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Consórcios Intermunicipais

Cim Noroeste - Consórcio Público da Região Noroeste do ES

ATA DE APURAÇÃO – 2ª SESSÃO – CHAMAMEN-
TO PÚBLICO Nº 002/2018

Publicação Nº 166567

ATA DE APURAÇÃO – 2ª SESSÃO – CHAMAMENTO PÚBLI-
CO Nº 002/2018

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e 
dezoito, às oito horas e trinta minutos, na sede do Consór-
cio Público da Região Noroeste – CIM NOROESTE, localiza-
do na Av. João Quiuqui, nº 411, centro, Águia Branca - Es-
tado do Espírito Santo, reuniu-se a Comissão Permanente 
de Licitação, designada através da Portaria nº 003-P/2018 
de 09 de maio de 2018, composta pelos membros João 
Batista Regattieri, Amilton José Trevizani e Ilson Edenes 
Stocco, para procederem à abertura dos envelopes e apu-
ração dos documentos, referente ao processo de Creden-
ciamento através do Chamamento Público Nº 002/2018, 
processo administrativo – protocolo nº 1.501/2018, cujo 
objeto é o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNI-
CÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ÁGUIA BRANCA, ALTO 
RIO NOVO, BAIXO GUANDU, BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
COLATINA, ECOPORANGA, GOVERNADOR LINDENBERG, 
MANTENA/MG, MANTENÓPOLIS, MARILÂNDIA, PANCAS, 
SÃO DOMINGOS DO NORTE, SÃO GABRIEL DA PALHA, 
VILA PAVÃO E VILA VALÉRIO, INTEGRANTES DO CIM NO-
ROESTE, NAS ESPECIALIDADES INDICADAS NESTE EDI-
TAL, CONFORME CONSTA NO APÊNDICE II DO EDITAL, nas 
especialidades indicadas. Nesta primeira sessão a Comis-
são Permanente de Licitação registrou que nenhuma em-
presa apresentou envelopes contendo documentação para 
serem analisadas. Nada mais havendo a tratar, encerrou-
-se a reunião, após a leitura e aprovação da ata, a qual 
vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação presentes ao ato.

João Batista Regatieri

Presidente da CPL

Amilton José Trevizani

Membro

Ilson Edenes Stocco

Membro

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E ATO DE RA-
TIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 166568

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 1501/2018

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018

RECONHEÇO a inexigibilidade de licitação, com base legal 
no Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93 e alterações posterio-
res e em consonância com o parecer jurídico acostado aos 
autos, referente a 2ª Sessão dia 20/11/2018, objetivando 
a prestação de serviços de saúde constantes nos apêndi-
ces de II que integram este instrumento, pela credenciada 
à população dos municípios consorciados do CIM NOROES-
TE, em observância ao Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.

Águia Branca/ES, 20 de novembro de 2018

João Batista Regatieri

Presidente da CPL do CIM NOROESTE

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA-
ÇÃO

PROCESSO Nº 1501/2018

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018

RATIFICO a inexigibilidade de licitação do credenciamen-
to por meio de Chamamento Público, com base legal no 
Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores 
e em consonância com o parecer jurídico acostado aos au-
tos, referente a 2ª Sessão dia 20/11/2018, objetivando a 
prestação de serviços de saúde constantes nos apêndices 
de II que integram este instrumento, pela credenciada à 
população dos municípios consorciados do CIM NOROES-
TE, em observância ao Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.

Águia Branca/ES, 20 de novembro de 2018

Pedro Amarildo Dalmonte

Presidente do CIM NOROESTE

Cim Polinorte - Consórcio Público da Região Polinorte do ES

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO ADMINISTRATIVO Nº 052.2018

Publicação Nº 166700

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO Nº 052.2018

Contrato Administrativo: 052/2018

Ref.: Chamamento Público – Credenciamento (Processo 
118/2017 – Inexigibilidade nº 002/2017)

Objeto: Inclusão de procedimento ao objeto dos Serviços.

Contratante: Consórcio Público da Região Polinorte – CIM 
POLINORTE

Contratado: FUNDÃO SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME
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Dotação orçamentária: 

Projeto/Atividade: 01101.1012200012.001 - Manutenção 
dos Serviços Médicos e serviços de Apoio Diagnóstico. Ele-
mento de despesa: 333.90.39.000 – Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica.

Data Aditivo: 20 de novembro de 2018

Amparo Legal: art. 25 da Lei nº 8.666/1993.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO ADMINISTRATIVO Nº 091.2018

Publicação Nº 166699

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO Nº 091.2018

Contrato Administrativo: 091/2018

Ref.: Chamamento Público – Credenciamento (Processo 
118/2017 – Inexigibilidade nº 002/2017)

Objeto: Inclusão de procedimento ao objeto dos Serviços.

Contratante: Consórcio Público da Região Polinorte – CIM 
POLINORTE

Contratado: GIACOMIM SAUDE LTDA ME

Dotação orçamentária: 

Projeto/Atividade: 01101.1012200012.001 - Manutenção 
dos Serviços Médicos e serviços de Apoio Diagnóstico. Ele-
mento de despesa: 333.90.39.000 – Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica.

Data Aditivo: 20 de novembro de 2018

Amparo Legal: art. 25 da Lei nº 8.666/1993.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO ADMINISTRATIVO Nº 010.2018

Publicação Nº 166701

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO Nº 010.2018

Contrato Administrativo: 010/2018

Ref.: Chamamento Público – Credenciamento (Processo 
118/2017 – Inexigibilidade nº 002/2017)

Objeto: Inclusão de procedimento ao objeto dos Serviços.

Contratante: Consórcio Público da Região Polinorte – CIM 
POLINORTE

Contratado: CENTRO MEDICO DE ARACRUZ SS

Dotação orçamentária: 

Projeto/Atividade: 01101.1012200012.001 - Manutenção 
dos Serviços Médicos e serviços de Apoio Diagnóstico. Ele-
mento de despesa: 333.90.39.000 – Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica.

Data Aditivo: 20 de novembro de 2018

Amparo Legal: art. 25 da Lei nº 8.666/1993.
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ATA Nº 04/2018 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINOR-
TE – CIM POLINORTE

Publicação Nº 166646

 

CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE  
(Aracruz, Ibiraçu, Fundão, João Neiva, Linhares, Santa Teresa, 

       São Roque do Canaã, Santa Leopoldina, Sooretama e Rio Bananal) 

Rua Dr. Antônio Barroso Gomes, nº 05 – Cohab – Ibiraçu – ES – Cep: 29.670-000  
Tel: (27) 3257-1772 / (27) 3257-1338 – e-mail: consorciopolinorte@gmail.com 

 

ATA Nº 04/2018 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO 

POLINORTE – CIM POLINORTE 
 
Ao vigésimo quinto (25) dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito (2018), às 

09 (nove) horas e 30 (minutos) em segunda convocação, na Sede do Consórcio 

Público da Região Polinorte - CIM POLINORTE, localizado à Rua Dr. Antônio Barroso 

Gomes, nº 05, Bairro Cohab, Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, realizou-se a reunião da 

Assembleia Geral Ordinária do CIM POLINORTE, estando presentes os Prefeitos dos 

municípios consorciados e os demais convidados, os quais assinaram a lista de 

presença, tendo a reunião o objetivo de deliberação sobre os assuntos constantes da 

ordem do dia. Deu abertura à reunião o Presidente – o Exmo. Sr. Eduardo Marozzi 

Zanotti, agradecendo a presença de todos e após as devidas apresentações, 

procedeu a leitura da ata nº 03/2018, referente a reunião anterior realizada em 

29/08/2018, sendo aprovada por todos os presentes sem ressalvas. Passando para a 

votação e deliberação dos assuntos constantes da Ordem do dia, foram prestados os 

devidos esclarecimentos durante o processo de discussão, e, em seguida tomadas as 

seguintes deliberações: Item 01 - Apreciação da Prestação de Contas Gerencial 

referente às atividades do CIM POLINORTE no período de agosto e setembro de 2018, 

bem como o saldo atual dos Municípios Consorciados: Foi apresentado relatório de 

atividades do CIM POLINORTE referente ao período de agosto e setembro de 2018, 

demonstrando volume de serviços adquiridos pelos municípios consorciados, custeio 

da sede do consórcio (despesas administrativas) bem como as demais ações e 

providências adotadas pela gestão do consórcio, e ainda, o saldo atual de cada 

município consorciado. Após os devidos esclarecimentos e ampla discussão, o 

relatório apresentado foi aprovado por unanimidade. Item 02 - Apreciação da 

situação de celebração dos Contratos de Rateio 2018 e situação dos repasses 

financeiros dos municípios consorciados para encerramento do exercício financeiro 

de 2018: Foi apresentado relatório demonstrando a situação da celebração dos 

contratos de rateio para o exercício financeiro de 2018, com base na Resolução 

Orçamentária Nº 001/2017 (RETIFICAÇÃO), dentre eles, o repasse para o custeio das 

atividades e efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins 
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de execução dos objetivos e finalidades do CONSÓRCIO no tocante ao modelo de 

governança regional para oferta de serviços relativos à área de saúde, e os repasses 

para cobrir as despesas com serviços de saúde e sistema de gestão e informação em 

saúde nos termos do Contrato de Consórcio Público firmado. Foi relatado que todos 

os municípios consorciados ao CIM POLINORTE encontram-se com o contrato de 

rateio assinados e vigentes. Encerrado o processo de discussão foi aprovado por 

unanimidade o seguinte: a) fixar que os municípios consorciados deverão repassar até 

a data limite de 26/12/2018, a totalidade dos valores previstos no contrato de 

rateio/2018 no valor constante na cláusula terceira; b) que o CONSORCIADO deverá 

repassar o valor total do contrato de rateio até a data limite fixada na alínea anterior, 

valores estes, contidos nos quadros da cláusula quarta, visando assegurar os recursos 

necessários para o pagamento dentro do exercício financeiro corrente das despesas 

administrativas inerentes ao funcionamento da sede do consórcio e aos serviços de 

saúde; c) que os municípios que não realizarem os repasses da totalidade dos 

recursos financeiros previstos no contrato de rateio /2018 até a data limite fixada 

poderão ter os serviços de saúde suspensos no CIM POLINORTE, até a regularização 

dos valores devidos, sem prejuízo da cobrança judicial. Item 03 - Relatório de situação 

da adesão a ata de registro de preços de medicamentos do Cim Noroeste: Foi 

relatado que o CIM POLINORTE adotou todas as medidas necessárias para a 

celebração da adesão às atas de registro de preços oriundas dos seguintes 

procedimentos licitatórios: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - OBJETO: Registro de 

preço para futura e eventual aquisição de Medicamentos Controlados; PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 002/2018 - OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição 

de Medicamentos Antimicrobianos; PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - OBJETO: 

Registro de preço para futura e eventual aquisição de Medicamentos 

Hidroeletrolíticos; PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 - OBJETO: Registro de preço para 

futura e eventual aquisição de Medicamentos Injetáveis; PREGÃO PRESENCIAL Nº 

005/2018 - OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de 

Medicamentos Sólidos e Orais; e PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 - OBJETO: Registro 

de preço para futura e eventual aquisição de Medicamentos Tópicos e Soluções, 

totalizando 46 (quarenta e seis) Atas de Registro de Preços decorrentes dos 06 
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pregões presenciais realizados pelo CIM NOROESTE, mas que,  ao final das solicitações 

de adesões as respectivas atas somente parte dos fornecedores vencedores e 

beneficiários das atas concordaram com os pedidos de adesões do CIM POLINORTE, 

de modo a não prejudicar as obrigações assumidas com o órgão gerenciador e 

municípios participantes das licitações, e, em virtude disto, após os devidos 

esclarecimentos e ampla discussão, o relatório apresentado foi aprovado por 

unanimidade, sendo também, aprovado por unanimidade que o CIM POLINORTE 

adote as providências cabíveis para a abertura de processo licitatório para compra 

compartilhada de medicamentos na forma disposta na lei 11.107/2005 e no decreto 

federal 6.017/2007, devendo para tanto, cada um dos municípios enviar as 

informações necessárias no mais breve espaço de tempo após a solicitação do 

consórcio. Item 04 - Relatório de situação da adesão à ata de registro de preços de 

plantões médicos do Cim Noroeste: Foi apresentado relatório pelo consórcio em 

continuidade ao relatório apresentado em 29/08/2018, destacando que todos os 

municípios consorciados foram visitados e estão cientes da forma de prestação dos 

serviços médicos pelo CIM POLINORTE, e ainda, que a Tabela de Serviços Médicos do 

Consórcio foi aprovada levando-se em consideração as peculiaridades de cada ente 

consorciado, ressaltando que o município de Sooretama foi o primeiro a utilizar os 

serviços de plantões médicos, mediante a contratação deste consórcio, com serviços 

iniciados em 01/10/2018. Sendo o relatório apresentado aprovado por unanimidade 

pelos presentes. Item 05 - Apreciação da proposta de destinação das receitas 

Financeiras e do Imposto de Renda retido na Fonte-IRRF do exercício financeiro de 

2018: Após apresentação do assunto, e dos relatórios, foi deliberado que este assunto 

fique para deliberação na próxima Assembleia Geral. Item 06 - Eleição dos membros 

que integram a diretoria do CIM POLINORTE para biênio 2019/2020, a saber: 

Presidente, Vice-Presidente e Membros do Conselho de Administração: Na forma 

prevista no Contrato de Consórcio Público e no Estatuto do CIM POLINORTE, realizou-

se por consenso dos membros a eleição da nova diretoria e do Conselho de 

Administração, para mandato de 02 anos (biênio 2019/2020), iniciando-se o mandato 

em 02/01/2019, ficando assim composta: 
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- Diretoria do CIM POLINORTE: 

- Presidente: Eleito o Prefeito de Ibiraçu/ES; 

- Vice-Presidente: Eleito o Prefeito de Aracruz/ES.  

