar e Nutricional de Viana – COM-
SEAVI, os membros abaixo indicados:

I. REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:

Projeto Social Coração Aberto:

Titular: Laura Ermelinda Dias do Carmo

Suplente: Márcia Nogueira da Cruz Silva

Associação Beneficente DORCAS:

Titular: Evandro Luciano Oliveira

Suplente: Samuel Ramalhete Ferreira
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Associação Missão pela Vida – AMPV:

Titular: Selmo Narciso de Rezende

Suplente: Pedro Brandão

Federação dos Movimentos Populares de Viana - FEMO-
POVI:

Titular: Márcia Margareth de Souza Gomes

Suplente: Antônio Raimundo da Silva

Instituição Adventista de Educação e Assistência Social 
Este Brasileira – ADRA:

Titular: Adriely Costa Camilo Storch

Suplente: Mônica Aparecida da Silva Gomes Scardua

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Viana – 
APAE:

Titular: Mariah Pissinati da Rocha

Suplente: Darliany dos Santos Mendonça

Associação Cultural Esportiva Ecológica Raízes da Nature-
za Vanderlei Karatê- ACEERAN VANKATE:

Titular: Vanderlei Soares da Silva

Suplente: José Sebastião Anerth

Instituto Lar Família Feliz:

Titular: Marcela Fabiana de Oliveira Barros

Suplente: Miqueli Nascimento dos Santos

Lar Genoveva Machado:

Titular: José Carvalho Capdeville

Suplente: Ranieli Simões Brandão

Obra Social Fraternal Marcílio de Noronha:

Titular: Elizabete Maria Martins Graciliano

Suplente: Antônia Elizeth da Cunha Pereira

II. REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social:

Titular: Marciele Vieira Ribeiro Wendler

Suplente: Brunella de Souza Valiatti

Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Mirna Gomes Oliveira

Suplente: Jorge Maiko Brandão Cruz

Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: Daniele Cristina Lyrio

Suplente: Lidiany da Silva Sundershus Chaves

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural:

Titular: Jaqueline M. Stein

Suplente: Bruna Helmer Mattedi

INCAPER/Extensão Rural Viana:

Titular: João Batista Bragatto Trazzi

Suplente: Ederaldo Panceri Fleger

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua assina-
tura, revogando o decreto Nº 073/2018.

Viana - ES, 14 de agosto de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

LEI N° 2.962/2018
Publicação Nº 151670

LEI Nº 2.962, de 15 de agosto de 2018.

Ratifica a deliberação da Assembleia Geral do CIM Pedra 
Azul que autoriza o ingresso de novo município consorcia-
do e dá outras providências.

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, faz saber que 
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica ratificada a deliberação da Assembleia Geral 
do Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana – CIM 
Pedra Azul, ocorrida em 22 de maio de 2018, na qual de-
cidiu por unanimidade pelo ingresso do Município de Serra 
no referido Consórcio, com isenção de pagamento da cota 
de ingresso, tendo sido apresentada a Lei nº 4.831/2018, 
do Município de Serra, a qual atende a legislação pertinen-
te, e ainda, eleva a abrangência de atuação do Consórcio 
público em questão ao respectivo Município, inclusive no 
tocante aos direitos, deveres e obrigações constantes no 
Contrato de Consórcio Público.

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

Viana - ES, 15 de agosto de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0467/2018
Publicação Nº 151550

PORTARIA Nº 0467/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito San-
to, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, 
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inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana,

RESOLVE:

Art. 1° CESSAR os efeitos da Portaria nº 0254/2017 que 
concedeu a servidora VIRGINIA DE LIMA DOMINGOS, ocu-
pante do cargo efetivo de Enfermeiro, licença para trato de 
interesses particulares, sem remuneração.

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

Viana - ES, 13 de agosto de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0472/2018
Publicação Nº 151719

PORTARIA Nº 0472/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pelo Art. 61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do 
Município de Viana.

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Avaliação de Estágio 
Probatório, a qual avaliará os servidores habilitados por 
concurso público e empossados em cargo de provimento 
efetivo, conforme preceitua o Art. 35 a 39, da Lei 1.596 de 
28 de dezembro de 2001.

Art. 2º A Comissão de Avaliação de Estágio Probatório será 
composta pelos seguintes servidores municipais efetivos:

I. Rita Grijó Helmer;

II. Delma Helmer Santana Zanão;

III. Silvania Benedita Siqueira;

IV. Patrícia Francisqueto Barnabé;

V. Rosiane da Silva Ferreira;

VI. Rozeni Batista Alves da Silva;

VII. Eunice Rodrigues Zanoni Freire.

Paragrafo Único. A Comissão está vinculada a Secretaria 
Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Finanças 
- SEMAFI no âmbito do Poder Executivo do Município de 
Viana, sob a presidência do primeiro indicado, na sua au-
sência, presidirá outro membro da SEMAFI, e as reuniões 
serão secretariadas por membro indicado pela comissão.

Art. 3° Aos membros da Comissão de Avaliação de Estágio 
Probatório, será atribuída uma gratificação conforme pre-
visto na Lei Municipal nº 2.521 de 12 de março de 2013, 

correspondente a gratificação de Nível I - 250 VRFMV, con-
forme Art. 2º da referida lei.

Art. 4º O prazo de conclusão dos trabalhos será de 4 (qua-
tro) meses.

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se a Portaria nº 0924/2017.

Viana - ES, 14 de agosto de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

RESOLUÇÃO COMASVI N°. 16/2018
Publicação Nº 151717

RESOLUÇÃO COMASVI N°. 16/2018

Dispõe sobre a Aprovação do Plano de Trabalho para re-
novação do Termo Cooperação Técnica Financeira com a 
Instituição Adventista de Educação e Assistência Social 
- ADRA para Despesas de Custeios e investimento para 
atendimento e Serviços prestados as Crianças e Adoles-
centes de Viana, em medida protetiva expedida pela Vara 
da Infância de Viana.

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 Ordinária realizada em 01 
de agosto de 2018,

RESOLVE:

Art.1º - APROVAR, o Plano de Trabalho para renovação do 
Termo de Cooperação Técnica Financeira com a Instituição 
Adventista de Educação e Assistência Social - ADRA, com 
vigência de 12 (doze) meses a contar de 01 de agosto de 
2018 a 31 de julho de 2019, para despesas de custeios 
e investimento para atendimento e Serviços prestados as 
Crianças e Adolescentes de Viana, em medida protetiva 
expedida pela Vara da Infância de Viana, no valor total R$ 
997.649,44 (novecentos e noventa e sete mil, seiscentos 
e quarenta nove Reais e quarenta e quatro centavos), sub-
divididos em 04 (quatro) parcelas de R$ 249. 412,36 (du-
zentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e doze Reais 
e trinta e seis centavos), sendo: R$ 120.000,00 (cento e 
vinte mil Reais), oriundos do Piso de Alta Complexidade – 
do Fundo Nacional de Assistência Social e R$ 897. 649,44 
(oitocentos e noventa e sete mil, seiscentos e quarenta e 
nove Reais e quarenta e quatro centavos) de recurso do 
Fundo Municipal de Assistência Social – Recursos do Te-
souro Municipal.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
assinatura, revogando todos dispositivos em contrário.

Viana, 01 de agosto de 2018.
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GIOVANA DE SIQUEIRA NOVAES BUAIZ

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Viana – COMASVI

GESTÃO 2018/2020

RESUMO DE CONTRATOS 
Publicação Nº 151684

RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 005/2016

Processo nº. 12245/2018.

Cedente: MUNICIPIO DE VIANA.

Cessionário: PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO.

Objeto: Constitui objeto do presente 3º Termo Aditivo ao 
Convênio de Cooperação Técnica nº 005/2016 a inclusão 
da cessão de estagiários, pertencentes do quadro de pes-
soal do CEDENTE.

Vigência: a partir da data de assinatura até 31 de dezem-
bro de 2018.

Viana, 14 de agosto de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 127/2015

Processo nº 8177/2018.

Concorrência nº 003/2015.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Contratado: MOCHUARA CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS 
LTDA ME.

OBJETO: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência e execução 
do Contrato de Prestação de Serviços nº. 127/2015, entre 
as partes, nos termos previstos em sua Cláusula Terceira, 
e fundamento legal previsto no artigo, 57 da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Vigência: por mais 360 (trezentos e sessenta) dias a partir 
de 19 de agosto de 2018.

Viana/ES, 14 de agosto de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 105/2016

Processo nº 3914/2018.

Dispensa de Licitação com fulcro no artigo 24, II, da Lei 
8.666/93.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Contratado: CONTATO DIÁRIO LTDA EPP.

OBJETO: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Contrato 
de Prestação de Serviços nº. 105/2016, firmado entre as 
partes, por mais 12 (doze) meses, nos termos previstos 
em sua Cláusula Terceira, com base no art. 57 da Lei nº 
8.666.93.