- Conselho de Administração: Eleitos os Prefeitos de Ibiraçu/ES; Aracruz/ES; João 

Neiva/ES e Santa Leopoldina/ES; 

Item 07 - Eleição do Conselho Fiscal para o biênio 2019/2020: Na forma prevista no 

Estatuto do Consórcio, realizou-se por consenso dos membros a eleição dos seis 

membros do conselho fiscal, para mandato de 02 anos (biênio 2019/2020), iniciando-

se o mandato em 02/01/2019, ficando assim composta: 

- Membros do Conselho Fiscal: 

- Secretário Municipal de Saúde do Município de Ibiraçu/ES; 

- Secretário Municipal de Saúde do Município de Fundão/ES; 

- Srª Teresinha Pereira Bozzi - Funcionária da Prefeitura de Ibiraçu/ES; 

- Srª Alessandra Clein Sala dos Santos - Funcionária da Prefeitura de João Neiva; 

- Srº. Paulo Costa - Membro da Sociedade Civil de Ibiraçu;                

- Srª. Salete Pereira dos Santos – Contadora Prefeitura de Aracruz/ES. 

Item 08 - Eleição da diretoria da Câmara Setorial de Saúde. A saber: Coordenador e 

Subcoordenador para mandato no ano de 2019: Na forma prevista no Estatuto do 

Consórcio, realizou-se por consenso dos membros a eleição dos novos membros da 

Câmara Setorial de Saúde, para mandato de 01 ano (02/01/2019 a 31/12/2019) 

ficando assim composta:  

- Coordenador: Secretário Municipal de Saúde do Município de Ibiraçu/ES; 

- Sub - coordenador: Secretário Municipal de Saúde do Município de João Neiva/ES. 

Item 09 - Eleição da diretoria da Câmara Setorial de Meio Ambiente e Agricultura, a 

saber: Coordenador e Subcoordenador para mandato 2019: Na forma prevista na Ata 

da Assembleia Geral do Consórcio, realizou-se por consenso dos membros a eleição 

dos novos membros da Câmara Setorial de Meio Ambiente e Agricultura, para 

mandato de 01 ano (02/01/2019 a 31/12/2019) ficando assim composta:  

- Coordenador: Secretário de Meio Ambiente de São Roque do Canaã; 

- Sub - coordenador: Secretário de Agricultura e Meio Ambiente de João Neiva.  



21/11/2018 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 1142

www.diariomunicipales.org.br

Página 8

CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE  
(Aracruz, Ibiraçu, Fundão, João Neiva, Linhares, Santa Teresa, 

       São Roque do Canaã, Santa Leopoldina, Sooretama e Rio Bananal) 

Rua Dr. Antônio Barroso Gomes, nº 05 – Cohab – Ibiraçu – ES – Cep: 29.670-000  
Tel: (27) 3257-1772 / (27) 3257-1338 – e-mail: consorciopolinorte@gmail.com 

 

Item 10 - Apreciação da proposta de Calendário de reuniões para o ano de 2019: Foi 

apresentada a proposta de calendário de reuniões para 2019, e a mesma foi 

aprovada por unanimidade, na forma transcrita no quadro abaixo e com as 

seguintes recomendações: 1 – As Assembleias Gerais, na medida do possível, 

deverão ocorrer por bimestre e de forma itinerante; 2 - As Assembleias Gerais são de 

exclusiva participação dos Prefeitos Municipais não podendo ser encaminhado 

representante, exceto vice-prefeito. 
 

DATAS PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES 

ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA 

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

CONSELHO FISCAL CÂMARA SETORIAL 
DE SAÚDE 

31/01/2019 
14/03/2019 
16/05/2019 
18/07/2019 
19/09/2019 
21/11/2019 

16/05/2019 
 

19/09/2019 

07/03/2019 
11/07/2019 
07/11/2019 

21/02/2019 
11/04/2019 
13/06/2019 
22/08/2019 
17/10/2019 
21/11/2019 

Quinta-feira Quinta-feira Quinta-feira Quinta-feira 
9hrs 11hrs 9hrs 9hrs 

 

Item 11 - Apresentação de relatórios atualizados do ICMS/Saúde/2018: Foram 

apresentados os relatórios atualizados do ICMS/Saúde referente ao período de 

janeiro a setembro de 2018, e após esclarecimentos, foi aprovado por unanimidade 

o registro dos mesmos em ata. Item 12 – Outros assuntos – 12.1 – Proposta de 

substituição dos atuais membros do Conselho Fiscal: Foi relatado sob a necessidade 

de substituir 02 (dois) dos membros do Conselho Fiscal do biênio 2017/2018 do CIM 

POLINORTE devido a Secretária Municipal de Saúde do Município de Santa Teresa/ES 

no exercício de suas atividades administrar e conciliar uma agenda de compromissos 

como Secretária e Presidente do COSEMS ES, deixando-a sem condições de 

participar das reuniões do Conselho Fiscal, bem como, o Sr. Nelson Schneider 

Dalmonech, por não fazer mais parte do quadro de servidores da Prefeitura 

Municipal de Santa Teresa e que para mantermos a continuidade dos trabalhos 

conforme calendário de reuniões do Conselho Fiscal, a Diretora Executiva solicita a 

substituição dos membros supra referidos. Após os devidos esclarecimentos e ampla 
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discussão, foi aprovado por unanimidade, a substituição dos referidos membros do 

Conselho Fiscal, e, por consenso dos membros, foram indicados e eleitos o Secretário 

Municipal de Saúde do Município de Fundão/ES e a Srª Alessandra Clein Sala dos 

Santos - servidora da Prefeitura de João Neiva, substituir respectivamente a Secretária 

Municipal de Saúde do Município de Santa Teresa/ES  e o Sr. Nelson Schneider 

Dalmonech, permanecendo os dois novos membros até o dia 31/12/2018. 12.2 - 

Proposta de contratação de 02 (dois) estagiários: Foi relatado, que houve significativo 

aumento na demanda dos serviços do Consórcio, em virtude do faturamento mensal 

dos serviços em saúde e as diversas atividades desenvolvidas pelo consórcio na área 

de saúde em atendimento as demandas dos municípios consorciados, justificando 

desta forma a necessidade de contratação de 02 (dois) estagiários para dar apoio 

no desenvolvimento das atividades administrativas do consórcio, em especial no 

faturamento. Após discussão e os devidos esclarecimentos, foi aprovado por 

unanimidade o seguinte: a) autorizar ao presidente do consórcio a adoção das 

providências cabíveis para a contratação de 02 estudantes de administração como 

estagiários para exercerem atividades sede do CIM POLINORTE, com embasamento 

na Lei Federal n° 11.788/2008; b) fixar o valor da bolsa do estágio no valor de metade 

do valor do salário mínimo nacional vigente. 12.3 – Proposta de reposição do poder 

aquisitivo do valor ticket alimentação dos servidores do CIM POLINORTE – Foi 

esclarecido que o CIM POLINORTE oferece aos seus empregados o ticket 

alimentação no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) desde a sua concessão 

em 05/2017, ofertando-lhes a liberdade de escolher os itens da cesta básica mensal 

de alimentos de uma forma simples e econômica, em uma ampla rede credenciada 

de supermercados, açougues, mercearias e padarias. Desta forma, tendo em vista o 

tempo decorrido, houve a perda do valor aquisitivo do ticket alimentação em 

virtude do índice de inflação medido ano a ano, e assim sendo, foi solicitada a 

correção do valor conforme o índice medido pelo IGP-M no período de 05/2017 a 

09/2018. Após discussão e os devidos esclarecimentos, foi aprovado por 

unanimidade à reposição do valor aquisitivo do ticket alimentação o qual passará 

do valor de R$ 320,00 para o valor de R$ 350,00 reais, a partir de 01/12/2018.  12.4 – 

Proposta de implantação de Usina de Asfalto para atender demandas dos municípios 
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consorciados: Foi relatada a visita realizada ao consórcio CIESP/MG, no qual foi 

possível conhecer a experiência exitosa daquele consórcio na implantação de uma 

usina de asfalto para atender as demandas dos 10 municípios que fazem parte do 

consórcio CIESP. Os prefeitos destacaram que os municípios que integram o CIM 

POLINORTE enfrentam os mesmos problemas, e que a burocracia e o preço da 

contratação do fornecimento de asfalto para operação tapa-buracos e outros 

prejudica o atendimento à população. Após ampla discussão foi aprovado por 

unanimidade o seguinte: a) autorizar o presidente do consórcio a tomar como base 

a experiência do consórcio CIESP/MG e abrir o processo administrativo visando a 

efetiva implantação de uma usina de asfalto administrada pelo CIM POLINORTE, 

para atendimento às demandas dos municípios consorciados; b) que o município de 

Ibiraçu ficará responsável pela coordenação dos trabalhos e elaboração dos 

estudos, sendo indicada a servidora Samara Sepulchro dos Santos – Subsecretária de 

Obras, Serviços e Infraestrutura de Ibiraçu/ES; c) que o valor necessário à 

implantação da usina de asfalto poderá vir de emendas parlamentares ou por meio 

dos recursos financeiros dos municípios consorciados por meio da pasta pertinente. 

12.5 – Proposta de contratação pelo CIM POLINORTE de empresa para prestação dos 

serviços diversos de manutenção: Foi relatado a grande dificuldade dos municípios 

consorciados na contratação dos diversos serviços de manutenção para 

atendimento as demandas da administração municipal nas suas diversas áreas, tais 

como: manutenção elétrica, hidráulica, de equipamentos odontológicos, médicos e 

hospitalares dentre outros. Sendo proposto que o consórcio agende uma reunião 

com os secretários de administração dos municípios consorciados e analise a 

possibilidade e viabilidade de realização de licitação compartilhada pelo CIM 

POLINORTE visando a contratação de uma ou mais empresas para atender as 

demandas do conjunto dos municípios consorciados. Sendo a proposta apresentada 

aprovada por unanimidade, ficando o Secretário Municipal de Administração de São 

Roque do Canaã encarregado de coordenar os trabalhos visando a realização da 

licitação compartilhada em questão. 12.6 – Proposta inclusão de rubricas no Projeto 

de Lei Orçamentária Anual - PLOA dos municípios para 2019, para atender a área de 

meio ambiente: Conforme aprovado na reunião da Assembleia Geral anterior foi 
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destacado a necessidade de incluir no Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA dos 

municípios consorciados para 2019, no orçamento da pasta de meio ambiente de 

cada município, as rubricas 3.1.71.70.00; 3.3.71.70.00; 3.3.93.39.00 e 4.4.71.70.00 

visando assegurar dotações orçamentárias para cobrir despesas do CIM POLINORTE 

com a implantação dos serviços de licenciamento ambiental das atividades de 

impacto local, no modelo de governança regional dos serviços, por meio do 

consórcio. Sendo aprovado por unanimidade que cada município aderente à 

Câmara Setorial de Agricultura e Meio Ambiente adote as providências cabíveis 

para inclusão no PLOA para 2019, das rubricas supras referidas alocando o valor 

mínimo de R$10.000,00 em cada uma das rubricas a fim de garantir recursos 

orçamentários e financeiros para custeio das atividades e serviços a ser implantados 

pelo consórcio na área de meio ambiente, em especial, no tocante à implantação 

dos serviços de equipe multiprofissional para atender as demandas do licenciamento 

ambiental das atividades de impacto local. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente deste Consórcio declarou encerrada a reunião às 13 horas e 30 minutos, e 

eu, Máratti de Fátima Croce, Diretora Executiva do CIM POLINORTE, lavrei a presente 

ata que após lida e aprovada vai assinada por mim e pelo Presidente, tendo os 

demais presentes assinados a lista de presença. 

 

 

Eduardo Marozzi Zanotti Máratti de Fátima Croce 

Presidente CIM POLINORTE Diretora Executiva CIM POLINORTE 
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Afonso Cláudio

Prefeitura

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 043-2018 - PROCESSO Nº 010348-
2018

Publicação Nº 166574

Aviso de Homologação

Pregão Presencial

Nº 043/2018

Proc. Nº 010348/2018

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 
empresa vencedora: MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACO-
ES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 08.847.591/0001-
49, no lote único, no valor total de R$ 286.690,22 (duzen-
tos e oitenta e seis mil seiscentos e noventa reais e vinte 
e dois centavos).

Afonso Cláudio/ES, em 20 de novembro de 2018.

Município de Afonso Cláudio/ES

Edelio Francisco Guedes

Prefeito Municipal

Fundo Municipal de Assistência Social

Luzia Alves Stein Rodrigues

Gestora doo Fundo de Assistência Social

Fundo Municipal de Saúde

Silvia Renata de O. Freisleben

Gestora do Fundo de Saúde

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - TO-
MADA DE PREÇOS Nº 007/2018 - PROC. Nº 
09829/2018

Publicação Nº 166540

Aviso de Resultado de Licitação - Tomada de Preços Nº 
007/2018

Proc. Nº 09829/2018

O Município de Afonso Cláudio/ES, por meio da Comissão 
de Licitação, torna público o resultado da Tomada de Pre-
ços em epígrafe, que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada na execução de obra de pavimenta-
ção de asfalto na Rua 07 de Setembro e Avenida Waldemi-
ro Nitz - Lagoa - Distrito de Serra Pelada, neste Município 
de Afonso Cláudio/ES.

RESULTADO - DESERTA.

Afonso Cláudio/ES, em 20 de novembro de 2018.

Keyla M. Zanetti de Oliveira

Presidente CPL

TERMO ADITIVO Nº 001 - CONTRATO Nº 004/ 
2018 - PROCESSO Nº 012568-2018

Publicação Nº 166602

Termo Aditivo Nº 001

Contrato Nº 004/2018

Processo Nº 012568/2018

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

Consórcio: Consórcio Público Da Região Sudoeste Serrana 
- CIM Pedra Azul, CNPJ nº 02.760.004/0001-01.

Cláusula Primeira - Fica aditivado em R$ 240.000,00 (du-
zentos e quarenta mil reais) o valor constante no caput 
da cláusula terceira do Contrato em epígrafe, passando 
a mesma a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA 
TERCEIRA - Fica estabelecido que, a título de rateio das 
despesas do CONSÓRCIO, o CONSORCIADO repassará o 
valor anual de R$ 1.240.000,00 (um milhão duzentos e 
quarenta mil reais), devendo o valor total ser efetivamente 
repassado dentro do corrente exercício financeiro.

Cláusula Segunda – Fica retificado a Cláusula Quarta do 
Contrato de Rateio passando a vigorar com a seguinte re-
dação:

I - Dotações Orçamentárias para cobrir as despesas com a 
administração da sede do consórcio:

Projeto/Atividade: 10 01 10 301 0043 2.116 - Manutenção 
do Consórcio de Saúde - CIM Pedra Azul

Elemento de Despesa: 31717000000 Rateio pela Partici-
pação em Consórcios Públicos – Fonte: 1201 – valor: R$ 
29.390,55; Elemento de Despesa: 33717000000 - Rateio 
pela Participação em Consórcios Públicos Fonte: 1201 – 
Valor: R$ 20.993,25; Elemento de Despesa: 44717000000 
Rateio pela Participação em Consórcios Públicos – Fonte: 
1201 – Valor: R$ 1.679,46 - VALOR TOTAL do item I - R$ 
52.063,26.

II - Dotações Orçamentárias para cobrir as despesas com 
serviços de saúde: Projeto/Atividade: 10 01 10 301 0043 
2.116 - Manutenção do Consórcio de Saúde - CIM Pedra 
Azul

Elemento de Despesa: 33717000000 Rateio pela Parti-
cipação em Consórcios Públicos – Fonte: 1201 – Valor: 
R$ 500.000,00; Elemento de Despesa: 33717000000 - 
Rateio pela Participação em Consórcios Públicos Fonte: 
1201–Valor: R$ 687.936,74. VALOR TOTAL do item II R$ 
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1.187.936,74 - VALOR TOTAL GERAL (Item I + Item II): 
R$ 1.240.000,00.

Cláusula Terceira - Permanecem em vigor as demais cláusu-
las e condições não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

Afonso Cláudio/ES, 20 de novembro de 2018.

Município de Afonso Cláudio/ES

Edélio Francisco Guedes

Prefeito Municipal

Consorciado

Consórcio Público Da Região Sudoeste Serrana - CIM Pedra 
Azul João do Carmo Dias

Consórcio

TERMO ADITIVO Nº 001 - CONTRATO Nº 
005/2018 - PROCESSO Nº 010803-2018

Publicação Nº 166569

Termo Aditivo Nº 001

Contrato Nº 005/2018

Processo Nº 010803/2018

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de 
Afonso Cláudio/ES, CNPJ Nº 14.935.427/0001-96.

Contratada: Jorge Pianzoli & Irmão Ltda, CNPJ nº 
01.874.385/0001-89.

Cláusula Primeira – Do Objeto:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo 
de R$ 7.115,70 (sete mil, cento e quinze reais e setenta 
centavos) ao valor total do contrato em epígrafe, conforme 
discriminado:

Óleo Diesel S-10: 125,13 litros, valor unitário: R$ 3,68; 
Óleo Diesel S-500: 41,27 litros, valor unitário R$ 3,61 e 
Gasolina comum: 125,13 litros, valor unitário: R$ 4,28.

Cláusula Segunda – Da Dotação Orçamentária:

2.1 – As despesas do presente Termo Aditivo correrão à 
conta da seguinte dotação orçamentária:

06 01 08 122 0018 - Projeto/Atividade: 2.036 Manutenção 
das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - 
Elemento Despesa: 33903000000 Material de Consumo - 
Fonte de Recurso: 10000000 Recursos Ordinários - Ficha: 
0000114.

Cláusula Terceira - Das Disposições Gerais:

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

Afonso Cláudio/ES, 20 de novembro de 2018.

Fundo Mun. de Assistência Social

Luzia Alves Stein Rodrigues

Gestora/Secretária M. de Assistência Social

Contratante

Jorge Pianzoli & Irmão Ltda

Alvino Pianzola Filho

Contratada
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Água Doce do Norte

Prefeitura

DECRETO 078.2018
Publicação Nº 166541

DECRETO Nº 78, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018

Declara de interesse social, nos termos do art. 3º, IX, “d” 
da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, atividade exercida 
por estabelecimento de saúde localizado no município.

O Prefeito Municipal, de Água Doce do Norte, Estado do 
Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo Art. 57, inciso III, da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO que toda a sede do município de Água 
Doce do Norte – área urbana consolidada, nos termos do 
art. 3º, XXVI da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012 c/c 
art. 16-C, §2º da Lei 9.636, de 15 de maio de 1998 – ainda 
se encontra em processo de regularização fundiária, sen-
do ainda grande a presença de terras devolutas urbanas 
em fase de legitimação, estando por isto amparado pelo 
previsto no art. 3º, IX, “d” da Lei 12.651, de 25 de maio 
de 2012;

CONSIDERANDO que o centro da cidade é cortado pelo 
curso d’água denominado Córrego Água Doce, que é, em 
sua quase totalidade, margeado por construções concluí-
das a mais de 10 (dez) anos, sendo econômico e social-
mente impossível ao município promover a demolição de 
todas elas, indenizando e realocando seus proprietários, 
para liberar a Área de Preservação Permanente – APP ur-
bana a que se refere o art. 4º, I, “a” da Lei 12.651, de 25 
de maio de 2012;

CONSIDERANDO que proibir a ocupação dos imóveis em 
questão para fins residenciais ou comerciais atenta contra 
preceitos constitucionais como livre iniciativa, valorização 
do trabalho, destinação social da propriedade e, até mes-
mo, do desenvolvimento sustentável;

CONSIDERANDO que conforme processo administrativo nº 
6236/2018, o estabelecimento de saúde BIOCLIN Labo-
ratório de Análises Clínicas Ltda ME, inscrito no CNPJ sob 
o nº 04.446.144/0001-27, localizado na Rua Alacy Cos-
ta, 20, Centro, Água Doce do Norte/ES, presta relevantes 
serviços à saúde pública deste município, estando devida-
mente licenciado pela Vigilância Sanitária Municipal para o 
exercício de sua atividade;

CONSIDERANDO que a ocupação da APP pelo estabeleci-
mento de saúde em questão se dá somente a partir de 19 
(dezenove) metros de distância do leito do curso d’água, 
distância esta superior à prevista no art. 65, §2º da Lei 
12.651, de 25 de maio de 2012, sendo a área não destina-
da à atividade ocupada apenas por dois muros que fazem 

as divisas do imóvel com os vizinhos – o que se caracte-
riza como uma atividade de baixo impacto ambiental, nos 
termos do art. 3º, X, “f” da Lei 12.651, de 25 de maio de 
2012 – e que o mesmo não despeja qualquer resíduo de 
sua atividade no curso d’água, mas sim na rede pública 
coletora de esgoto;

CONSIDERANDO a inviabilidade técnica de realocação do 
estabelecimento, tendo em vista a inexistência de outro 
imóvel disponível que atenda as especificações técnicas 
da Vigilância Sanitária Municipal para o funcionamento da 
atividade:

DECRETA:

Art. 1º. Fica reconhecida como de interesse social para fins 
ocupação, nos termos do art. 3º, IX, “d” c/c o art. 8º, am-
bos da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, a atividade de 
análises clínicas exercida por BIOCLIN Laboratório de Aná-
lises Clínicas Ltda ME, CNPJ sob o nº 04.446.144/0001-27, 
no imóvel localizado na Rua Alacy Costa, 20, Centro, nesta 
cidade.

Art. 2º. O estabelecimento de saúde identificado no pará-
grafo anterior fica proibido de executar qualquer interven-
ção na área de APP ainda não ocupada, sem prévia licença 
ambiental para tal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, 
Estado do Espírito Santo, aos 31 dias do mês de outubro 
de 2018.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal

DECRETO 082 2018
Publicação Nº 166727

DECRETO Nº 082/2018

FAZ RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO DE Nº 098/2016, 
DATADO DE 31 DE MARÇO DE 2016, E SEUS TERMOS ADI-
TIVOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO que o Município celebrou o Contrato 
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de nº 098/2016, datado de 31 de março de 2016, com 
a Senhora DJANIRA MENDES RIBEIRO, brasileira, viúva, 
proprietária, inscrita no CPF sob o nº 064.858.666-98 e 
CI MG-13.796.984/SSP-MG, objetivando a locação de um 
imóvel urbano localizado no Povoado Bom Destino, Água 
Doce do Norte, para instalação da Unidade de Saúde, até 
que a Unidade de Saúde seja construída.

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saú-
de informou através do Procedimento Administrativo nº 
6449/2018, que a Unidade de Saúde de Bom Destino se 
encontra em outra localidade;

CONSIDERANDO que o Município não tem mais interesse 
no imóvel, objeto do referido contrato.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica decretado amigavelmente a rescisão do Con-
trato nº 098/2016, datado de 30 de março de 2016 e seus 
Termos Aditivos, firmados entre este Município e a Senho-
ra DJANIRA MENDES RIBEIRO.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário, dando ciên-
cia à LOCADORA.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, 
Estado do Espírito Santo, aos 12 dias do mês de novembro 
de 2018.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal

PORTARIA 0555/2018
Publicação Nº 166677

PORTARIA - Nº. 555/2018

“Coloca a disposição e dá outras providencias”

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

RESOLVE:

Art. 1º ) – Colocar o (a) Servidor (a) Sr. (a) MARIA GILVANE 
BARBOSA, brasileiro (a), solteiro (a), nascido (a) em 10 de 
setembro de 1974, filho de Demerson Barbosa e Maria do 
Socorro Barbosa, portador (a do (a) CPF 027.506.963-24 
RG 7.336.096 – SSP – MG, no Cargo em Efetivo Advogado, 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, à disposição 
da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º ) – Este portaria entra em vigor na data de sua 
Publicação. Tendo seus efeitos retroativos a 16 de outubro 
de 2017.

Art. 3º ) - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, 
Estado do Espírito Santo, aos 29 dias do mês de junho 
do ano de 2.018 - 30º Ano de sua Emancipação Política e 
Administrativa.

Paulo Marcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal
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Alfredo Chaves

Prefeitura

CONTRATO Nº 51/2018/FMS
Publicação Nº 166570

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

Extrato do Contrato nº 51/2018

Processo Adm. nº 519/2018

Pregão Presencial n° 048/2018

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

Contratada: Lorena Saleh Pereira ME.

Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente para atender as Estratégias de Saúde da Família (Sagrada Fa-
mília/Aparecida) e Pronto Atendimento Klinger Minassa da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor Total: R$ 3.398,00.

Dotação: 120007.1030100183.047.

Elemento de Despesa: 44905200000.

Ficha nº 068-1204.

Vigência: 06/11/2019.

Assinatura: 06/11/2018.

Sandra Maria Calente Ferreira

Secretária Municipal de Saúde

CONTRATO Nº 53/2018/FMS
Publicação Nº 166572

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

Extrato do Contrato nº 53/2018

Processo Adm. nº 519/2018

Pregão Presencial n° 048/2018

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

Contratada: Cazele Sport LTDA EPP.

Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente para atender as Estratégias de Saúde da Família (Sagrada Fa-
mília/Aparecida) e Pronto Atendimento Klinger Minassa da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor Total: R$ 7.336,00.

Dotação: 120007.1030100183.047.

Elemento de Despesa: 44905200000.

Ficha nº 068-1204.

Vigência: 06/11/2019.

Assinatura: 06/11/2018.

Sandra Maria Calente Ferreira

Secretária Municipal de Saúde
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Alto Rio Novo

Prefeitura

DECRETO Nº 5552
Publicação Nº 166697

DECRETO N°5552/2018

De 20 de Novembro de 2018

DESIGNA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1°) Fica designada a partir do dia 20/11/2018 á 
03/12/2018, a Senhora NILZA BOREL RIBEIRO, Servido-
ra Pública Municipal, Portadora do CPF n° 008.196.457-96 
e Carteira de Identidade n.º1266080/ES, para responder 
interinamente pela Secretaria Municipal de Educação, em 
virtude da Titular da Pasta estar de Licença Médica.

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

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, Estado do 
Espírito Santo, aos vinte dias do mês de Novembro do ano 
de dois mil e dezoito.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
035/2018

Publicação Nº 166628

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2018

Contratante: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO – ES.

Contratado: LUCINEIA MANSKE MUTEZ 08646671755.

Objeto: O objeto da presente ata é o registro de preços 
para futura e eventual aquisição sob demanda, de Picolé e 
Sorvete, com objetivo de atender os programas do Centro 
de Referencia da Assistência Social (CRAS) da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Município de Alto Rio Novo 
- ES, pelo período de 12 (doze) meses (Art. 15, Inc. II e 
IV e § 3º, Inc. I e II da Lei nº. 8.666/93), tudo em confor-
midade com as especificações constantes no procedimento 

licitatório, modalidade pregão presencial, sob nº 028/2018 
e todos os seus anexos, bem como a proposta comercial 
parte integrante desta Ata de Registro de Preços para to-
dos os efeitos, independente de transcrição.

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

Valor: O valor total registrado nesta Ata de Registro de 
Preço é de R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos re-
ais).

Processo Administrativo: 003426/2018.

TERMO DE CESSÃO
Publicação Nº 166605

 TERMO DE CONVÊNIO para a cessão de servidor público 
municipal, lavrado entre o município de Alto Rio Novo - ES 
e o MUNICÍPIO DE PANCAS - ES.

Por este instrumento, em que figura de um lado como CE-
DENTE o MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO – ES, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº. 31.796.659/0001-20, nesse ato representado pelo 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, LUIZ AMÉRICO BOREL, 
brasileiro, portador do RG nº. 374.309– ES e inscrito no 
CPF sob o nº. 479.344.417-20, residente na Rua José Mar-
ques, nº 47, Centro, Alto Rio Novo – ES, CEP 29760-000 
e, de outro e como CESSIONÁRIO o MUNICÍPIO DE PAN-
CAS - ES, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, ins-
crito no CNPJ sob o nº. 27.174.150/0001-78, nesse ato 
representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, SIDI-
CLEI GILES DE ANDRADE, brasileiro, portador do RG nº. 
1149948 e inscrito no CPF sob o nº. 031.582.787-40, re-
sidente no Córrego São Bento, Zona Rural, Cidade de Pan-
cas – ES, CEP 29750-000, firmam o presente instrumento 
de convênio, visando a CESSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL, Sr. RALBER LOURENÇO, motorista, matrícu-
la sob o n.° 018163, para prestar serviço junto ao órgão 
CESSIONÁRIO, conforme solicitação através do OFÍCIO Nº 
273/2018, o que fazem sob as seguintes cláusulas e con-
dições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.- Convênio para a cessão de servidor público munici-
pal para prestar serviço junto ao CESSIONÁRIO, designa-
do exclusivamente para ocupar o cargo de motorista, com 
ônus para o Município de Pancas - ES, conforme solicitação 
através do OFÍCIO Nº 273/2018, datado de 10 de agosto 
de 2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁ-
RIO
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2.1.- Estar ciente de que é de sua inteira responsabilidade 
o pagamento de todas as despesas com remuneração, en-
cargos previdenciários e trabalhistas, bem como quaisquer 
outros que porventura integre o salário ou vencimentos do 
servidor cedido.