Valor: R$ 1.440,00 (um mil, quatrocentos e quarenta re-
ais).

Vigência: por mais 12 (doze) meses a partir de 10 de 
agosto de 2018.

Viana/ES, 08 de agosto de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
151/2018

Processo nº 4601/2018.

Tomada de Preços no. 004/2018.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES por meio da SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Contratado: TORQUE ENGENHARIA LTDA ME.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/
OU ARQUITETURA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO CONS-
TRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDO-
SA - CCPI NO BAIRRO CAMPO VERDE, NESTE MUNICÍPIO 
DE VIANA ES.

Valor: R$ 763.252,38 (setecentos e sessenta e três mil, 
duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos).

Vigência: a vigência do contrato será do ato de assinatura 
pelo prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias e o prazo 
de execução da obra é de 360 (trezentos e sessenta dias) 
dias, a contar do dia subseqüente à data de emissão da 
ordem de serviços pela contratante.

Viana/ES, 15 de agosto de 2018.

FABRICIO LACERDA SILLER

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
(EM EXERCÍCIO)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prefeitura Municipal de Viana

Avenida Florentino Avidos, 1  - centro - Viana - ES -  CEP: 29135-000 CNPJ: 27.165.547/0001-01 Tel:
2721246747 Fax: 2721246747 Site:  www.viana.es.gov.br

Item

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000589/2018

Especificação Valor Total

Local SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade UnitárioUnidade

Processo 002250/2018

Origem Pregão Eletrônico Nº 000025/2018 000116/2018

Dotação 006001.1230600262.191.33903000000.1000000000 Ficha 00043-1000000000

Fornecedor VIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME CNPJ 15.470.541/0001-50

Endereço Rua Joaquim Lyra , N° 44 - BARRA DO JUCU - Vila Velha - ES -
CEP: 29125-050

Telefone (27) 3244-8618

Código

ATA SRP

Lote

Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER

Marca

Empenho

00020946

BATATA INGLESA IN NATURA)] batata inglesa, in
natura, obtidos de ingredientes sãos, limpos e
isentos de impurezas, processados, embalados,
armazenados, transportados e conservados em
condições que não produzam, agreguem ou
desenvolvam substâncias físicas, químicas ou
biológicas que coloquem em risco a saúde do
consumidor. o produto não deve apresentar
rachaduras, perfurações e cortes na casca, a
polpa deverá estar intacta e limpa. acondicionado
em rede raschel contendo 20kg. a embalagem
(rótulo) deve conter identificação do produto,
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
lote, data de fabricação e validade.

2.118,781.341,000 1,5800KG.00001 00060 ceasa

00020975

COENTRO IN NATURA.)] coentro in natura
classificação: de primeira - verduras de boa
qualidade, apresentando-se intactas, firmes e bem
desenvolvidas. devem apresentar coloração e
tamanho uniformes e típicos da variedade. são
tolerados pequenos defeitos na conformação,
ligeira descoloração e ligeiros danos de origem
física ou mecânica, desde que não causem
defeitos graves e não alterem sua conformação e
aparência. características gerais: serem frescas,
colhidas pela madrugada e abrigadas dos raios
solares; apresentarem grau de evolução completo
do tamanho, aroma, e cor próprias da espécie e
variedade; estarem livres de enfermidades e
insetos; não estarem danificadas por qualquer
lesão de origem física ou mecânica que afete a
sua aparência; estarem livres das folhas externas
sujas de terra e da maior parte possível da terra
aderente; estarem isentas de umidade externa

204,8277,000 2,6600MÇ00002 00064 CEASA

1

______________________________________

Prazo de Entrega/Execução

ATENÇÃO:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ___/___/______:        Ass: _____________________

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS, CARNES, HORTIFRÚTIS, PÃES E DIVERSOS), PARA ATENDIMENTO DOS
ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VIANA/ES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 116/2018  PROCESSO
N° 9655/2018

Local de Entrega

0 (dias)

Almoxarifado Central - Rua Aspázia Varejão Dias, S/N - Centro - Viana - ES - Cep.: 29135-000

Emitida por: WEVERTON DE OLIVEIRA DA COSTA

RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA.
A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos
campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha;
Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Diretor do Departamento

Viana, 15/8/2018.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prefeitura Municipal de Viana

Avenida Florentino Avidos, 1  - centro - Viana - ES -  CEP: 29135-000 CNPJ: 27.165.547/0001-01 Tel:
2721246747 Fax: 2721246747 Site:  www.viana.es.gov.br

Item

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000589/2018

Especificação Valor Total

Local SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade UnitárioUnidade

Processo 002250/2018

Origem Pregão Eletrônico Nº 000025/2018 000116/2018

Dotação 006001.1230600262.191.33903000000.1000000000 Ficha 00043-1000000000

Fornecedor VIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME CNPJ 15.470.541/0001-50

Endereço Rua Joaquim Lyra , N° 44 - BARRA DO JUCU - Vila Velha - ES -
CEP: 29125-050

Telefone (27) 3244-8618

Código

ATA SRP

Lote

Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER

Marca

Empenho

anormal, odor e sabor estranhos. devem ser
acondicionadas em maços de 500 g (quinhentos
gramas).

00020950

REPOLHO VERDE.)] repolho verde, médio, in
natura, classificação de primeira qualidade, com
as características organolépticas conservadas.
são tolerados pequenos defeitos na conformação,
ligeira descoloração e ligeiros danos de origem
física ou mecânica, desde que não causem
defeitos graves e não alterem sua conformação e
aparência. as verduras devem ainda apresentar
as seguintes especificações: serem frescas,
colhidas pela madrugada e abrigadas dos raios
solares; apresentarem grau de evolução completo
do tamanho, aroma, e cor próprias da espécie e
variedade; estarem livres de enfermidades e
insetos; não estarem danificadas por qualquer
lesão de origem física ou mecânica que afete a
sua aparência; estarem livres das folhas externas
sujas de terra e da maior parte possível da terra
aderente; estarem isentas de umidade externa
anormal, odor e sabor estranhos. acondicionado
em caixas plásticas vazadas de pead (polietileno
de alta densidade). a embalagem (rótulo) deve
conter identificação do produto, ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, lote, data de
fabricação e validade.

207,32284,000 0,7300KG.00003 00070 CEASA

00023815

MAÇA NACIONAL IN NATURA MAÇA, TIPO
NACIONAL, IN NATURA, CATEGORIA 01)] .maça
nacional in natura maça, tipo nacional, in natura,
categoria 01, constituída por fruta de boa
qualidade, sem defeitos sérios, apresentando
tamanho, cor e conformação uniformes, devendo

3.661,711.599,000 2,2900KG.00004 00067 CEASA

2

______________________________________

Prazo de Entrega/Execução

ATENÇÃO:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ___/___/______:        Ass: _____________________

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS, CARNES, HORTIFRÚTIS, PÃES E DIVERSOS), PARA ATENDIMENTO DOS
ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VIANA/ES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 116/2018  PROCESSO
N° 9655/2018

Local de Entrega

0 (dias)

Almoxarifado Central - Rua Aspázia Varejão Dias, S/N - Centro - Viana - ES - Cep.: 29135-000

Emitida por: WEVERTON DE OLIVEIRA DA COSTA

RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA.
A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos
campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha;
Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Diretor do Departamento

Viana, 15/8/2018.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prefeitura Municipal de Viana

Avenida Florentino Avidos, 1  - centro - Viana - ES -  CEP: 29135-000 CNPJ: 27.165.547/0001-01 Tel:
2721246747 Fax: 2721246747 Site:  www.viana.es.gov.br

Item

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000589/2018

Especificação Valor Total

Local SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade UnitárioUnidade

Processo 002250/2018

Origem Pregão Eletrônico Nº 000025/2018 000116/2018

Dotação 006001.1230600262.191.33903000000.1000000000 Ficha 00043-1000000000

Fornecedor VIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME CNPJ 15.470.541/0001-50

Endereço Rua Joaquim Lyra , N° 44 - BARRA DO JUCU - Vila Velha - ES -
CEP: 29125-050

Telefone (27) 3244-8618

Código

ATA SRP

Lote

Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER

Marca

Empenho

ser bem desenvolvidas e maduras. são tolerados
ligeiros defeitos na conformação, tamanho e cor.
as frutas podem apresentar ligeiras manchas no
epicarpo (casca), desde que não prejudiquem a
sua aparência geral. a polpa deve estar intacta e
firme. o pedúnculo pode estar ligeiramente
danificado. as frutas devem ainda apresentar as
seguintes especificações: serem frescas;
terem atingido o grau máximo ao tamanho, aroma,
cor e sabor próprios da espécie e variedades;
apresentarem grau de maturação tal que lhes
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo mediato e imediato; serem colhidas
cuidadosamente e não estarem golpeadas ou
danificadas por quaisquer lesões de origem física
ou mecânica que afetem a sua aparência; a polpa
e o pedúnculo, quando os houver, devem se
apresentar intactos e firme; não conterem
substâncias terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderentes à superfície da casca;
estarem isentos de umidade externa anormal,
aroma e sabor estranhos; estarem livres de
resíduos de fertilizantes. acondicionado em rede
raschel contendo 18kg, sendo o peso por unidade
padronizado em 120g. a embalagem (rótulo) deve
conter identificação do produto, ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, lote, data de
fabricação e validade..

Total Geral 6.192,63

3

______________________________________

Prazo de Entrega/Execução

ATENÇÃO:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ___/___/______:        Ass: _____________________

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS, CARNES, HORTIFRÚTIS, PÃES E DIVERSOS), PARA ATENDIMENTO DOS
ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VIANA/ES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 116/2018  PROCESSO
N° 9655/2018

Local de Entrega

0 (dias)

Almoxarifado Central - Rua Aspázia Varejão Dias, S/N - Centro - Viana - ES - Cep.: 29135-000

Emitida por: WEVERTON DE OLIVEIRA DA COSTA

RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA.
A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos
campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha;
Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Diretor do Departamento

Viana, 15/8/2018.
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CLASSIFICAÇÃO GERAL
Publicação Nº 151705

 

administracao@viana.es.gov.br
www.viana.es.gov.br

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CEP: 29130915 - Fone: 2721246701

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

AVENIDA FLORENTINO AVIDOS, 1, VIANA SEDE - VIANA - ES

AGENTE CADASTRADOR
2018

CLASSIFICAÇÃO GERAL

DEFICIÊNCIA:

ANO:
CARGO:

PROCESSO: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EDITAL SEMDES

TIPO DE CLASSIFICAÇÃO: CLASSIFICAÇÃO UNICA
NÃO

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO

RAMON DINIZ DA SILVA 1001

JETRON JULIO DE SOUZA 722

FABIO NETO DA SILVA 723

DAYANNA CARRICO DE SOUZA 724

KENNYA BARROS FORTUNATO RODRIGUES 645

JOICE GUMS 586

NATHALIA CRISTINA AGUIAR DE OLIVEIRA SIMOURA 587

LUANDA DA ROCHA PEREIRA 568

SILVANI APARECIDA MOREIRA FARDIM 519

IRAN SILVA DOS SANTOS 4810

FRANCIELLY ESTÊVÃO DOS SANTOS 4611

MAYARA DE OLIVEIRA GAIBA 4212

MÁRCIA CRISTINA MESSIAS DE PAULA 3413

LUANA BRAZ FERREIRA 3314

JOELSON VIEIRA OLIVEIRA 3315

VALERIA DOS SANTOS SOUZA 3216

ENI BARRETO LELIS DA SILVA 2917

MÁRCIO DE SOUZA. 28.518

FLAVIA SANTANA VIEIRA 2819

ROBERTO NEVES JUNIOR 2620

MARIA CAROLINY SANTANA ROSSÊTO 2521

CLAUDINEIA SANTANA BARBOSA 2422

LISA KETLEN DAMASCENO NASCIMENTO 2423
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CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO

DIEGO TIAGO COSTA 2424

GIOVANNA SANTANA PEREIRA 2425

 IVONETE DA CONCEÇÃO 2426

RODRIGO ARAUJO FERREIRA 2227

LUIS CLAUDIO DE ALMEIDA 2128

ANE HELLEN PASSOS DA PENHA BALBINO 2129

ANDREA DANIEL 20.530

FRANCIELLE JESUS SILVA 2031

ANA PAULA DOS SANTOS SOUSA 2032

BÁRBARA NARA PINTO 1833

MARCIA LOIOLA FARIAS 1834

ROGÉRIO SANTANA LOUREIRO 1835

GOBES ALBERTO FERREIRA 1736

SHALANNA ATHAYDE PORTELA MILFONT 1637

THIAGO CARNEIRO NASCIMENTO 1538

RICHARDSON EUZEBIO ROSEIRA 1539

JUSSARA HELENA LOTE DE SOUZA 1540

MAYARA LOPES VIEIRA REBULI 1541

ROGER MATOS ZANCA 1342

LAISIANE RIBEIRO DE JESUS 1343

ELIAS NASCIMENTO DE FREITAS 12.544

MORGANA SOARES DE OLIVEIRA 1145

THIAGO NASCIMENTO CORREIA 946

ELIENE MOREIRA DE SOUZA CAMPANHA 8.547

MELRIENI OLIVEIRA GOMES 848

WLADMIR PEREIRA ALVES 849

MEIRIELLY DOS SANTOS VIANA 850

BIANCA CONTI THOMAZ 751

CAMILA CONTI THOMAZ 752

PALOMA PRISCILA PEREIRA DA SILVA 6.553

KATIA SILVA RIBEIRO 654

ELIDIANE DOS SANTOS 555

JERRY ADRIANO AMORIM 556

MARCOS VINICIUS GOMES FERREIRA 557

CARLOS EDUARDO FLORENTINO VIANNA 458
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CLASSIFICAÇÃO GERAL
Publicação Nº 151706
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CLASSIFICAÇÃO GERAL
Publicação Nº 151707

 

administracao@viana.es.gov.br
www.viana.es.gov.br

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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CLASSIFICAÇÃO GERAL

DEFICIÊNCIA:

ANO:
CARGO:

PROCESSO: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EDITAL SEMDES

TIPO DE CLASSIFICAÇÃO: CLASSIFICAÇÃO UNICA
NÃO

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO

ANA CLÁUDIA ROELES PINTO 821

KATE ANNE DO SACRAMENTO SOUZA 382

ALESSANDRO GOMES DE JESUS 373

RAFAELA DE BRITO 244

FRANCISCO LACERDA DE ALENCAR 245

LUZIA ELIZABETH SOARES SILVA 236

SABRINA SPERANDIO ZANETTI 217

JASSON MIRANDA BARBOZA 218

MARCIO TAUFNER TAVORA 189

THAYLLON POMPERMAYER DOS SANTOS 1610

FABIO MORAES DUTRA 1611

JOSE ANTONIO FILHO 1512

ERICKSANDRO LOBÃO SOUZA 1513

LINDIOMAR VIANA DA SILVA JÚNIOR 1514

JESSE LUGON LIMA 14.515

JÚLIA MARQUES OLIVEIRA 1316

LEONARDO REALI GARCIA RIALI 12.517

MARCOS RIBEIRO GAMA 1218

ESTEVÃO GONÇALVES  COSTA 1119

ROSILANE MONTEIRO DA COSTA 1120

TAMYRES RODRIGUES DA SILVA 10.521

RAISON BRUNO FELLER 10.522

CAMILA BARBOZA TRANCOSO BIAZATTI 923
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CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO

ROMÉRIO DE DEUS XAVIER 924

LORRAYNE DA COSTA BATISTA 825

RALBERTZ TADEU DE SOUZA 7.526

RODRIGO DE ANDRADE PINTO 7.527

ANTONIO WALTER ORMOND DA SILVA 728

FABIO LUCAS RAMOS WLHLIG 729

VANESSA DE SOUZA COSTA 6.530

VANI ANASTACIO 631

LEDIMARA DE REZENDE SANTOS 632

FABIANA RODRIGUES DE JESUS 633

SIRLEY CHAGAS CARDOSO 634

NAYARA SARTOR DOS SANTOS 5.535

ABIDIAS PEREIRA DA SILVA FILHO 536

ROBSON DA SILVA SANTOS 537

JAQUELINE NAYARA CANTO 538

BRUNA GRAMELIKE GOMES 539

FILIPE ALVES DOS SANTOS 540

KEYLLA MATOS LIRIO 541

EDGAR FRANCO LOCATELLI 542

ALEX SANDRO DE SOUZA CHAVES 543

FLAVIO LUIZ FRANÇA 544

EMILLYN BORGES SANTOS 545

SANDRA MATOS DA CRUZ DE MENDONÇA 446

DANIELLA ALVES RIBEIRO TONANI 447

DEYVID ALLAN DA SILVA 448

CAROLINA MARQUES CORASSA 449

DEYSE FRANCISCA DE SOUSA 450

CASSIO LANDHER ALVES 451

CAROLINE SIQUEIRA PEREIRA 452

EDER ALOÍSIO SILVA 353

JULIA CRISTINA LIMA DA SILVA 354

PEDRO ASSUNÇÃO PEITO MACEDO 355

ALINE APARECIDA RIBEIRO 356

THIAGO PEREIRA NASCIMENTO 357

MARCELLY ELIZABETH MARTIN PEREIRA 358
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CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO

MARIANA SABINO EPICHIN 359

THAYSSA DA SILVA SIQUEIRA 360

LORRAYNE ALVES DE OLIVEIRA DALGOBO 2.561

FRANCIELE ALVES DA SILVA 2.562

EUNICE MARCELA SILVEIRA PRATTI 263

TATIANE BARCELLOS MIRANDA 264

JUSCELINO DE OLIVEIRA SOARES 265

MAICON SOARES MUNIZ 266

REGINA CAROLINA NASCIMENTO COSTA 267

CAMILA BRAGANÇA LOCATELLI DE CAMPOS 268

RICHARDISON SILVA LOPES 269

AILTON SCHNEIDER NETO 270

LARISSA COELHO SOBREIRO 171

LIDIA CHAGAS CARDOSO 172

CLEYDSON MEDEIROS LOPES 173

MYRHAEL MACHADO LOPES 174

SAULO KUSTER 175

GUSTAVO DE SOUSA CARDOSO 176

LORRAYNE DA SILVA ARARIBA 177

GERALDA COSTA RIDRIGUES 078

PEDRO BATISTA DOS SANTOS 079

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS MENDES 080

RODRIGO CORREIA CAETANO 081

CARLOS EDUARDO DO ROSARIO DEPIZZOL 082

ROMÁRIO VALDINO ROSA 083

LEYLA CRISTINA ROSA AMORIM 084

ANDRE PORTO 085

KEILANA SILVA QUERINO 086

RAPHAEL JARDIM LOUZADA 087

RAYANA DA SILVA FERREIRA 088

DANIELLY HORSTH GOUVEIA SILVA 089

QUEZIA CARVALHO DA LUZ 090

TALITA PEREIRA BOTELHO DE SOUZA 091

LUCAS FLORÊNCIO TRABACH 092

VINICIUS BREGENSK 093
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CLASSIFICAÇÃO GERAL
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EDUCADOR SOCIAL
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CLASSIFICAÇÃO GERAL

DEFICIÊNCIA:

ANO:
CARGO:

PROCESSO: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EDITAL SEMDES

TIPO DE CLASSIFICAÇÃO: CLASSIFICAÇÃO UNICA
NÃO

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO

NEILZA PIRES DOS SANTOS 781

ANA LUCIA DE OLIVEIRA FALCÃO 722

LEANDRO LOYOLA GOMES 683

GILCELIA PEREIRA LIMA 524

BARBARA MARTINS RODRIGUES 505

JORGE SOARES FALBO 506

EZEQUIEL DELFINO 487

ELLEN SOUSA DO CARMO GOMES 468

CAMILA GOMES DA SILVA CARLOS NERY 469

MIRTES NASCIMENTO PEREIRA DOS SANTOS 4410

LUIZABETE BATISTA DA SILVA PEREIRA 4411

JULIANO CARLOS DE MORAIS 39.512

DANIELY ANGELA RIBEIRO 3813

JONATHAN SCHROEPFER 3814

CYNTIA PAULA CARVALHO SCHMIDEL SARTI 3815

FERNANDA LYRA BUBACH 3616

JOSE MERILHO 3617

JAQUELINE RANGEL DE MELO 3518

MYCHEL SILVA DO ROSÁRIO 3519

EDILENE OLIVEIRA DE SOUZA 3520

JUPLIN JONES MOREIRA RODRIGUES 3421

VILMARA MILAGRE DE SOUZA 3422

ALESSANDRA RODRIGUES TRINDADE 3323
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CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO

JAIR ROSÁRIO FILHO 3324

JULIANA DIAS ROSA SILVA 3225

KARINA MORAES AGUIAR 3226

DENILZA BEZERRA DO NASCIMENTO 3127

CARLA APARECIDA CARDOSO 3128

CLEBIS JESUS DOS SANTOS 3129

DAYANE ROSADO RICAS 30.530

JANINE BARBOSA NASCIMENTO 3031

LUANA BASTOS DO NASCIMENTO ROSA 3032

BEATRIZ DELFINO DALMÁZIO 3033

ELIEL ESDRAS DOS SANTOS 3034

IGOR BARBOSA DOS SANTOS 3035

IAGO BARBOSA DOS SANTOS 3036

VIRLANIA SILVA SALES 3037

MARLENIS DA SILVA 3038

ROSANA ROSA BENTO 3039

GILBERTO PEREIRA DE MATOS JUNIOR 3040

GEANE LIMA MACHADO 29.541

AMANDA DE ARAUJO RODRIGUES 2942

ROGÉRIO BRAGANÇA DE OLIVEIRA 2943

SONIA BARCELOS BANDEIRA FREITAS 2944

FLAVIO MATOS RIBEIRO 2945

RAFAELA DE JESUS DA COSTA 2946

FERNANDA ALVES DA SILVA FERREIRA ERPES 2847

MARLENE RODRIGUES DE CARVALHO DINIZ 2848

WESLENE CRISTINA DA SILVA MENEZES 2849

TEREZINHA DE JESUS PIMENTEL 2850

JOÃO CARLOS RAMOS 2751

ALEX WEYN 2752

LUCIA GRAZIELA DUNGA MARTINS SERRANO 2653

LETICIA RODRIGUES 25.554

MARIANA PERIM RIBEIRO 2555

CRISTINA LUCIA NASCIMENTO MENDES 2556

DARLENE MEIRELLES DE SOUZA MELLO 2557

AURENI HONORIO DA COSTA 2558
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CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO

EDVANIA STEIN DOS SANTOS 2559

KAMILA PEROBA NUNES DE JESUS 2560

CLÁUDIA DO LIVRAMENTO SANTANA 2461

PETERSON JEAN DOS REIS 2462

LUCIANA LOUBACK ALVES VILELA 2463

JACIMARA NASCIMENTO RAMALHO 2464

THIAGO DE CASTRO LEITE 2465

CLEIDIOMAR FONTES DA SILVA 23.566

CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS 2367

SAMUEL WILLIAMS DA COSTA LEITE 2268

MARIA PAULA FURTUNATO DA SILVA AMARAL 2269

RAQUEL DAIANA LEITE 2270

GABRIELA FERREIRA MORAES 2271

ELIELTON DA COSTA DE SOUZA 2272

LORENA BENEVIDES RANGEL 2273

ALBA VALERIA DE SOUZA ANDRADE 2274

CRISTINA CONCEIÇÃO DA SILVA 2275

TAINY DE SOUZA COUTO 2276

MARLUCE ALMEIDA DOS SANTOS PASSOS 2177

SONIA MARTA DE SOUZA 2178

ELIANI FRANCISCO DE OLIVEIRA 2179

LEIDIMAR NUNES BERMUDES LENZI 2080

SANDRA OLIVEIRA DE SOUZA 2081

MARIO LACY MONTEIRO SOARES 2082

JANETE FERREIRA ASSIS 2083

ELISANGELA CARNEIRO 2084

LIDIANE MOTA CHAGAS MENEZES 2085

CLEONICE APARECIDA DA SILVA 2086

CARLA CRISTINA MÁXIMO ALMEIDA 2087

LUCIMARA ROCHA RODRIGUES GARBIM 2088

IARA RODRIGUES PINTO 2089

ANAILDA PIRES DA SILVA ALMEIDA 1990

EURIDICE DE OLIVEIRA MONTEIRO 1991

GRACIANO DOS SANTOS FURTUNATO 1992

GILCINELIO SERAFIM 18.593
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CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO

SANDRA BORSONEL KIEFER 18.594

JOSE SAULO PEREIRA 1895

NISA RAMOS 1896

MARCILENE DOS SANTOS CORRÊA FERRARINI 1897

PABLO GEORGE SERRANO 1898

RAQUEL GUILHERMINO 1899

FABRICIO CAMPOS 18100

ANA CRISTINA DOS SANTOS MENEZES 18101

MARIANA MARÇAL PEREIRA ULIANA 18102

LUCIMR MARIA DE OLIVEIRA PIRES 17103

VANUSIA DE SOUZA OLIVEIRA 17104

CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS TAVARES 17105

CASSIO DE BRITO CORREIA 17106

JESSICA NASCIMENTO DANIEL 16.5107

WADSON LIMA CARDOSO 16108

ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS 16109

DEBORA DE OLIVEIRA BATISTA 16110

JOSUE CARLOS GONÇALVES CARDOSO 15111

LUIZ PAULO FEU PITANGA 15112

FRANCIELLE MAIRA DOS SANTOS ANDRADE LOPES NUNES 15113

KEVILIM RITA DE SOUZA OLIVEIRA 15114

KEILA KASSIA DE OLIVEIRA SOUZA 14.5115

GILMAR XAVIER  CUSTODIO 14.5116

LARYSSA MARIA RIBEIRO CHRIST 14.5117

LEDA PEREIRA NUNES 14118

GILMARA SIMONIA BIAZATTI 14119

EVANDRO MAXIMO PRECILIANO 14120

LEONARDO BARBOSA CARREIRO 14121

BIANCA DA SILVA MILITAO 14122

SUELEN ELIANE PIMENTEL DA SILVA 14123

ZENAIDE FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA 14124

GUSTAVO DA SILVA FROEDE 14125

GEISIELY VIEIRA SOUZA 14126

CAMILA NUNES DOS SANTOS 14127

REGIANE DOS REIS SANTOS 14128
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CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO

JUSSARA CORREA DE OLIVEIRA SANTANA 14129

LEBIONA PAJUSSARA ROSA 14130

ANTÔNIO MARTELLE JÚNIOR 14131

JOSE CARLOS NASCIMENTO 13.5132

JULÍO CERZAR MENEZES NASCIMENTO 13133

MAYRA DA ROCHA SOUZA 13134

DANIK MAYRYELLE CORREA GERKE 13135

ROMULO RAMOS RODRIGUES 13136

LILI ROSE CAETANO RIZZOLLI 13137

REGINA APARECIDA DE FREITAS 13138

JOVANE SILVA DE JESUS DE SOUZA 13139

MARCUS VINICIUS GOMES 13140

ADRIANA TEIXEIRA DE SOUSA 12141

ANA LÚCIA DAZILIO CAMPOS 12142

ELANIO ARAUJO DA SILVA 12143

ROSANGELA VAREJÃO MIRANDA 12144

BRUNA DA SILVA SANTOS AMORIM 12145

ROSILENE CAUS 11.5146

IVONE FRANCISCO PEREIRA 11147

JAKSON JAKEL PASSOS 11148

INGRID DE OLIVEIRA SILVA 11149

MICHELY DA SILVA JESUS SANTOS 11150

RAFAEL VIEIRA DE SOUZA 11151

MARIANI PACHECO CAMPOS 11152

LETÍCIA GOMES GONZAGA 11153

NATHALIA RODRIGUES BARBOSA 11154

GUSTAVO REMIDIO DOS SANTOS 11155

FERNANDA LOPES GONORING 11156

DIONE DA PENHA SILVA VIEIRA 11157

ALINE CURITIBA TAVARES 11158

LUCIO PINHEIRO DA SILVA 10159

VILSON SILVA MENDES 10160

LUCIMAGNA NÓBREGA FERNANDES ARAUJO 10161

MARCIO DA SILVA 10162

LUZINETE PEREIRA LOUREIRO DE ALMEIDA 10163
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CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO

GERUSA NASCIMENTO DOS SANTOS 10164

LUCIANA DA SILVA LIMA 10165

ANA PAULA FIRME GOMES 10166

EVA PEREIRA DA SILVA DAMASCENO 10167

MARCOS VINICIUS BATISTA ZARDO 10168

LIDIANA GONÇALVES PEREIRA 10169

PRISCILA SIMOES ROGERIO 10170

JANILTO OLIVEIRA SANTOS 10171

TATIANA SEABRA IGIDIO 10172

RAISSA MAJEWSKY DUMAS GUIMARÃES 10173

SEBASTIÃO RAFAEL INACIO DA RUZ 10174

GABRIELLY NASCIMENTO PINHEIRO 10175

BRUNA GOMES PINTO 10176

MILENA HERZOG PERUCH 10177

VIVIANI APARECIDA CARDOZO VITÓRIO 9.5178

MAYKON ARAUJO RODRIGUES PINTO 9.5179

LUCIMAR SANTOS 9180

IZABEL CRISTINA LICERIO NASCIMENTO 9181

AGUILAR DELFINO 9182

FABIO SANTOS SOUZA 9183

ALEX SANDRO CARDOSO CORDEIRO 9184

VILMA MARTINELI 9185

MAXWELL ADAO DA SILVA 9186

ANDREZA RANGEL FARIA 9187

LUZIELI ORLANDI DA SILVA 9188

ROSIMERE ROCHA 9189

IVANILDE FELÍCIO LEONIDIO 9190

NAYARA OLIVEIRA PIRES 9191

LUCIANA DE SOUZA RAMOS 9192

TATIANE FEITOZA OLIVEIRA MARTINS 9193

ANGÉLICA ALVES MARINHEIRO 9194

GABRIELA MARIA DA SILVA 9195

FLAVIANI CORREA PAUTILHO 9196

MAYLERSON RIBEIRO NASCIMENTO 9197

ANA KETHELYN LACERDA BULL 9198
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CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO

KASSIA BETHÂNIA OLIVEIRA ALVES 9199

ELIENE CARMO DA SILVA 8200

BRENDA DE OLIVEIRA ANTONIA 8201

FRANCIELE CARES DOMINGOS 8202

LUCIO IGNACIO DA CRUZ NETO 8203

SAMARA FELIX DA SILVA 8204

ILZIANA LEITE RANGEL 7.5205

VANDERLUCIA NERES GOMES DOS SANTOS 7.5206

JAQNOLHA IRIS CANDIDO SIMÕES 7207

TATIANA MARIA MEDEIROS CONDE DOS SANTOS GONÇALVES 7208

RICARDO ANTONIO APOLINARIO 7209

CHRISTIANE DIAS CAETANO NASCIMENTO 7210

ALINE OLIVEIRA DA SILVA DE ARAUJO 7211

SONIA BOLZAN DA SILVA 7212

ANA PAULA COSTA CIPRIANO 7213

RAIANE VIEIRA DE PAULA 7214

BIANCA DA SILVA AMORIM 7215

AMANDA OLIVEIRA FREIRE 7216

DEBORAH PINHO SANTOS DA SILVA 6.5217

ROSANA AUGUSTA SILVA RAMOS 6.5218

BRUNMO SARMENTO 6219

EUZILA NEPOMUCENO 6220

YASLYNI BATISTA ALVES DA SILVA 6221

BRUNELA DE JESUSU FERREIRA 6222

KARLA LUMA SOUZA NASCIMENTO 5.5223

MARIA JOSE BARRETO 5224

ELISABETE FABRI NASCIMENTO 5225

ELIZABETE MARIA MARTINS GRACILIANO 5226

FATIMA SANTIAGO SANTOS 5227

ELIANE FERREIRA DOS SANTOS 5228

ISRAEL DA CRUZ SOUZA 5229

LUCINEIA FAVORETTE HECHER 5230

MÔNICA EUFROSINA RIBEIRO RAMOS 5231

VALDINEI MEIRELES FIDELES 5232

CLAUDIENES MIRANDA FACO SUNDERHUS 5233
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CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO

MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 5234

DENIZE CORREA DA SILVA 5235

THALYTA ALENCAR PIAUHY 5236

PATRÍCIA MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO GOMES 5237

JUDEVANIA GONZAGA DE ABREU SANTOS 5238

SERGIO DOS SANTOS SILVA 5239

FERNANDA AMORAS 5240

MEIRIELI DOS SANTOS NUNES LANDIN 5241

FABIANE SILVA MORAIS ARPINI 5242

LEYCIANY SOARES HELMER 5243

DÉBORA LIMA RODRIGUES ARAUJO 5244

SUANA LUIZA MELO RAMOS 5245

ELISANGELA BARBOZA MOREIRA 5246

EMILIA MULLER ENDLICH 5247

FERNANDA DA SILVA STINGNIL 5248

DEYSE ROCHA MARTINS RODRIGUES 5249

MARCIELLY SALLES MACIEL 5250

AMANDA RAMOS MORAIS SANTOS 5251

LUANA GARDI DE AVILA 5252

GLEYDIELLE CALIXTO CARVALHO 5253

MARTHA DOS SANTOS SENA 5254

CAIQUE SOUZA SILVA 5255

HIGOR GONÇALVES FERREIRA 5256

THAILON DO AMARAL FONSECA 5257

PAULINA COELHO ALMEIDA 5258

PAULA PAGIO TEIXEIRA 5259

LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA 5260

ELOISA DE ARRUDA LUDTKE 5261

EMANUELY ROSA SALVADOR 5262

RICARDO ANTONIO APOLINARIO JÚNIOR 5263

ALINE DE ALMEIDA SEBASTIÃO 5264

LUIS GUSTAVO CARVALHO LOPES 5265

GREIZIANI DE PAULA SOARES 5266

LEIDIANE PEREIRA DA CONCEIÇÃO 5267

ESTHEPHANNY EVELLYN DE AGUIAR SILVA 5268
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CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO

MARINA DE SANTANA RIBEIRO 5269

MISSAMYS BRAZ DA SILVA DA CRUZ 5270

ELIZANGELA FONSECA DE ALMEIDA 4.5271

DALVA BERTUANI 4272

ROSANGELA  SILVA DA CRUZ MARTINS 4273

ANGELA MARIA DA SILVA E SILVA 4274

AMELIA CORLAITE CHAGAS MARTINS 4275

MONICA REIS 4276

ROSIANE DAS GRAÇAS AMANCIO CAMPOS NUNES 4277

SAULO DA SILVA E SOUZA 4278

ERIKA CEZARIO DE ALMEIDA 4279

RAFAEL CALENTE SANTOS 4280

FRANCEILA FERNANDA ARAUJO VIEIRA MUQUI 4281

LORENA RAFAELA MARQUES 4282

FLÁVIO OLIVEIRA DE JESUS 4283

PRICIELLY ARMONDES DOS SANTOS 4284

DANIELE DA COSTA NASCIMENTO 4285

MARLUYANA NASCIMENTO DE FREITAS 4286

BISMARK BARRETO 4287

DANIELLA DA SILVA BATISTA 4288

THAIS DE CASTILHO MONTEIRO 4289

THALIA DA SILVA SHIMODA 4290

ALINI TUANI CATALUNA 4291

YASMIN VELTEM LIMA 4292

KAREN QUINTILIANO DE ARAUJO 3293

GLEIDSON DIAS VIANA 2294

EDILEIA LILIA SANTANA SCHERRER 2295

PATRICIA GOMES SILVA RIBEIRO 2296

MARILENE WETLER RODRIGUES 2297

JULIANA PIZZIOLO PEREIRA 2298

MÁRCIA SILVA SOUSA 2299

LAIZA DE SOUZA LEITE 2300

BRUNA BRAVIN 2301

TAYNARA ARRUDA NANNI ZUIM 2302

ANNE CAROLYNE PEREZ DANTAS 2303
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CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO

MARCOS DAVID ATHAYDE VAILLANT 2304

CHARLES MARTINS LIMA 2305

AGATA DA SILVA FIRMINO 2306

SHAYLA AMANDA PISSIMILIO 2307

JHONNY DENILSON DA SILVA 2308

RAKIELLI BATISTA 2309

YASMIN PETRI TONON 2310

LUCIA FERREIRA PEREIRA 2311

MARIZA BARBOSA RODRIGUES MONICA 1312

ALAN NUNES DE SOUZA 0.5313

MARIA MADALENA DOS SANTOS ROCHA 0314

MARTHA RUBIA DIAS PONTES 0315

ROSANA MARIA PIMENTEL 0316

IVANILDA ARAUJO FRANÇA 0317

SÔNIA DE ALMEIDA CÂNDIDO 0318

MARIA ELMA GOMES 0319

ANA CRISTINA RIBEIRO ELEOTERIO 0320

SANDRA HELENA DA SILVA OLIVEIRA 0321

MARIA DA PENHA ALMEIDA MARTINS 0322

LEODETE DO CARO LOPES OLIVEIRA 0323

CLEBER FARIA RANGEL 0324

MARILZA VERLI 0325

MARGARIDA APARECIDA CAITANO DA SILVA 0326

CILENE LUISA DA SILVA 0327

SIMONE JUSTINO DE OLIVEIRA 0328

ELIANE PEREIRA DOS SANTOS 0329

CELITA FERREIRA RODRIGUES 0330

LUCINEIDE DA SILVA 0331

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA CHAVES 0332

JOANINA PEREIRA 0333

REGINA SOUZA RODRIGUES LEAL 0334

ELIANE BATISTA DAMASCENO DA SILVA 0335

ALESSANDRO CARLINE DE ALMEIA 0336

MARIA LETÍCIA  SOARES SANTOS 0337

MARCIA PAULINO DE FIGUEIREDO 0338
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CATIA SIRLENE DOS SANTOS LOPES 0339

FABIANA NUNES 0340

JOSANE MACHADO FALCÃO 0341

SUELY MARQUES DE OLIVEIRA MIGUEL 0342

ELIZETE MARIA CHRISTIE HELMER 0343

NELIA RODRIGUES DE SOUZA 0344

ANA PAULA DA SILVA GOMES 0345

FLÁVIA LACERDA PEREIRA 0346

EDNA PLASTER DA SILVA 0347

JUSSARA VIGNA CERQUEIRA 0348

RITA DE CASSIA GOMES DE PAULA MADEIRA 0349

ELIANE KNACK SUDRE TERRA 0350

MARTA GONÇALVES ALVES 0351

ANA LUCIA PEREIRA QUARESMA DE ALMEIDA 0352

MÔNICA FABIANA FRAGA DOS SANTOS 0353

ALINE DE OLIVEIRA MACHADO 0354

CARINA LOIOLA ALVES 0355

RENILTON JEREMIAS AMARAL JUNIOR 0356

VAGNER TEIXEIRA CASTILHO 0357

ROSELY SOLANO DA SILVA MARIANO 0358

LUCIANE DOS SANTOS SILVA RAMOS 0359

MAGNA TEODOLINO 0360

CRISTIANO CARDOZO LOPES 0361

ANA PAULA DO NASCIMENTO PEREIRA 0362

ROSILANE FRANCISCA PEREIRA DA SILVA 0363

JAILSA RATTIS DE FREITAS 0364

PAOLA DOS SANTOS 0365

DIMA DE ALMEIDA 0366

FERNANDA ALEXANDRE MARTINS 0367

KARINA DE JESUS ALVES 0368

MILENA SILVA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 0369

ADRIANA DOS SANTOS CARNEIRO 0370

LUZIANE FERREIRA LIMA DE ALCANTARA 0371

WÁDSON GAMA MENDES 0372

VANILCEIA DE SOUZA RIBEIRO 0373
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HELOISA HELENA DA SILVA BATISTA 0374