2.2.- Zelar pela observância da jornada de trabalho do 
servidor cedido, a fim de evitar carga horária superior ao 
previsto junto ao CEDENTE.

2.3.- Estar ciente de que o CEDENTE, após formal comu-
nicação, poderá solicitar a substituição ou o retorno do 
servidor cedido, no exercício de seu Poder Discricionário.

2.4.- Promover os esclarecimentos que porventura vierem 
a ser solicitados pelo CEDENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE

3.1.- Certificar-se de que o servidor cedido está ciente de 
que deverá cumprir todos os regulamentos internos do 
CESSIONÁRIO sem exceção.

3.2.- Fiscalizar para que a cessão de servidor recaia so-
mente naqueles que ingressaram no Município mediante 
concurso público ou outro meio autorizado por lei, não im-
portando o regime estatutário ou celetista.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1.- O prazo de vigência do presente termo de convênio 
será até o dia 31.12.2020, iniciando-se a partir de sua for-
malização e publicação na Imprensa Oficial, podendo ser 
renovado, mediante prévia manifestação e concordância 
do CEDENTE, CESSIONÁRIO E SERVIDOR CEDIDO, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

5.1.- Este termo de convênio poderá ser rescindido a qual-
quer tempo por qualquer das partes nele envolvido, me-
diante a comunicação escrita do interessado com antece-
dência mínina de 30 (trinta) dias.

5.2 – Considerar-se-á antecipadamente rescindido este 
tempo no caso de descumprimento injustificado de quais-
quer de suas cláusulas, oportunidade na qual o servidor 
deverá de ser devolvido, após prévio ajuste, ao CEDENTE.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

6.1.- Fica eleito, desde já, o Foro desta Comarca de Alto 
Rio Novo –ES, com renúncia expressa de qualquer outro 
juízo, por mais privilegiado que seja para serem dirimidas 
as questões que porventura surgirem em função do pre-
sente instrumento.

Nada mais. Lido e achado conforme pelas partes, perante 
as testemunhas, lavrou-se este instrumento de convênio 
para a cessão do servidor municipal, em três (03) vias, por 
todos assinados, visto que foram atendidas as formalida-
des legais.

Alto Rio Novo, 07 de novembro de 2018.

Luiz Américo Borel

Cedente

Sidiclei Giles de Andrade

Cessionário
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Anchieta

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PPRP 048/2018
Publicação Nº 166693

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 
048/2018

Processo n.º 11071/2018

O Município de Anchieta/ES, através da sua Pregoeira 
Oficial, torna público a realização de licitação, na moda-
lidade Pregão Presencial para Registro de Preços, objeti-
vando a Contratação de empresa para eventual presta-
ção de serviço de locação palco, camarim, estruturas e 
equipamentos para atender as festividades promovidas 
pela Secretaria de Turismo, com itens exclusivos para ME/
EPP e itens para ampla concorrência, conforme as Leis 
8.666/93, 10.520/02, LC 123/2006 e Decreto Municipal 
no 5.679/2017. Os interessados deverão retirar o Edital 
pelo site www.anchieta.es.gov.br ou via correio eletrônico, 
no endereço pregão.anchieta@gmail.com. Credenciamen-
to e recebimento dos envelopes: De 09:00 às 09:30 do dia 
04/12/2018. Abertura das Propostas e Sessão de Disputa: 
às 09:30 do dia 04/12/2018.

Anchieta, 20 de novembro de 2018.

Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

AVISO DE LICITAÇÃO PPRP 049/2018
Publicação Nº 166694

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 
049/2018

Processo n.º 11438/2018

O Município de Anchieta/ES, através da sua Pregoeira Ofi-
cial, torna público a realização de licitação, na modalida-
de Pregão Presencial para Registro de Preços, objetivan-
do a Contratação de empresa para eventual prestação de 
serviço de locação de gerador de energia, incluindo sua 
instalação, desinstalação e manutenção durante o even-
to, para atender as festividades promovidas pela Secre-
taria de Turismo, conforme as Leis 8.666/93, 10.520/02, 
LC 123/2006 e Decreto Municipal no 5.679/2017. Os inte-
ressados 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 05/12/2018. Aber-
tura das Propostas e Sessão de Disputa: às 09:30 do dia 
05/12/2018.

Anchieta, 20 de novembro de 2018.

Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 009/2018
Publicação Nº 166658

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2018

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE ANCHIETA-ES e a Empresa RENTSERV COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS 
EIRELI

Objeto: contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de grupos 
geradores de energia elétrica com potência stand by mínima: 170 KW 212 KVA e potência contínua stand by mínima de: 
165 KW 206 KVA, incluindo transporte, mão de obra, instalação, desinstalação, materiais e acessórios para seu funciona-
mento e manutenção.

Valor Global:R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais).

Vigência: 90 (noventa) dias a contar da data da instalação do grupo gerador.

Processo: 20371/2018

SECRETARIA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL NATUREZA DE DESPESA FONTE DE RECURSO

Fundo Municipal de Saúde
103010332134
Manutenção do PA

33903912000 12010001

As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta especificada

http://www.anchieta.es.gov.br
mailto:pregão.anchieta@gmail.com
http://www.anchieta.es.gov.br
http://www.anchieta.es.gov.br
mailto:pregão.anchieta@gmail.com
mailto:pregão.anchieta@gmail.com
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RATIFICAÇÃO DO AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2018
Publicação Nº 166650

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018

O Prefeito de Anchieta, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições, torna público, para cumprimento no disposto 
no Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93, a Dispensa de Licitação, o presente contrato tem por objeto a Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de locação de grupos geradores de energia elétrica com potência stand by 
mínima: 170 KW 212 KVA e potência contínua stand by mínima de: 165 KW 206 KVA, incluindo transporte, mão de obra, 
instalação, desinstalação, materiais e acessórios para seu funcionamento e manutenção.

EMPRESA: RENTSERV COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS EIRELI

CNPJ: 62.169.396/0001-52

Valor da Contratação: R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais).

Processo Administrativo: 20371/2018.



21/11/2018 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 1142

www.diariomunicipales.org.br

Página 21

NOTIFICAÇÃO Nº 8380/2018
Publicação Nº 166660

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

GERENCIA OPERACIONAL DE ADM. TRIBUTARIA
NOTIFICACAO 0008380 / 2018

Identificacao
04

LUCIANO OLIVEIRA PURCINO

Tipo Cadastro: 0073057Codigo Contribuinte:
0073057Inscricao Municipal:

Nome:

  RUA PROJETADA, SN, , MONTEIRO - ANCHIETA - ES CEP : 29230-000 Complemento : Endereco:

CPF: 59979887249

Comunicamos a V.Sª a existencia  de debito junto a Fazenda Publica Municipal inscritos em Divida Ativa,
totalizando 14.056,37 (quatorze mil cinquenta e seis reais  e trinta e sete centavos ), assim discrimindado: 

27327 / 2014Processo ADM:
0042680Codigo Geral:

Na forma de legislacao vigente, fica V.Sª NOTIFICADA a comparecer a Coordenacao de Divida Ativa, localizado no andar
terreo da Prefeitura Municipal de Anchieta, na Rodovia do Sol nº 1.620, Vila Residencial Anchieta - Anchieta - ES, a fim de
recolher aos Cofres Municipal a quantia acima discriminada, com valor sujeito a atualizacao pelo IPCA-E, e juros de mora
de 1% (um por cento) ao mes - Lei 123/2002. O pagamento integral a vista da direito a desconto de 50% (cinquenta por
cento) da multa de Divida Ativa.

Nao havendo o pagamento do debito, no prazo de 20 (vinte) dias, contatdos da data do recebimento desta Notificacao, sera
promovida sua cobranca via judicial, conforme previsto na legislacao vigente.

Atenciosamente,
Anchieta , ES, 20/11/2018

Termo Data
Inscricao Origem Valor Origem

Valores Atualizados

Correcao Multa Juros Total

2623117/2014 19/02/2016 Auto Inf. 7.410,00 719,77 0,00 3.487,67 14.056,37

Obs.: A correcao monetaria e juros de mora passam a incidir a partir da data de ocorrencia do fato gerador.

Observacoes relativas ao quadro acima:
1ª   Coluna: Nº do registro da Inscricao em Divida Ativa.
2ª   Coluna: Data na qual o debito foi registrado no cadastro de Divida Ativa.
3ª   Coluna: Documento a partir do qual o contribuinte teve ciencia do debito.
4ª   Coluna: Nº do livro no qual esta inscrito debito.
5ª   Coluna: Nº da pagina na qual esta inscrito o debito.
6ª   Coluna: Valores expressos em Real inscrito em Divida Ativa, Conforme Art 272 da Lei 2662/2006 - CTM.
7ª   Coluna: Valor da correcao conforme Art 269 Lei Nº 2.662 / 2006 - CTM.
8ª   Coluna: Multa Moratoria conforme Inciso II, Letra a do Art 55 da Lei Nº 2662 / 2006 - CTM.
9ª   Coluna: Multa de Inscricao em Divida Ativa conforme Art. 312 da Lei Nº 123/2002 - CTM.
10ª Coluna: Juros Moratorio conforme Inciso III do Art 55 da Lei Nº 2662 / 2006 - CTM.
11ª Coluna: Valor total do debito.

Livro Folha

12188
3 1

Multa Insc.

2.438,93

Auto de Multa nº 045 Proc. Adm. nº 27327/2014

Obs: Torna-se sem efeito esta notificacao se o debito estiver pago, em cobranca executiva, mandato de seguranca, acao
anulatoria ou outras acoes.

C.E.O.T.IV - DIVIDA ATIVA
Rodovia do sol - .620, km 21,5 - Vila Residencial Anchieta / ES - CEP: 29.230-000  Tel (28) 3536-3298
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Aracruz

Prefeitura

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNI-
CO SRP Nº 264/2018.-  PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 3791/2018.

Publicação Nº 166577

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 264/2018.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3791/2018.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de limpeza e higienização de cai-
xa d’água e/ou cisternas das Escolas Municipais do Ensino 
Fundamental, Educação Infantil, Almoxarifado e POLO – 
UAB, incluindo a disponibilização de equipamentos espe-
cíficos, EPIs e profissionais capacitados, fornecimento de 
produtos saneantes e demais itens porventura necessários 
à perfeita execução das atividades.

A Secretária Municipal de Educação no uso de suas atri-
buições legais torna pública a homologação dos seguintes 
lotes do referido certame:

Empresa Vencedora: GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS LTDA

LOTES 01 – VALOR: R$ 54.260,00

TOTAL GERAL (vencedor): R$ 54.260,00 (cinquenta e qua-
tro mil, duzentos e sessenta reais)

HOMOLOGADO EM: 23/10/2018

Aracruz, 20 de novembro 2018.

Ilza Rodrigues Realli

Secretária Municipal de Educação

AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 281/2018 - PROCESSO Nº 13.360/ 
2018

Publicação Nº 166616

AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 281/2018

PROCESSO Nº 13.360/2018

Banco do Brasil nº: 743964

Objeto: Locação de brinquedos (cama elástica/tobogã in-
flável), de carro de algodão doce e de sonorização, serviço 
de recreação, de animação e de escultura em balões, e 
aquisição de sacolinhas surpresa e refrigerantes de 250 ml.
O Pregoeiro Oficial do Município de Aracruz-ES torna público 
aos interessados que em virtude da não veiculação do edital 
como anexo no site da PMA fica prorrogada a data de aber-
tura do pregão supracitado, conforme descritivo abaixo:
Abertura das propostas: às 12h00min do dia 04/12/2018.
Início da disputa: às 13h30min do dia 04/12/2018.
Edital disponibilizado nos sites.
PMA - www.aracruz.es.gov.br.
Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br
Maiores esclarecimentos:
E-mail: pregão@aracruz.es.gov.br
Telefone: 27-3270-7081

Aracruz, 20 de novembro de 2018.

Edson Wander Dambroz

Pregoeiro Oficial da PMA

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO NOS TERMOS DA 
LEI DE N.º 13.019/2014 E SUAS ALTERAÇÕES 

Publicação Nº 166746

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO NOS TERMOS DA 
LEI DE N.º 13.019/2014 E SUAS ALTERAÇÕES

O Município de Aracruz/ES, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SEMDS, informa que 
nos autos do Processo Administrativo nº 12.905/2018 foi autorizada a INEXIGIBILIDADE e a DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO, tendo por fundamento as disposições contidas na Resolução nº 21 de 24 de novembro de 2016 do Conselho 
Nacional de Assistência Social, no inciso VI do art. 30, bem como o inciso II do art. 31 da Lei Federal de nº 13.019/2014 
alterada pela Lei nº 13.204/2015 e nos artigos 23 e 24 do Decreto Municipal nº 32.487 de 13 de março de 2017 que dis-
põe sobre regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública Municipal e 
as Organizações da Sociedade Civil.

DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

NOME: FUNDAÇÃO MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ - RECANTO DO ANCIÃO JOSE SEGATTO

CNPJ: 02.996.473/0001-16

ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, n° 848, Bairro Itaputera, Aracruz/ES, CEP 29.193-303

TELEFONE: 27 3270 7424

mailto:preg
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EMAIL: recantodoanciao@gmail.com

CONSELHEIRO e DIRETORA GERAL - PROCURADORES: Jose Luiz Kirmse e Gilda Lino de Amorim

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Gilda Lino de Amorim

IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

OBJETO: Cooperação financeira para custeio das contas de energia elétrica, água e esgoto utilizados pelo serviço de 
acolhimento institucional.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.3.50.43.00-Subvenções Sociais. Dotação: 580. Recursos Próprios. R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais)

OBJETIVO DA PARCERIA

O objetivo da parceria é oferecer serviço de acolhimento institucional para idosos de ambos os sexos, independentes e/ou com diver-
sos graus de dependência, com 60 (sessenta) anos ou mais, de modo que possa garantir proteção integral as pessoas em situações 
de violência e negligência, aqueles em situação de rua e de abandono com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, na finalidade 
de restabelecer estes vínculos e promover o acesso a rede socioassistencial, aos órgãos do Sistema de Garantias de Direitos e as 
demais políticas públicas setoriais.

JUSTIFICATIVA DA INEXIGIBILIDADE

As modalidades a serem adotadas no presente caso, se fazem nas formas de DISPENSA e INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLI-
CO, as quais possuem previsões contidas no inciso VI do art. 30, inciso II do art. 31 todos da Lei de n.º 13.019/2014 alterada pela Lei 
nº 13.024/2015 e na Resolução nº 21 de 24 de novembro de 2016 do Conselho Nacional de Assistência Social.
RATIFICA-SE A DISPENSA, tendo em vista que a Organização de Sociedade Civil executa atividades voltadas a serviços na assistência 
social, inserida no Serviço de Proteção Social Especial, devidamente tipificada no âmbito desta Política, é constituída em conformidade 
com a Lei Federal de nº 8.742/1993- Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), e a Resolução CNAS 109/2009, está inscrita no Conse-
lho Municipal de Assistência Social de Aracruz, sob o número 015/2005 para executar o Serviço Social Especial de Alta Complexidade, 
prestando o Serviço de Acolhimento Institucional e cadastrada no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS).
RATIFICA-SE A INEXIGIBILIDADE pela destinação de valores para a Entidade, por meio de Leis Específicas, que a identifica expressa-
mente como beneficiária a receber a transferência de recursos financeiros na forma de subvenção
Nos autos do Processo Administrativo de n.º 4.381/2018 resta tecnicamente demonstrado a singularidade do objeto da parceria e a in-
viabilidade de competição, porquanto, a entidade, por meio do Projeto Recanto do Ancião oferece um Serviço de Alta Complexidade e, é 
a única Organização da Sociedade Civil nas proximidades do município de Aracruz que proporciona o acolhimento de longa permanência 
as pessoas idosas desde a data de 10/11/1998, logo, conta com 33 anos de experiência neste acolhimento, o que se faz de extrema 
importância a manutenção do vinculo de afeto e confiança que se estabeleceu entre o público atendido e a equipe que os acompanha 
no aludido Projeto, bem como o vínculo com a comunidade onde está inserido, considerando tratar-se de um público em situação de 
vulnerabilidade e risco social, e com o rompimento deste vínculo, poderá ensejar fator de risco a sua integridade física e emocional.
No mesmo processo, é possível verificar que os objetivos e finalidades institucionais, a capacidade técnica e operacional da organização 
avaliados, são plenamente compatíveis com o objeto proposto no Plano de Trabalho, o qual possui a forma de execução das atividades 
e de cumprimento das metas a ele atrelada, juntado a definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento 
das metas, cumprindo a proposta apresentada com todos os requisitos exigidos no art. 22 da Lei de n.º 13.019/2014 e suas altera-
ções. Portanto, encontra-se a Fundação Monsenhor Guilherme Schmitz - Recanto do Ancião Jose Segatto apta a executar as atividades 
unidas a políticas públicas, com vistas a executar o Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, na modalidade de Instituição de 
longa permanência, no que se refere ao público de com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus 
de dependência, com convivência de situações de violência e negligencia, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares 
fragilizados ou rompidos.

PRAZO DE IMPUGNAÇÃO

Registre-se que, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta publicação, a justificativa poderá ser impugnada, conforme previsão do 
art. art. 32, §2º, da Lei nº 13.019/2014, e do art. 25, §2º do Decreto Municipal nº 32.487/2017.

Publique-se de acordo com a legislação vigente.

Aracruz/ES, 20 de novembro de 2018.

ROSILENE FILIPE DOS SANTOS MATOS

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

Decreto nº 32.065 de 01/01/2017
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMPOSIÇÃO 
DE PENALIDADE  REFERÊNCIA: PROCESSO N° 
14.890/2018 - SETRANS

Publicação Nº 166698

Notificação Extrajudicial de Imposição de Penalidade

Referência: Processo n° 14.890/2018

O Município de Aracruz-ES, CNPJ nº 27.142.702/0001-66, 
com sede administrativa na Av. Morobá, 20, Bairro Moro-
bá – Aracruz/ES, CEP 29192-733, neste ato representado 
pelo Secretário Municipal de Transportes e Serviços Ur-
banos, Sr. Paulo Sérgio da Silva Neres, vem formalmente 
NOTIFICAR a empresa ESTRE SPI AMBIENTAL S.A, pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.541.089/0001-57, sediada Av. Thomaz Alberto Wha-
tely, n° 5005, Anexo VII, Jardim Aeroporto, Ribeirão Preto 
– SP, CEP 14.078-900, da aplicação da penalidade de SUS-
PENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E 
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 
POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme pare-
cer da PROGE e decisão fundamentada e autorizada pelo 
Secretário Municipal.

Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apre-
sentar RECURSO, conforme previsto no art. 109 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, a contar da data do recebi-
mento desta notificação, dirigido ao Gestor Secretário Mu-
nicipal de Transportes e Serviços Urbanos, e protocolada 
junto ao Protocolo Geral na sede da Prefeitura Municipal de 
Aracruz-ES, no seguinte endereço: Rua Padre Luiz Parenzi, 
710, Centro – Aracruz/ES, CEP 29190-940.

Por oportuno, informo que os autos do Processo Administra-
tivo 14.890/2018 encontram-se à disposição para vista do 
interessado, na Secretaria Municipal de Transportes e Ser-
viços Urbanos, o que não modifica ou altera o prazo impror-
rogável de 5 (cinco) dias úteis para interposição do recurso.

PAULO SERGIO DA SILVA NERES

SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2018 - PROCES-
SO Nº 10.695/2017 - SEMAD

Publicação Nº 166688

AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2018

PROCESSO Nº 10.695/2017

Objeto: Contratação de empresa especializada para pres-
tação dos serviços de administração e gerenciamento in-
formatizado, com emissão e fornecimento de cartões mag-
néticos/eletrônicos, com chip, para utilização mediante 
uso de senha individual, com recargas online mensais de 
crédito, para concessão do benefício de auxílio-alimenta-
ção, em favor dos servidores ativos da Prefeitura Municipal 
de Aracruz – ES, compreendendo efetivos, comissionados 
e contratados.

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais e considerando 
o Parecer do Jurídico torna público a todos os interessa-
dos que fica REVOGADO o Pregão Eletrônico supracitado, 

conforme despacho devidamente fundamentado nos autos 
do Processo Administrativo nº 10.695/2017, nos termos 
do art. 49 da lei n° 8.666/93.

Aracruz/ES, 20 de Novembro de 2018

Luciano Forrechi

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Decreto nº 32.940 de 03/07/2017

RESOLUÇÃO CMASANº 184-DISPÕE SO-
BRE A ALTERAÇÃO DO TERMO DE COLABO-
RAÇÃO 006/2017,CONFORME PROCESSO 
Nº12.640/2017.

Publicação Nº 166716

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARA-
CRUZ-CMASA, Criado pela Lei nº1.969/96 com nova reda-
ção dada através da Lei nº2.105/98.

Resolução CMASA n°184 de 14 de Novembro de 2018

Dispõe sobre a alteração do Termo de Colaboração 
006/2017 celebrado entre a Fundação Social Mon-
senhor Guilherme Schmitz e a Secretaria de desen-
volvimento Social e Trabalho, conforme Processo nº 
12.640/2017.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Aracruz – 
CMASA, órgão paritário, deliberativo e controlador das 
ações dos direitos à cidadania, criado pela Lei 2.105, de 
08/04/1998, alterada em seu Art. 3º, I e II, e § 5º, pela 
Lei 2.927/2006 e Revogado seu Art. 20, alterada em seu 
Art. 3º II, no uso de suas atribuições legais, em Assem-
bleia Ordinária, realizada no dia 14 de Novembro de 2018.

Resolve:

Art. 1º Aprovar a alteração do Termo de Colaboração 
006/2017 celebrado entre a Fundação Social Mon-
senhor Guilherme Schmitz e a Secretaria de desen-
volvimento Social e Trabalho para prorrogação da vi-
gência por mais 12 (doze) meses, passando a vigorar 
pelo período de dezembro de 2017 a novembro de 2019; 
utilização de saldo remanescente de R$141.523,47 
(cento e quarenta e um mil quinhentos e vinte e três 
reais e quarenta e sete centavos); utilização dos 
rendimentos da aplicação financeira referente ao 
período de dezembro de 2017 a agosto de 2018, que 
totalizam a quantia de R$3.499,37 (três mil quatro-
centos e noventa e nove reais e trinta e sete centa-
vos) e redefinição do Quadro de Detalhamento de 
Despesas contido no Plano de Trabalho.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua 
Publicação.

Aracruz-ES 20 de Novembro de 2018.

Princila Cunha

Presidente do CMASA

Resoluçãonº135/2017



21/11/2018 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 1142

www.diariomunicipales.org.br

Página 25

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 014/2018

Publicação Nº 166539

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 014/2018

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2018

Processo Nº 047/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI.

Empresas Vencedoras:

EXCLUSIVE EQUIPAMENTOS EIRELI ME

LOTE 03 - Valor de R$ 688,00;

LOTE 04 - Valor de R$ 2.771,50;

LOTE 05 - Valor de R$ 1.167,00;

LOTE 09 - Valor de R$ 22.865,00.

Valor total de R$ 27.491,50 (vinte e sete mil e quatrocen-
tos e noventa e um reais e cinquenta centavos).

L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP

LOTE 02 - Valor de R$ 2.090,00;

LOTE 06 - Valor de R$ 1.617,50;

LOTE 08 - Valor de R$ 1.188,80.

Valor total de R$ 4.896,30 (quatro mil e oitocentos e no-
venta e seis reais e trinta centavos).

PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME

LOTE 07 - Valor de R$ 2.529,00.

Valor total de R$ 2.529,00 (dois mil e quinhentos e vinte 
e nove reais).

OS LOTES 01 e 10 - FRACASSADOS.

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 34.916,80 (trinta 
e quatro mil novecentos e dezesseis reais e oitenta 
centavos)

HOMOLOGADO EM: 20/11/2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

DIRETOR GERAL

DECRETO MUNICIPAL Nº 32.712/2017

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 049/2018

Publicação Nº 166671

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
049/2018

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2018

Processo Nº 086/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS COM ACESSÓ-
RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.

Empresa Vencedora:

LICITA CONSULTORIA & COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

LOTE - 01 - Valor total da licitação de R$ 136.000,00 (cen-
to e trinta e seis mil reais).

HOMOLOGADO EM: 20/11/2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

DIRETOR GERAL

DECRETO MUNICIPAL Nº 32.712/2017

PORTARIA SAAE-ARA-221/2018
Publicação Nº 166621

PORTARIA SAAE-ARA-221/2018

Dispõe sobre alteração de portarias e designação de servidores para fiscalização dos contratos desta Autarquia Municipal 
de ARACRUZ-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe confere o Decreto nº 32.712 de 08/05/2017, de acordo com a Leis nº 3.943/2015 e 4.197/2018 e conforme 
artigo 67 da lei 8.666/93 e, considerando a necessidade de regulamentar os artigos 58, III, 67 e 82 desta última Lei, que 
preveem a fiscalização e o acompanhamento dos Contratos;

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR as portarias de designação de servidores para fiscalização dos contratos administrativos e termos de 
compromissos, conforme consta no ANEXO I.
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Art. 2º O fiscal deverá comunicar ao Diretor Geral do SAAE qualquer serviço em desacordo com o contrato, para que este, 
mediante termo próprio, determine as providências que deverão ser adotadas.

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

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

Art. 5º Ao FISCAL DO CONTRATO incumbe:
I - representar a administração junto ao contratado, exceto para assinatura de instrumentos contratuais, aditivos;
II - adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento do contrato, inclusive notificando o contratado para corrigir 
irregularidades detectadas e registrando todos os acontecimentos relacionados com a execução do contrato, inclusive as 
soluções dadas a eventuais consultas;
III - determinar, por escrito, durante o acompanhamento e fiscalização do contrato, o que for necessário para regularizar 
falha ou inobservância de cláusulas contratuais;
IV - verificar se o contrato está sendo executado de acordo com as cláusulas pactuadas, conferindo prazos, especificações, 
valores, condições da proposta, etc;
V - prestar informações sobre a execução do contrato sob sua responsabilidade, encaminhando, sempre que solicitado, 
relatório circunstanciado;
VI - atestar a execução do contrato, na forma prevista nesta Portaria;
VII - criar mecanismos de controle de qualidade;
VIII - encaminhar expediente ao Diretor com os elementos necessários à instauração de novo procedimento de compra 
para substituir contrato em vigor, com antecedência;
IX - exercer outras atribuições compatíveis com sua função.

Aracruz-ES, 21 de novembro de 2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017

ANEXO I – PORTARIA SAAE-ARA-221/2018

Nº DA 
PORTARIA 
ALTERADA

PROC. EMPRESA OBJETO CONTRATO
FISCAL 
TITULAR

MAT
FISCAL 
ADJUNTO

MAT SETOR RESPONSÁVEL

PORTARIA 
SAAE-ARA- 
219/2018

Proc. 
128/2017 
–
PE 
047/2017

NARCIZO 
TREVILIN 
E CIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA LOCAÇÃO 
MENSAL DE 02 (DUAS) 
RETROESCAVADEIRAS 
COM OPERADOR DE 
MÁQUINAS PESADA

Contrato nº 
057/2018

JOSÉ 
ROBERTO 
SOUZA

126
RENATO 
ALVES 
PEREIRA

209

DIVISÕES DE GESTÃO 
DOS SISTEMAS:
- DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA
- DE ESGOTO SANITÁRIO

PORTARIA SAAE-ARA-222/2018
Publicação Nº 166622

PORTARIA SAAE-ARA-222/2018

Dispõe sobre pagamento de adicional de insalubridade.