GEOVANA MARIA DO ROSARIO 0375

FRANCISCO SEVERO DE ASSIS NETO 0376

ANA PAULA SANTA CLARA RAACH DA SILVEIRA 0377

ROSA CLARINDA DE SOUZA 0378

WENDLEY BORGES DA SILVA 0379

PATRICIA VIEIRA DA SILVA 0380

VALDIRENE BEHREND 0381

MARCOS ROBERTO  ELEUTÉRIO  SANTOS 0382

JORGIANE DE AGUIAR LUIZ 0383

NEIDE OTAVIO ESMERINDA SOUZA 0384

JOANA CUNHA SILVA 0385

FABIOLA NUNES OLIVEIRA 0386

ARIANE BARCELLOS DA PAIXÃO 0387

DANIELA MOREIRA DE ARAUJO 0388

JACQUELINE BATISTA PIRES 0389

ELIETE DOMICIANO DA SILVA 0390

CLEIDE MONTEIRO MILLI 0391

MARCELA FRAGA CAMPOS SARAIVA 0392

CLEIDE APARECIDA OLIVEIRA SILVA 0393

ELIAS FROIS SANTOS 0394

DEANNEFIORIO 0395

GERSON DEFANTE MENEZES 0396

DAYANA BOECKER PORTES 0397

MILEIDE GOMES DA CRUZ VIEIRA 0398

JOAO HENRIQUE FELIX TELLES 0399

SIMONE DA SILVA PEREIRA 0400

LEONEIDA SALES CUNHA 0401

JAQUELINE TEIXEIRA DA SILVA 0402

JADER REZENDE 0403

LEANDRO SCHIMITH 0404

JEAN CARLOS SODRÉ DOS REIS 0405

AURINÉIA PEREIRA 0406

GRAZIELA OLIVEIRA PEREIRA 0407

AUGUSTINHO FANTINI CARDOSO 0408
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BRUNA LUCIA ESPINDULA 0409

ROSEMERI RANGEL DOS SANTOS 0410

IZABELA GOMES GONÇALVES DE ALMEIDA 0411

GISELLE ROSA BENTO 0412

FABIOLA LIBERATO MEIRELLES 0413

GISELE CONSTANCIO KOCK 0414

ARIADNA DOS PASSOS LIMA 0415

GISELE MOREIRA NOVAIS 0416

JOSICLEA RAMOS PEREIRA LEGNANI 0417

ANDREIA SOUZA DA SILVA PINHEIRO 0418

SHARON COSTA GUIMARÃES 0419

SIMONE SANTOS SILVA 0420

GUILHERME IVYSON HERCULANO 0421

ALCIELY ANDRADE MESSIAS 0422

PRISCILA DA SILVA CUNHA ROCHA 0423

RUVEN FRANCIS PAES PORTELA 0424

CINTIA GRAZIELE PEREIRA MARTINS 0425

QUENIA PEREIRA GONÇALVES 0426

CAMILA MARIA MACHADO 0427

MARCOS SALES BEZERRA 0428

LUANA WELBERT VILAÇA 0429

KATIA RAQUEL RAMOS DA SILVA 0430

DANILO SILVA RODRIGUES 0431

INGRID LIMA DOS SANTOS MARINHO 0432

FABRÍCIO CARLOS DE ARAUJO 0433

GESIELY CONCEIÇÃO DOS SANTOS BONFIM 0434

RAULIANA NASS FERREIRA 0435

MIKELE MIRANDA SANTOS ROCHA 0436

TAYNARA SOARES ROCHA 0437

RAFAELA CALENTE SANTOS 0438

ELIS SANTOS DA CRUZ 0439

DANIEL DA COSTA GONÇALVES 0440

MARA PEREIRA FAGUNDES 0441

RUSKAYA RIBEIRO DO ROSARIO 0442

WELLINGTON ROQUE BEZERRA RODRIGUES 0443



16/08/2018 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1077

www.diariomunicipales.org.br

Página 284

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO

PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS 0444

CINTIA SCHMIDEL DA SILVA 0445

JHAYSONN MOTTA ALVARENGA 0446

THIARA MARTINS DE ARAUJO 0447

RHANNYA BENISIA LOREDO MARTINS 0448

INDIANARA KAYTA NASCIMENTO DE JESUS 0449

ALINE MARIA DINIZ 0450

RITA DE CÁSSIA BELMOCK MANOEL 0451

CAMILLA DO ROSARIO SILVA 0452

ERICA CRISTINA RUFINO MENDES 0453

DENISE AMORIM DOS SANTOS 0454

SUELEN RAIANE DE MACEDO 0455

LUCAS LOUREIRO FERNANDES 0456

MAYARA REIS DE ANDRADE 0457

WINNIE ANNE SANTOS PIRES DA CRUZ 0458

PRISCILA FEUCHARD PEREIRA 0459

ROMULO PINTO DOS SANTOS 0460

JESSICA FERNANDA  BATISTA DOS SANTOS 0461

FRANCIELY MARQUES NOGUEIRA 0462

ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS 0463

NABYLLA ROCHA APOLINARIO 0464

JADSON DOS SANTOS CONTARATO 0465

RITA DE CASSIA MARTIRES E SILVA LOPES 0466

MIRIÃ ALMEIDA DEPOLO 0467

MAICON DOUGLAS NEVES MIGUEL 0468

JESSICA RANGEL DA SILVA MATIAS 0469

ROSIMARA MADEIRA DE SOUZA REINHOLZ 0470

FRANCIELLY PERUZZO ARRUDA 0471

LUANA DOS SANTOS CUSTÓDIO 0472

RAYANE ELIAS FELIX 0473

LAURIANE DE ARAÚJO DA SILVA 0474

RAILAINE COSTA RAMALHETE 0475

KATLEIN AGATHA SILVA RODRIGUES 0476

ERIMA KELLY GONÇALVES DA SILVA 0477

ADRIANA CAMPOS QUEIROZ DE ARAUJO 0478
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JUSSARA ALVARENGA DE OLIEVIRA 0479

RAFAELA ALTENRATHH SOUZA 0480

ANA STELLA SILVA FREITAS 0481

PRISCILA FONSECA DE SOUZA 0482

WELLINGTON MERELLES DA SILVA 0483

DÉBORA TEIXEIRA BATISTA 0484

ALESSANDRA PEREIRA JANUTH 0485

LARISSA RAMOS NEVES DE DEUS 0486

TATIELE DOS REIS SANTOS 0487

SUAMMER PAMILA RAMALHETE FORRECHI 0488

JAQUELINE MONTEIRO FERREIRA SILVESTRE 0489

DAYANE TEODORO THOMAZ 0490

JAYANE CORREA DE MELO 0491

DAYANE DIAS DE PAULA ALBIANI 0492

FERNANDA VENANCIO DE SOUZA SILVA 0493

AMANDA CRISTINA ADEODATO PEREIRA 0494

TAISA SILVA DO CARMO 0495

ALYSSON SILVA DE PADOA 0496

MÁRIO CÉLIO SILVA ROCHA 0497

JOYCE MACHADO SAMPAIO 0498

CLEBER DE SOUZA FONSECA 0499

JAQUELINE BRAGA FALCÃO 0500

LUCINEIA VIANA SILVA 0501

KAROLLINE CURITIBA DE OLIVEIRA 0502

STEPHANY BARCELOS 0503

CAMILA AUGUSTA NASCIMENTO 0504

VINICIUS BLANK VIEIRA 0505

BRENDA FIRME MOREIRA 0506

JARDEL ATAIDE LEMOS 0507

THAÍS CORRÊA BERUDE 0508

ANNY DOS SANTOS NATALI 0509

CLARISE DE CARVALHO 0510

CARLOS MAGNO ALVES REGIS 0511

VIVIANE SILVA FREITAS 0512

KARIANE DAS GRAÇAS DE SOUZA 0513
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INDYANATA SOARES RAVANI AGUIAR 0514

MARIA CAROLINA MARTINS AFONSO 0515

GABRIELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 0516

ALEXSANDRA PEREIRA MASSARIOL 0517

SAANE MACHADO DE OLIVEIRA 0518

LUCAS BREDA DA SILVA 0519

RODOLFO DOS SANTOS PEREIRA 0520

ALANA TEODORO LELES 0521

YHAN PEREIRA CORREIA 0522

LUAN SOUZA VALOTTO 0523

FELIPE RODRIGUES ROCHA 0524

THALITA EVLEN CARDOSO DIAS 0525

THAYNA DE SOUZA PEREIRA 0526

WALDRICH WEBSTER FERNANDES RAMOS 0527

CRISLAINI DE SOUZA NASCIMENTO FRANÇA 0528

DAYANNI DE JESUS BARBOSA 0529

THAÍS RODRIGUES DE SOUZA LOPES 0530

JULIANA QUEIROZ DA VITORIA 0531

RIND RIBEIRO MACHADO 0532

FÁBIO DOS SANTOS VIEIRA 0533

KETLIN NEITZEL CONCEIÇÃO 0534

ANA CLAUDIA BARBOSA WOLKERS 0535

RAVANY FONSECA BARBOSA 0536

DANDARA SANTOS ASSIS JUNGER 0537

KARINE GOMES SIQUEIRA 0538

CARLOS FELIPE GUSMÃO DE PAULA 0539

CAROLINA GODINHO CARDOSO 0540

KARINA DOS REIS MOREIRA 0541

LINDIANE LEOPOLDINA DA SILVA 0542

JACKELINE BARRETO 0543

WILDER FERNANDES FIGUEIREDO 0544

GABRIEL BARROS DOS SANTOS 0545

ANA PALA ANDRIÃO DA SILVA 0546

KATYUCY DE OLIVEIRA RIBEIRO 0547

TAÍS RAISSA DE MACEDO 0548
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GABRIELA PIRES FAGUNDES 0549

BRUNA CALIXTO DIAS 0550

INGRID  CABRAL SANTOS 0551

LAIS STHEFANIE PIRES DA SILVA 0552

KARINY DOS SANTOS 0553

KÉZIA DA VITÓRIA MARINHO 0554

PEDRO LUCAS NOGUEIRA FERNANDES 0555

IGOR MARCHESI LOPES 0556

AMANDA REGINA RODRIGUES MATOS 0557

WILLIAN FERREIRA DA CONCEIÇÃO 0558

MAIRA MARTINS FALCÃO 0559

DEBORAH BOTELHO ROCHA 0560

LUCAS FERREIRA DOS SANTOS 0561

LUDMILLA REGINA LOPES DE OLIVEIRA 0562

CARLOS HENRIQUE PEREIRA 0563

VINICIUS JUVÊNCIO GONÇALVES 0564

ADRIELI DE ALMEIDA KOHLER 0565

RAQUEL LIQUER CHAGAS MACHADO 0566

DHENY FERNANDO SANTOS FURTUNATO 0567

LETICIA MUNIK RODRIGUES MENDONCA 0568

LUIZ HENRIQUE CASAROTO ROSA 0569

LUCAS DAMASCENA FERREIRA DE AMORIM 0570

DAYANE DOS SANTOS DA SILVA 0571

GABRIEL PIOTO RAMOS SOUSA 0572

ALEXANDRE MAGNO COSTA JUNIOR 0573

ELVIS DOS SANTOS ROMULO 0574

MILENE STEINER FACCO 0575

ANA GABRIELY MARQUES MACHADO 0576

SARAH PINHEIRO CAMPONEZ 0577

EDGAR DE MELO SACRAMENTO 0578
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TIPO DE CLASSIFICAÇÃO: CLASSIFICAÇÃO UNICA
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CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO

MÔNICA MACEDO NEGRÃO 791

MARIA DAS DORES SOARES 52.52

JUSSIARA DAS CHAGAS GOMES 503

JOSELY ABREU SILVA 444

EDNEIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 435

ANDREZA CONCEIÇÃO DE SOUZA 366

ALINE REIS DA SILVA 327

THAIS GONÇALVES DE OLIVEIRA MARTINS 328

JAMILLA DO PRADO SULDINE 319

TATIANA ALVES DA SILVA MIRANDA 3010

CAMILLE ABREU CRUZ 2711

ANA PAULA DE ARAUJO BRAGA 2512

VITOR BENEVENUTO DE FREITAS 2513

MARIANA MIRANDA BARCELOS 2514

LORENA DIAS DE ABREU 2415

RENATA SANTANA DO NASCIMENTO OBERMULLER 2416

LÍCIA REGINA NOYA MACIEL SIMÕES 2317

ALEX COSTA JARETA 2018

THEREZA CRISTINA BERTOLANI OLIVEIRA 2019

PRISCILA PEREIRA DE JESUS CARVALHO 2020

SANDRA HELENA DO NASCIMENTO 1921

AURICEIA GERALDA DA SILVA COSTA 18.522

THRUEISKA ARAUJO SOARES 1823
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MELINA COMERIO MORAES 1824

ÉRIKA PEREIRA DOS SANTOS 1725

LIGIA CAROLINE PEREIRA PIMENTA 1626

STEPHANIE CORRÊA GOMES 1627

VALDINETE SOUZA LUCIANO PINTO 1628

IASMYN CERUTTI RANGEL 1529

KARINA MICHELE BARCELOS LIMA 1530

URSULA SOUZA CAMPANARO 1431

VALESKA DUARTE 1432

LUARA NATHALY ALMEIDA DO ROSÁRIO 13.533

RAIZA MOTA SANTOS 13.534

INGRID TEIXEIRA ASTENREITER 1235

MARIANA SCALFONI 1236

MARIZA CRISTINA VELOSO 1237

LORENA SCHETTINO LUCAS 1138

THAIS CAROLINE DA SILVA SPELTA 1139

CHARLENI ANDRADE LOPES 1040

DANIEL FALCO DE ALBUQUERQUE 1041

SAMARA MORAES ALVES ONEZORGE 9.542

LUIZ CLAUDIO PAGANOTO DE SOUZA 9.543

RAFAELA PEREIRA ROCHA 9.544

LAYANE CUNHA BARBOSA 9.545

ANA CAROLINA SOUZA E SILVA 946

DAYANE SIMONACI MACHADO DAMACENO 947

MARIANA PAHINS LYRIO 948

BÁRBARA APARECIDA MIRANDA PIRES 949

ALINE CHRISTINA GRISOTTO ALVES 850

ALINI FRAGA DA COSTA 7.551

VALÉRIA SOSSAI BRANDÃO 752

DANIEL BRITES VERTUANE 753

FABIO DA GAMA SOUZA 6.554

ROGÉRIO DE SOUZA MENDES 655

SAMILA CARDOSO PEREIRA 656

EVONICK ELEN TONON AMORIM 657

LUCIANA FISCHER 5.558
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KÀTIA CORRÊA ASSIS RODRIGUES 4.559

GLEICA GUIMARÃES ANDRADE 460

SABRINA ARÊAS DE ALMEIDA 461

TATIANE MARIA ZUCOLOTTO 362

VALÉRIA BERTULANI NUNES 363

DANIELLY DIAS ONÓRIO 364

ANGELA GUIMARÃES PEDREIRA 365

GLAUCIENE FERREIRA HERMOLAU 366

NAIÂNE PEREIRA VOLMOCO 367

MICHELE MAURICIO RODRIGUES 368

CLARICE SAMPAIO COSTA PINHO 369

ANICEIA DA SILVA SIKORA 270

MARIANA FONTES COELHO 271

VERÔNICA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA 272

KÉSIA DA SILVA MARQUES 273

SORAYA LIRA SANTOS RÉGIO 274

PRISCILA LIMA ERVATTI 275

HADASSA LOHAYNNE GONÇALVES ALVES 276

LEILIAN ALVES DOS SANTOS 177

DANIELA MENDES OLIVEIRA 178

ANNA GARIELA DE ALMEIDA SARAIVA 179

HELENA FEHELBERG CALDEIRA 180

KEROLLENY DANIELLY DA CRUUZ 181

IVAN DE CAMPOS BRAGANÇA 182

TAYLA FONSECA OLIVEIRA 183

THAIS SILVESTRE BATISTA 184

SAMARA MACHADO ALVES 185

SAMARA RANGEL BERRO 186

BRUNA AQUINO DE SOUZA 187

SAMILLA FREITAS SOUZA 188

STHEFANY GONCALVES MESQUITA 189

WAGUIANE MARIA DE OLIVEIRA 090

WAGNER AMARO DE SALLES 091

SERGIO AUGUSTO MURTA COUTINHO 092

JESSICA BRAVIM SOARES 093
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CLASSIFICAÇÃO GERAL
Publicação Nº 151708
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CONVOCAÇÃO
Publicação Nº 151715

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EM EXERCÍCIO) do

Município de Viana, Estado do Espírito Santo no uso da atribuição legal que lhe foi conferida

pela Lei nº 2.826/2016, Artigo 17, § 2º, IV, convoca TODOS OS CANDIDATOS
CLASSIFICADOS no Processo Seletivo SEMDES 02/2018 para entrega de documentação

comprobatória nas datas de 22/08/2018, 23/08/2018 e 24/08/2018, de acordo com o

cronograma de horários e cargos, a comparecerem à Rua Aspázia Varejão Dias, s/n, Centro
de Viana (no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer, ao lado do

Cartório Eleitoral), conforme descrito abaixo:

CARGO DATA HORÁRIO

EDUCADOR FÍSICO 22/08/2018 09h às 12h

TERAPEUTA OCUPACIONAL 22/08/2018 09h às 12h

AGENTE CADASTRADOR 22/08/2018 13h às 17h

PSICÓLOGO 22/08/2018 13h às 17h

EDUCADOR SOCIAL (Classificados com deficiência
de 1 a 6 / Classificados de 1 a 286) 23/08/2018 09h às 17h

EDUCADOR SOCIAL (Classificados de 287 a 584) 24/08/2018 09h às 17h

Os candidatos deverão comparecer para entrega de Envelope Lacrado contendo todas as

cópias dos documentos que foram declarados no ato da inscrição, conforme os itens 6, 7, 8 e
9 do Edital SEMDES 02/2018, Ficha de Inscrição colada na frente do envelope, e, o

formulário de entrega da documentação para a comprovação de requisitos (conforme

anexo I desta publicação), devidamente impresso e preenchido.

Viana, 16 de agosto de 2018

FABRÍCIO LACERDA SILLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EM EXERCÍCIO)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ANEXO I

FORMULÁRIO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS

Este formulário deve ser preenchido manualmente, com letra de forma, e entregue em junto com a FICHA DE

INSCRIÇÃO e documentação para a comprovação dos requisitos, qualificação profissional, experiência profissional,

declarados no ato da inscrição, referente ao Edital nº 002/2018 da SEMDES. ENTREGA POR MEIO DE ENVELOPE

LACRADO

1. O candidato está ciente que a documentação apresentada, deverá estar em conformidade aos dados
cadastrados e declarados no ato da inscrição.

2. O candidato está ciente que a apresentação da documentação em desconformidade ao Edital nº 002/2018 da
SEMDES, sobretudo no que tange aos itens 6, 7, 8 e 9, Anexo I e Anexo II, acarretará na ELIMINAÇÃO do
presente Processo Seletivo.

3. O candidato, no ato da entrega da documentação acima relacionada, DECLARA que todas as informações
contidas e os documentos apresentados são verdadeiros.

4. São de inteira responsabilidade do candidato as informações por ele prestadas, ou por seu procurador no ato
da entrega da documentação, bem como a entrega no período determinado no edital de convocação, arcando
o candidato com as consequências de seus eventuais erros, ou de seu representante.

Viana/ES, ________/__________/2018.

___________________________________________
Assinatura (POR EXTENSO) do Candidato

___________________________________________
Assinatura do Servidor da SEMDES responsável pelo

recebimento
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viana/ES, __________/__________/2018.

___________________________________________
Assinatura (POR EXTENSO) do Candidato

___________________________________________
Assinatura do Servidor da SEMDES responsável pelo

recebimento

PROCESSO SELETIVO SEMDES 002/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA – VIA DA SEMDES

NOME DO CANDIDATO:______________________________________________________________________________________________

CARGO:__________________________________ ______________________________________ Nº DE INSCRIÇÃO: ___________________

QUANTIDADE DE FOLHAS ENTREGUES: ______________ (__________________________________________________________________)

PROCESSO SELETIVO SEMDES 002/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA – VIA DO CANDIDATO

NOME DO CANDIDATO:______________________________________________________________________________________________

CARGO:__________________________________ ______________________________________ Nº DE INSCRIÇÃO: ___________________

QUANTIDADE DE FOLHAS ENTREGUES: ______________ (__________________________________________________________________)
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