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

Considerando relatório da Técnica em Segurança do Trabalho SAAE, Sra. Lorena da Costa Silva, datado de 14 de novembro 
de 2018 constante na folha 227 em diante no Processo SAAE-ARA-1891/2017; e
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Considerando as ordens de serviços mencionadas no relatório e anexas ao processo constante nas folhas 228 a 231;

RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR o pagamento do ADICIONAL DE INSALUBRIDADE aos servidores relacionados abaixo, conforme le-
vantamento qualitativo/quantitativo dos riscos ambientais, individualizados por função, nas atividades do SAAE, com base 
LTCAT – “Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho” com fundamento legal nas Normas regulamentadoras da 
Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 c/c com o artigo 118 da Lei 2898/06 (Estatuto dos Servidores Municipais):

NOME/MATRÍCULA CARGO AVALIADO RISCO GRAU

Geneci casotto/118 Auxiliar de Serviços Gerais Operacional BIOLÓGICO 40%

Gilsério Márcio Curto/61 Artífice BIOLÓGICO 40%

Marcos Severo Nascimento/86 Artífice BIOLÓGICO 40%

Aracruz-ES, 21 de novembro de 2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017.
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Barra de São Francisco

Prefeitura

2 ERRATA ADESÃO ATA DE RP 030/2018
Publicação Nº 166557

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ES.

2 ERRATA DO EXTRATO DE ADESÃO PROCEDIMENTO AD-
MINISTRATIVO 0008423/2018

NA PUBLICAÇÃO DO DIA 17/10/2018, referente à ERRA-
TA DO EXTRATO DE ADESÃO a Ata de Registro de Preços 
030/2018 da Prefeitura Municipal de Linhares, ES, PROCE-
DIMENTO ADMINISTRATIVO 0008423/2018 ao Extrato de 
Adesão a Ata de Registro de Preços 030/2018 da Prefeitura 
Municipal de Linhares-ES, ONDE SE LÊ: “ valor total de R$ 
268.547,20 (duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e 
quarenta e sete reais e vinte centavos)” LEIA-SE: “valor 
total de R$ 265.798,20 (duzentos e sessenta e cinco mil, 
setecentos e noventa e oito reais e vinte centavos)”.

Barra de São Francisco – ES, 20/11/2018.

DELMA DO CARMO KER E AGUIAR

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

DECRETO N 398/2018 - I CONFERÊNCIA RE-
GIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

Publicação Nº 166562

DECRETO Nº 398, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018.

CONVOCA A I CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que 
lhe confere a Lei e,

CONSIDERANDO a realização da I Conferência Regional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente em parceria com 
os Municípios de Mantenópolis e Vila Pavão.

DECRETA:

Art. 1º - Fica convocada a I Conferência Regional dos Di-
reitos da Criança e Adolescente, a realizar-se no dia 21 
de novembro de 2018 com inicio as 08h00min e previsão 
de término ás 17h00min, no Auditório do Centro de Refe-
rência de Assistência Social – CRAS, localizado no Bairro 
Nova Barra, Rua Henrique Fanti, tendo como tema prin-
cipal “PROTEÇÃO INTEGRAL, DIVERSIDADE E ENFRENTA-
MENTO DAS VIOLÊNCIAS”.

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Assistência Social- SE-
MAS deverá providenciar o convite para a participação da 
Conferência objeto deste Decreto às autoridades compe-
tentes, aos membros do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA, aos Conselheiros 
Tutelares e comunidade interessada em geral, sendo que 
também deverá ocorrer a divulgação da conferência por 
meio do setor oficial de comunicação desta Prefeitura Mu-
nicipal.

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
Estado do Espírito Santo, aos 13 de novembro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal
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Boa Esperança

Prefeitura

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 015 - FMS
Publicação Nº 166619

AVISO DE LICITAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança/ES, atra-
vés de seu Pregoeiro, no cumprimento das Leis 10.520, 
8.666/93 e Leis Complementares, torna público, aos inte-
ressados que realizará o seguinte processo licitatório:

- Pregão Presencial nº 015/2018 – Exclusivo para ME/EPP.

Objeto: Aquisição de materiais de consumo e expediente 
(de uso geral e de uso em saúde), visando atender as ne-
cessidades da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal 
de Saúde de Boa Esperança/ES.

Data de abertura: 04/12/2018.

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

Abertura da Sessão: 09h:10min

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

Boa Esperança/ES, 20 de novembro de 2018.

João Flávio Zoteli Areia

Pregoeiro Oficial

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 045 - PMBE
Publicação Nº 166618

AVISO DE LICITAÇÃO

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

- Pregão Presencial para Registro de Preços n° 045/2018 – 
Exclusivo para ME/EPP

Objeto: Futura e eventual aquisição de materiais de con-
sumo (copa e cozinha, limpeza e produtos de higieniza-
ção), doravante denominados apenas materiais, mediante 
Sistema de Registro de Preços, para serem utilizados nas 
Unidades Escolares de Educação Infantil e Ensino Funda-
mental do Município de Boa Esperança/ES.

Data de abertura: 05/12/2018.

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

Abertura da Sessão: 09h:10min

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

Boa Esperança/ES, 20 de novembro de 2018.

João Flávio Zoteli Areia

Pregoeiro Oficial

http://www.boaesperanca.es.gov.br
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Castelo

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO CONTRATO 5.04425/2018
Publicação Nº 166560

ADITIVO CONTRATUAL

1º TERMO DE ADITIVO CONTRATO No 5.04425/2018 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE A PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE CASTELO, E A EMPRESA ROWAG TRANSPORTES 
LTDA - ME.

O Município de Castelo, com sede à Avenida Nossa Se-
nhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, inscrito no 
CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Municipal, Sr. Luiz Carlos Piassi bra-
sileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o n° 
159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, residente 
e domiciliado na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso 
Alto, nesta cidade de Castelo-ES, doravante denominado 
CONTRATANTE e de outro lado a empresa ROWAG TRANS-
PORTES LTDA - ME, neste ato denominada CONTRATADA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 08.726.727/0001-62, com sede 
na Estrada Córrego do Sessenta, s/n, Zona Rural, Cida-
de de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, 
representada pelo Sr. WAGNER DALFIOR RIGONI, brasi-
leiro, domiciliado na Rua José Medeiros Correa Júnior, n° 
220, Bairro Volta Redonda, Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CPF sob o nº 
080.863.417-80, têm entre si, justos e contratados, a 

prestação de serviços, nos termos da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes contratantes, de comum 
acordo, resolvem aditar o contrato nº 5.04425/2018, me-
diante as condições adiante pactuadas;

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor do Contrato original, será 
DECRESCIDO em R$ 21.146,22 (Vinte e Um Mil, Cento e 
Quarenta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos) referentes 
ao decréscimo de Dias Letivos conforme descrito no pro-
cesso administrativo nº 004425/2018 oriundo da Secreta-
ria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam mantidas inalteradas as de-
mais cláusulas do contrato original.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente 
em 04 (Quatro) vias de igual teor e forma, na presença 
das testemunhas infra firmadas, para que se produza seus 
efeitos legais, após lido e achado conforme.

Castelo-ES, 20 de Novembro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

CONTRATO 1.10445/2018
Publicação Nº 166553

CONTRATO No 1.10445/2018

Referente a Carta Convite no 09/2018.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: J. N. CONSTRUTORA LTDA

OBJETO: Constitui objeto da presente Carta Convite a contratação de empresa especializada na área de construção civil, 
para obra de construção de Rampa de Acesso e Urbanização de Passarela do Bairro Niterói, neste município de Castelo/
ES, conforme Termo de Referência, Planilha e Cronograma em anexo tudo de acordo com o processo administrativo nº 
010445/2018 oriundo da Secretaria Municipal de Obras. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços 
aos preços unitários por ela propostos e aceitos pela CONTRATANTE.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento da Prefeitura 
para o exercício de 2018.

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte

01500145100211.094 44905100000 0925 SEMOB – 39990000 - Outros Rec. de Aplicação Vinculada

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 109.860,20 (Cento e Nove Mil, Oitocentos e Sessenta Reais e Vinte Centa-
vos).

VIGÊNCIA: O contrato deverá ter o prazo de 12 (doze) meses, visto que pode ocorrer a necessidade de adequações.

Castelo-ES, 20 de Novembro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal
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CONTRATO 1.13693/2018
Publicação Nº 166563

CONTRATO No 1.13693/2018

Referente a Carta Convite no 08/2018.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: MONTANHA CONSTRUTORA EIRELI

OBJETO: Constitui objeto da presente Carta Convite a contratação de empresa especializada na área de construção civil, 
para obras de construção de nova estrutura para alas e encontros das cabeceiras de pontes para apoio de vigas em concre-
to armado, em estradas vicinais que interligam as Comunidades Rurais de Abundância, Barra Alegre, São Pedro e Caxixe 
Quente, neste município de Castelo-ES, conforme Projeto Básico, Planilha e Cronograma em anexo tudo de acordo com o 
processo administrativo nº 013693/2018 oriundo da Secretaria Municipal de Obras. A CONTRATADA será responsável pela 
execução total dos serviços aos preços unitários por ela propostos e aceitos pela CONTRATANTE.

Item Descrição Un. Qt. Vr. Un. (R$) Vr. Total (R$)

01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA especializada na área de construção civil, para 
obras de construção de nova estrutura para alas e encontros das cabe-
ceiras de pontes para apoio de vigas em concreto armado, em estradas 
vicinais que interligam as comunidades rurais de abundância, barra alegre, 
são pedro e caxixe quente, neste município de castelo-es

Un. 01 115.056,58 115.056,58

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento da Prefeitura 
para o exercício de 2018.

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte

0130010412200171.057 44905100000 826 ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 115.056,58 (Cento e Quinze Mil e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito 
Centavos).

VIGÊNCIA: O contrato deverá ter o prazo de 12 (doze) meses, visto que pode ocorrer a necessidade de adequações.

Castelo-ES, 20 de Novembro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal de Castelo

RESUMO DE CONTRATOS - ASE
Publicação Nº 166534

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 328/2018 - Processo Seletivo - Edital Nº 
001/2017
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO
CONTRATADO: CAMILA PEDRUZZI DOS SANTOS
SECRETARIA: SEME
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO/CUIDADOR – 
FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL.
VIGÊNCIA: INÍCIO EM 01/11/18.
DATA: Este contrato entrará em vigor na data de sua pu-
blicação com efeitos retroativos à 01/11/18.

Castelo-ES, 20 de novembro de 2018.

Luiz Carlos Piassi

Prefeito Municipal de Castelo

RESUMO DE CONTRATOS - REGENTE DE CLASSE
Publicação Nº 166533

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 765/2018 - Processo Seletivo - Edital Nº 
003/2017
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO
CONTRATADO: ANA PAULA FARIAS DE SOUZA
SECRETARIA: SEME
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRO-
FESSOR “E” – MATEMÁTICA – 07 H/A – FUNDEB 60% – 
ENSINO FUNDAMENTAL.
VIGÊNCIA: INÍCIO EM 01/11/2018.
DATA: Este contrato entrará em vigor na data de sua pu-
blicação com efeitos retroativos à 01/11/2018.

Castelo-ES, 20 de novembro de 2018.

Luiz Carlos Piassi

Prefeito Municipal de Castelo
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Colatina

Prefeitura

DECRETO 22.338/2018
Publicação Nº 166544

 DECRETO Nº 22.338, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018

Exonera, a pedido, servidor ocupante de cargo efetivo :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições legais e atendendo solicita-
ção contida no processo protocolado sob nº 27.579/2018,

RESOLVE exonerar, a pedido, Everton Raposo Cogo do car-
go de PMNS I A – MEDICO UROLOGISTA, do quadro de 
cargos e salários da Prefeitura Municipal de Colatina.

Este ato entra em vigor na presente data, com efeitos a 

partir de 03 de setembro de 2018.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 09 de no-
vembro de 2018.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 09 de novembro de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.

DECRETO 22.340/2018
Publicação Nº 166546

 DECRETO Nº 22.340, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018 .

Abre crédito adicional suplementar :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições e especialmente das que são 
conferidas pelo disposto na Lei nº 6.461, de 29 de dezembro de 2017 e tendo em vista a solicitação contida no processo 
protocolado sob nº 26.721/2018, Decreta:

Artigo 1º - Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) em favor da Câmara 
Municipal de Colatina, que obedecerá à seguinte classificação:

Indicadores Descrição

Órgão 001 Câmara Municipal de Colatina

Unidade Orçamentária 001 Câmara Municipal de Colatina

Função 01 Legislativa

Sub-função 031 Ação Legislativa

Programa 0029 Atuação Legislativa da Câmara Municipal

Atividade 2.235
Capacitação e Treinamento dos Servidores e Agentes Políticos 
do Legislativo Municipal

Elementos de Despesa Fonte de Recurso Valor

3.3.90.14.00000 – Diárias Pessoal Civil 1.000.0000.001 R$ 40.000,00

Indicadores Descrição

Órgão 001 Câmara Municipal de Colatina

Unidade Orçamentária 001 Câmara Municipal de Colatina

Função 01 Legislativa

Sub-função 031 Ação Legislativa

Programa 0029 Atuação Legislativa da Câmara Municipal
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Atividade 2.235
Capacitação e Treinamento dos Servidores e Agentes Políticos 
do Legislativo Municipal

Elementos de Despesa Fonte de Recurso Valor

3.3.90.33.00000 – Passagens e Despesas com Locomoção 1.000.0000.001 R$ 4.000,00

Indicadores Descrição

Órgão 001 Câmara Municipal de Colatina

Unidade Orçamentária 001 Câmara Municipal de Colatina

Função 01 Legislativa

Sub-função 031 Ação Legislativa

Programa 0029 Atuação Legislativa da Câmara Municipal

Atividade 2.235
Capacitação e Treinamento dos Servidores e Agentes Políticos 
do Legislativo Municipal

Elementos de Despesa Fonte de Recurso Valor

3.3.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.000.0000.001 R$ 10.000,00

Artigo 2° – Os recursos necessários à cobertura do crédito aberto no artigo primeiro correrão por conta de anulação na 
dotação orçamentária consignada no elemento de despesa a seguir discriminado:

Indicadores Descrição

Órgão 001 Câmara Municipal de Colatina

Unidade Orçamentária 001 Câmara Municipal de Colatina

Função 01 Legislativa

Sub-função 031 Ação Legislativa

Programa 0029 Atuação Legislativa da Câmara Municipal

Atividade 2.001 Manutenção da Câmara Municipal

Elementos de Despesa Fonte de Recurso Valor

3.3.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.000.0000.001 R$ 54.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 09 de novembro de 2018.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 09 de novembro de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.

DECRETO 22.342/2018
Publicação Nº 166547

DECRETO Nº 22.342, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018

Torna sem efeito a nomeação da candidata Roberta Gaier 
Gomes :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e atendendo soli-
citação da Secretaria Municipal de Recursos Humanos,

RESOLVE tornar sem efeito a nomeação da candidata Ro-
berta Gaier Gomes aprovada em concurso público para o 
exercício do cargo de PMNS I - PSICÓLOGO, do quadro de 
cargos e salários da Prefeitura Municipal de Colatina, in-
tegrante do Decreto nº 22.080, de 28 de agosto de 2018.

Este ato entra em vigor na presente data, retroagindo seus 
efeitos a 28 de agosto de 2018.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 09 de no-
vembro de 2018.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 09 de novembro de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.

DECRETO 22.343/2018
Publicação Nº 166548

DECRETO Nº 22.343, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018

Torna sem efeito a nomeação do candidato Gilsiano de Oli-
veira Folger :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e atendendo soli-
citação da Secretaria Municipal de Recursos Humanos,

RESOLVE tornar sem efeito a nomeação do candidato Gil-
siano de Oliveira Folger aprovado em concurso público 
para o exercício do cargo de PMNS I - PSICÓLOGO, do 
quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Co-
latina, integrante do Decreto nº 22.080, de 28 de agosto 
de 2018.

Este ato entra em vigor na presente data, retroagindo seus 
efeitos a 28 de agosto de 2018.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 09 de no-
vembro de 2018.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 09 de novembro de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.

DECRETO 22.344/2018
Publicação Nº 166549

DECRETO Nº 22.344, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018

Torna sem efeito a nomeação da candidata Lúcia Zamper-
lini :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e atendendo soli-
citação da Secretaria Municipal de Recursos Humanos,

RESOLVE tornar sem efeito a nomeação da candidata Lùcia 
Zamperlini aprovado em concurso público para o exercício 
do cargo de PMNS I – ASSISTENTE SOCIAL, do quadro de 
cargos e salários da Prefeitura Municipal de Colatina, in-
tegrante do Decreto nº 22.080, de 28 de agosto de 2018.

Este ato entra em vigor na presente data, retroagindo seus 
efeitos a 28 de agosto de 2018.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 09 de no-
vembro de 2018.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 09 de novembro de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.

DECRETO 22.345/2018
Publicação Nº 166550

DECRETO Nº 22.345, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018

Torna sem efeito a nomeação da candidata Carla Rodri-
gues da Silva :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e atendendo soli-
citação da Secretaria Municipal de Recursos Humanos,

RESOLVE tornar sem efeito a nomeação da candidata Car-
la Rodrigues da Silva aprovada em concurso público para 
o exercício do cargo de PMA IV – ATIVIDADES TEC. ADMI-
NISTRATIVAS (ASS. OPERACIONAL), do quadro de cargos 
e salários da Prefeitura Municipal de Colatina, integrante 
do Decreto nº 22.193, de 19 de setembro de 2018.

Este ato entra em vigor na presente data, retroagindo seus 
efeitos a 19 de setembro de 2018.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 09 de no-
vembro de 2018.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 09 de novembro de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.
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DECRETO 22.346/2018
Publicação Nº 166551

DECRETO Nº 22.346, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018

Torna sem efeito a nomeação do candidato Lucas Baitela :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e atendendo soli-
citação da Secretaria Municipal de Recursos Humanos,

RESOLVE tornar sem efeito a nomeação do candidato Lu-
cas Baitela aprovado em concurso público para o exercício 
do cargo de PMA IV – ATIVIDADES TEC. ADMINISTRATI-
VAS (ASS. OPERACIONAL), do quadro de cargos e salários 
da Prefeitura Municipal de Colatina, integrante do Decreto 
nº 22.193, de 19 de setembro de 2018.

Este ato entra em vigor na presente data, retroagindo seus 
efeitos a 19 de setembro de 2018.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 09 de no-
vembro de 2018.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 09 de novembro de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.

DECRETO 22.347/2018
Publicação Nº 166552

 DECRETO Nº 22.347, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018

Inclui membro para compor a Comissão de Seleção de 
Parcerias celebradas com organizações da sociedade civil, 
mediante termo de colaboração ou termo de fomento, re-
alizados no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Trabalho e Cidadania, de que trata o Decreto nº 
22.192, de 17 de setembro de 2018 :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições legais e atendendo solicita-
ção contida no processo protocolado sob nº 27.103/2018, 
Decreta:

Artigo 1º - Fica incluída a servidora Simony Fernanda Lo-
pes para compor a Comissão de Seleção de Parcerias ce-
lebradas com organizações da sociedade civil, mediante 
termo de colaboração ou termo de fomento, realizados no 
âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, Tra-
balho e Cidadania, de que trata o Decreto nº 22.192, de 17 
de setembro de 2018, em substituição a servidora Patrícia 
Fernandes Westphal.

Artigo 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 09 de no-
vembro de 2018.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 09 de novembro de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.

DECRETO 22.348/2018
Publicação Nº 166554

 DECRETO Nº 22.348, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018

Inclui membro para compor a Comissão de monitoramento 
e avaliação das Parcerias celebradas com organizações da 
sociedade civil, mediante termo de colaboração ou termo 
de fomento, realizados no âmbito da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, de que trata o 
Decreto nº 22.037, de 03 de agosto de 2018 :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições legais e atendendo solicita-
ção contida no processo protocolado sob nº 27.103/2018, 
Decreta:

Artigo 1º - Fica incluída a servidora Patrícia Fernandes 
Westphal para compor a Comissão de monitoramento e 
avaliação das parcerias celebradas com organizações da 
sociedade civil, mediante termo de colaboração ou termo 
de fomento, realizados no âmbito da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, de que trata o 
Decreto nº 22.037, de 03 de agosto de 2018, em substi-
tuição ao servidor Robson Scaramussa Araújo.

Artigo 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 09 de no-
vembro de 2018.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 09 de novembro de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.
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DECRETO 22.349/2018
Publicação Nº 166543

DECRETO Nº 22.349, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018

Designa Gestor das parcerias firmadas com organizações 
da sociedade civil, no âmbito da Secretaria Municipal de 
Assistência Social :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições legais e atendendo solicita-
ção contida no processo protocolado sob nº 27.103/2018, 
Decreta:

Artigo 1º - Fica designado o servidor Robson Scaramussa, 
como Gestor das parcerias firmadas com organizações da 
sociedade civil, no âmbito da Secretaria Municipal de As-
sistência Social.

Artigo 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 09 de no-
vembro de 2018.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 09 de novembro de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.
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Domingos Martins

Prefeitura

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 0069  E PRE-
GÃO 0068 - 2018

Publicação Nº 166696

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA

Pregão Presencial nº 0069/2018

Objeto: Contratação por 24 (vinte e quatro) meses de em-
presa que detém autorização para prestar o serviço pes-
soal móvel – SPM e serviço de comunicação móvel (voz e 
dados) para atender a Prefeitura Municipal de Domingos 
Martins e fundo Municipal de Saúde.

Vencedor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Domingos Martins - ES, 19 de novembro de 2018.

WANZETE KRUGER

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA

Pregão Presencial nº 00068/2018

Objeto: Aquisição de Móveis de escritório e cozinha desti-
nados ao atendimento da Procuradoria Geral do Município, 
CRAS da Sede e Gerência de Contabilidade.

Vencedores: ESTELAR MERCANTILISMO E LOGÍSTICA LTDA, 
RFL COMERCIAL LTDA E TONON COMERCIAL LTDA-EPP.

Domingos Martins - ES, 19 de novembro de 2018.

WANZETE KRUGER

Prefeito

2011 TR
Publicação Nº 166691

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 101/2018

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6724/2018

Nome do Credor: BACKSTAGE PRODUÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 16.904.945/0001-78

Valor: R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).

Objeto: Contratação da empresa BACKSTAGE PRODUÇÕES 
EIRELI - ME, representante exclusivo do artista MARCELO 
RIBEIRO, por ocasião de 01 (uma) apresentação - Show 
"Marcelo Ribeiro e Banda B", na abertura do 22° Brilho de 
Natal.

DATA DA APRESENTAÇÃO: 24 de novembro de 2018, às 
23 horas.

Domingos Martins – ES, 20 de novembro de 2018.

Wanzete Krüger

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação abaixo descrita, 
fundamentada no Artigo 25, Inc. III, da Lei Federal n° 
8.666/93:

Inexigibilidade n°: 101/2018

Processo nº: 6724/2018

Nome do Credor: BACKSTAGE PRODUÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 16.904.945/0001-78

Valor: R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).

Objeto: Contratação da empresa BACKSTAGE PRODUÇÕES 
EIRELI - ME, representante exclusivo do artista MARCELO 
RIBEIRO, por ocasião de 01 (uma) apresentação - Show 
"Marcelo Ribeiro e Banda B", na abertura do 22° Brilho de 
Natal.

DATA DA APRESENTAÇÃO: 24 de novembro de 2018, às 
23 horas.

Domingos Martins – ES, 20 de novembro de 2018.

Wanzete Krüger

Prefeito

2011 TSE
Publicação Nº 166662

TORNA SEM EFEITO o resumo do 9º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 126/2015, 
da Publicação n° 159918, DO DIA 08/10/2018 – dOM/ES – 
EDIÇÃO N° 1113 – PÁGINA 27.

Domingos Martins - ES, 20 de novembro de 2018.

Wanzete Krüger

Prefeito
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DECRETO NORMATIVO Nº 3.322/2018
Publicação Nº 166665

Publicação de Decreto Normativo

3.322 – 12/11/2018 – DETERMINA A OBRIGATORIEDA-
DE DA PUBLICAÇÃO DOS CONVITES PARA LICITAÇÕES DE 
OBRAS PÚBLICAS.

Domingos Martins – ES, 20 de novembro de 2018.

WANZETE KRUGER

Prefeito

ERRATA DE LEO  
Publicação Nº 166679

Errata de Lei Municipal

Na publicação do Diário Oficial dos Municípios do ES, de 
20/11/2018, Edição N° 1141, página 54 .

onde se lê:

2.875 – 13/11/2018 – ALTERA A REMUNERAÇÃO DA GRA-
TIFICAÇÃO DE SOBREAVISO.

Domingos Martins, 19 de novembro de 2018.

LEIA-SE:

Lei Complementar

045 – 13/11/2018 – ALTERA A REMUNERAÇÃO DA GRATI-
FICAÇÃO DE SOBREAVISO.

Domingos Martins, 20 de outubro de 2018.

WANZETE KRUGER

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO Nº 071 E 077/2018
Publicação Nº 166695

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA

Pregão Presencial nº 000071/2018

Objeto: Aquisição de veículos para atender as necessida-
des do CRAS DA Sede e Abrigo Institucional ècinhas para 
Unir.

Vencedor: COMERCIALD E VEÍCULOS CAPIXABA S/A.

Domingos Martins - ES, 19 de novembro de 2018.

WANZETE KRUGER

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA

Pregão Presencial nº 00077/2018

Objeto: Contratação de empresa para elaboração de Vide-
omapping na fachada do Hotel Imperador, na Praça Dr. Ar-
thur Gerhardt, Centro, Domingos Martins, com duração de 
no mínimo 8 minutos, incluindo montagem, fornecimento 
de material, mão de obra e desmontagem dos equipamen-
tos utilizados na exibição do Videomapping na abertura do 
Brilho de Natal de 2018 em 24 de novem,bro de 2018 e 
reapresentação no dia 22 de dezembro de 2018.

Vencedores: DIRECTA DESIGN AUDIO VISUAL E CULTURA 
LTDA - ME

Domingos Martins - ES, 20 de novembro de 2018.

WANZETE KRUGER

Prefeito

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 191, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2018
Publicação Nº 166535

 PORTARIA Nº 191, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2018

Designa fiscal para execução de contrato que objetiva 
prestação de serviço de aquisição de equipamentos de áu-
dio, vídeo e foto.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
39, XXIX, do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Designar a partir de 9 de novembro de 2018, os 
servidores titular Denilson da Silva da Costa e suplente 

Edson Guzzo de Souza para atestar a execução do Con-
trato nº 17, cujo objeto é a execução do contrato firmado 
com a empresa GERALDO A. CHAGAS ME, segundo vence-
dor do lote 2 do Pregão Presencial nº 2/2018, que objetiva 
os serviços de aquisição de equipamentos de áudio, vídeo 
e foto para atender as necessidades da Câmara de Domin-
gos Martins.

§1º - A designação de que trata o presente artigo tem a 
finalidade de acompanhar a execução do contrato nº 17 
em sua totalidade. Ao término do contrato o fiscal deverá 
expedir atestado a respeito da regularidade ou não da re-
alização do serviço.

§2º - A investidura do Fiscal de Contrato será a partir de 9 
de novembro de 2018.
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Art. 2º O fiscal procederá à fiscalização obedecendo aos 
ditames legais da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e demais alterações.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 9 de novembro 
de 2018.

JULIO MARIA CHRIST

Presidente

PORTARIA Nº 192, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2018
Publicação Nº 166536

PORTARIA Nº 192, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2018

Designa fiscal para execução do segundo termo aditivo ao 
contrato que objetiva prestação de serviços de forneci-
mento de vale-alimentação.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
39, XXIX do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Designar a partir de 9 de novembro, as servidoras 
titular Thamires Suéli do Nascimento Rasseli e Fabiane Dit-
trich Volkers Waiandt, suplente, para atestar a execução 
do segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2016, com 
prazo de doze meses, a partir de 9 de novembro de 2018, 
com e empresa Policard Systems e Serviços S/A, especiali-
zada na prestação de serviços de fornecimento e gerencia-
mento de auxílio-alimentação, na forma de “vale alimen-
tação” por meio de cartão eletrônico/magnético com chip 
de segurança e senha individual.

§1º - A designação de que se trata o presente artigo tem 
a finalidade de acompanhar a execução do Contrato nº 
13/2016 em sua totalidade, o fiscal deverá expedir ates-
tado a respeito da regularidade ou não da realização do 
serviço.

§2º – As funções do Fiscal de Contrato serão exercidas a 
partir de 9 de novembro de 2018.

Art. 2º O fiscal procederá à fiscalização obedecendo aos 
ditames legais da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e demais alterações.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 9 de novembro 
de 2018.

JULIO MARIA CHRIST

Presidente

PORTARIA Nº 193, DE 14 DE NOVEMBRO DE 
2018

Publicação Nº 166537

PORTARIA Nº 193, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018

Concede férias à servidora Diana Effgen Waiandt.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
39, XXIX, do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Conceder à servidora Diana Effgen Waiandt, lota-
da no cargo de provimento efetivo de Técnica de Gestão 
Pública – Auxiliar Legislativo e desempenhando as funções 
do cargo de provimento em comissão de Secretário Ge-
ral de Controladoria, matrícula nº 444, 30 (trinta) dias de 
férias, a partir do dia 19 de novembro de 2018, período 
2017/2018, de acordo com o que preceitua o art. 110 e 
seus parágrafos da Lei Complementar nº 4/2007 (Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Domingos Martins).

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 14 de novembro 
de 2018.

JULIO MARIA CHRIST

Presidente

PORTARIA Nº 194, DE 14 DE NOVEMBRO DE 
2018

Publicação Nº 166538

PORTARIA Nº 194, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018

Concede férias à servidora Fabiana Maria Uhl.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
39, XXIX, do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Conceder à servidora Fabiana Maria Uhl, lotada 
no cargo Efetivo de Zeladora e no Cargo de Provimento 
em Comissão de Gerente de Compras, matrícula nº 447, 
30 (trinta) dias de férias regulamentares a partir de 19 
de novembro de 2018, referentes ao período aquisitivo 
2017/2018, de acordo com o que preceitua o art. 110 e 
seus parágrafos da Lei Complementar nº 4/2007 (Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Domingos Martins).

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 14 de novembro 
de 2018.

JULIO MARIA CHRIST

Presidente
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Ecoporanga

Prefeitura

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 033/2018
Publicação Nº 166663

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº

033/2018

HOMOLOGO o resultado final do presente certame.

Objeto: Contratação dos serviços de publicação, em jornal 
de grande circulação estadual, com intuito de publicação 
em todos os cadernos, de acordo com as necessidades da 
Municipalidade ou em espaço específico de publicação de 
Editais e anúncios oficiais

EMPRESA VENCEDORA:

METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA

18.939.525/0001-52

Valor Global: R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais)

Processos: 2654/2018.

Data homologação: 20/11/2018

Ecoporanga/ES, 20 de novembro de 2018.

ELIAS DAL COL

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 035/2018
Publicação Nº 166664

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº

035/2018

HOMOLOGO o resultado final do presente certame.

Objeto: Aquisição de tôner compatível e cartucho de im-
pressão.

EMPRESAS VENCEDORAS:

CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI-ME

27.298.565/0001-53

LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME

28.038.227/0001-45

TAGLIA-FERRE E CIA LTDA-ME

07.936.832/0001-63

VALOR GLOBAL: R$ 81.293,80 (oitenta e um mil duzentos 
e noventa e três reais e oitenta centavos)

Processos: 3626/2018 e 0675/2018.

Data homologação: 20/11/2018

Ecoporanga/ES, 20 de novembro de 2018.

ELIAS DAL COL

Prefeito

Câmara Municipal

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
007/2018 - PROCESSO Nº 1161/2018

Publicação Nº 166573

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – Nº 07/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Ecoporanga, Estado 
do Espírito Santo, Sr. ROBÉRIO PINHEIRO RODRIGUES, no 
uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Após análise das Peças e do Parecer Jurídico que com-
põem os autos protocolados sob o nº 1161/2018, e em 
consonância com o inciso IV do artigo 50 da Lei Federal nº 
9.784/99, que dispõe sobre a declaração de dispensa por 
motivação;

Declarar a DISPENSA DE LICITAÇÃO à contratação da 
empresa RESTAURANTE DAS PALMEIRAS LTDA - ME, 
inscrita no CNPJ nº 07.553.116/0001-05, para forneci-
mento do Coffe Break, na Sessão Solene de entrega de 
Placas de Homenagens, na Câmara Municipal de Ecopo-
ranga/ES, no valor de R$ 3.860,00 (Três Mil, Oitocentos 
e Sessenta Reais), justificando tal procedimento, com 
fundamento no inciso II, do art. 24 da Lei 8.666/93 e 
alterações, visto que a empresa acima qualificada apre-
sentou a proposta mais vantajosa para a administração, 
conforme consta nos autos.

Ecoporanga-ES, 20 de novembro de 2018.

ROBÉRIO PINHEIRO RODRIGUES

Vereador/Presidente
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Fundão

Prefeitura

ATA N°66-18 M.G
Publicação Nº 166625

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3577/2018

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO, vem tornar pública a Ata de re-
gistro de Preço nº 066/2018, cujo objeto é o Fornecimento 
através do Sistema de Registros de Preço (SRP) para futu-
ra aquisição de materiais de expediente, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), 
Especialidade Médica, Unidade Básica de Saúde da Estra-
tégia da Família e Unidade Mista de Saúde Dr. Cesar Agos-
tini. A Ata de Registro de Preços em tela foi celebrada entre 
o MUNICÍPIO DE FUNDÃO-ES e a empresa M.G. COMÉR-
CIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA registrando o item 
40 no valor total de R$ 10.003,00 (Dez mil e três reais). 
A ata terá vigência de 01(um) ano, contado do dia poste-
rior à data de sua publicação, vedada a sua prorrogação.

Fundão/ES,19 de novembro de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão/ES

FERNANDO GUSTAVO DA VITÓRIA

Secretário Municipal de Saúde

ATA N°67-18 POLI
Publicação Nº 166627

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3577/2018

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO, vem tornar pública a Ata de 
registro de Preço nº 066/2018, cujo objeto é o Forneci-
mento através do Sistema de Registros de Preço (SRP) 
para futura aquisição de materiais de expediente, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
(SEMUS), Especialidade Médica, Unidade Básica de Saú-
de da Estratégia da Família e Unidade Mista de Saúde Dr. 
Cesar Agostini. A Ata de Registro de Preços em tela foi 
celebrada entre o MUNICÍPIO DE FUNDÃO-ES e a empresa 
POLI COMERCIAL EIRELI EPP registrando os itens 31, 50, 
53, 54, 55, 56, 57, 64 e 65 no valor total de R$ 4.654,05 
(Quatro mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinco 
centavos). A ata terá vigência de 01(um) ano, contado 
do dia posterior à data de sua publicação, vedada a sua 
prorrogação.

Fundão/ES,19 de novembro de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão/ES

FERNANDO GUSTAVO DA VITÓRIA

Secretário Municipal de Saúde

ATA N°68-18 CESCOPEL
Publicação Nº 166630

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 68/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3577/2018

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO, vem tornar pública a Ata de re-
gistro de Preço nº 068/2018, cujo objeto é o Fornecimento 
através do Sistema de Registros de Preço (SRP) para fu-
tura aquisição de materiais de expediente, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (SE-
MUS), Especialidade Médica, Unidade Básica de Saúde da 
Estratégia da Família e Unidade Mista de Saúde Dr. Cesar 
Agostini. A Ata de Registro de Preços em tela foi celebrada 
entre o MUNICÍPIO DE FUNDÃO-ES e a empresa CESCO-
PEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA registrando os itens 
35,51,58,59,60 e 66 no valor total de R$4.146,12(Quatro 
mil cento e quarenta e seis reais e doze centavos ). A ata 
terá vigência de 01(um) ano, contado do dia posterior à 
data de sua publicação, vedada a sua prorrogação.

Fundão/ES,19 de novembro de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão/ES

FERNANDO GUSTAVO DA VITÓRIA

Secretário Municipal de Saúde

ATA N°69-18 GLOBAL
Publicação Nº 166632

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 69/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3577/2018

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO, vem tornar pública a Ata de re-
gistro de Preço nº 069/2018, cujo objeto é o Fornecimento 
através do Sistema de Registros de Preço (SRP) para futu-
ra aquisição de materiais de expediente, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), 
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Especialidade Médica, Unidade Básica de Saúde da Es-
tratégia da Família e Unidade Mista de Saúde Dr. Cesar 
Agostini. A Ata de Registro de Preços em tela foi celebrada 
entre o MUNICÍPIO DE FUNDÃO-ES e a empresa GLOBAL 
PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP registrando os 01, 02, 
03, 04, 11, 12, 13 e 24 no valor total de R$4.009,60 (Qua-
tro mil e nove reais e sessenta centavos). A ata terá vigên-
cia de 01(um) ano, contado do dia posterior à data de sua 
publicação, vedada a sua prorrogação.

Fundão/ES,19 de novembro de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão/ES

FERNANDO GUSTAVO DA VITÓRIA

Secretário Municipal de Saúde

ATA N°70-18 N.NUES
Publicação Nº 166634

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 70/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3577/2018

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO, vem tornar pública a Ata de re-
gistro de Preço nº 070/2018, cujo objeto é o Fornecimento 
através do Sistema de Registros de Preço (SRP) para fu-
tura aquisição de materiais de expediente, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (SE-
MUS), Especialidade Médica, Unidade Básica de Saúde da 
Estratégia da Família e Unidade Mista de Saúde Dr. Cesar 
Agostini. A Ata de Registro de Preços em tela foi celebrada 
entre o MUNICÍPIO DE FUNDÃO-ES e a empresa N. NUNES 
COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME registrando os Itens 
29, 30, 47, 48, 62 e 63 no valor total de R$2.438,60 (Dois 
mil quatrocentos trinta e oito reais e sessenta centavos). A 
ata terá vigência de 01(um) ano, contado do dia posterior 
à data de sua publicação, vedada a sua prorrogação.

Fundão/ES,19 de novembro de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão/ES

FERNANDO GUSTAVO DA VITÓRIA

Secretário Municipal de Saúde

ATA N°71-18 GENES
Publicação Nº 166636

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 71/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3577/2018

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO, vem tornar pública a Ata de re-
gistro de Preço nº 071/2018, cujo objeto é o Fornecimento 
através do Sistema de Registros de Preço (SRP) para fu-
tura aquisição de materiais de expediente, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (SE-
MUS), Especialidade Médica, Unidade Básica de Saúde da 
Estratégia da Família e Unidade Mista de Saúde Dr. Cesar 
Agostini. A Ata de Registro de Preços em tela foi celebrada 
entre o MUNICÍPIO DE FUNDÃO-ES e a empresa GENES 
COMERCIAL LTDA registrando os Itens 06, 07, 08, 09, 10, 
27, 36, 44 e 49 no valor total de R$7.130,75 (Sete mil 
cento e trinta reais e setenta e cinco centavos) A ata terá 
vigência de 01(um) ano, contado do dia posterior à data 
de sua publicação, vedada a sua prorrogação.

Fundão/ES,19 de novembro de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão/ES

FERNANDO GUSTAVO DA VITÓRIA

Secretário Municipal de Saúde

ATA N°72-18 LINHARES
Publicação Nº 166639

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 72/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3577/2018

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO, vem tornar pública a Ata de 
registro de Preço nº 072/2018, cujo objeto é o Forneci-
mento através do Sistema de Registros de Preço (SRP) 
para futura aquisição de materiais de expediente, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
(SEMUS), Especialidade Médica, Unidade Básica de Saú-
de da Estratégia da Família e Unidade Mista de Saúde Dr. 
Cesar Agostini. A Ata de Registro de Preços em tela foi 
celebrada entre o MUNICÍPIO DE FUNDÃO-ES e a empresa 
LINHARES INFOR. E SUPRIMENTOS LTDA-ME registrando 
os Itens 28, 32, 33,34 e 38 no valor total de R$4.130,25 
(Quatro mil cento e trinta reais e vinte e cinco centavos) A 
ata terá vigência de 01(um) ano, contado do dia posterior 
à data de sua publicação, vedada a sua prorrogação.

Fundão/ES,19 de novembro de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão/ES

FERNANDO GUSTAVO DA VITÓRIA

Secretário Municipal de Saúde
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ATA N°73-18 PLATIFIK
Publicação Nº 166644

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 73/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3577/2018

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO, vem tornar pública a Ata de re-
gistro de Preço nº 073/2018, cujo objeto é o Fornecimento 
através do Sistema de Registros de Preço (SRP) para futu-
ra aquisição de materiais de expediente, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), 
Especialidade Médica, Unidade Básica de Saúde da Estra-
tégia da Família e Unidade Mista de Saúde Dr. Cesar Agos-
tini. A Ata de Registro de Preços em tela foi celebrada en-
tre o MUNICÍPIO DE FUNDÃO-ES e a empresa PLASTIFIK 
LTDA EPP registrando os Itens 15,16,17,18,19,20,21,37 e 
41 no valor total de R$5.433,74 (Cinco mil quatrocentos e 
trinta e três reais e setenta e quatro centavos) A ata terá 
vigência de 01(um) ano, contado do dia posterior à data 
de sua publicação, vedada a sua prorrogação.

Fundão/ES,19 de novembro de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão/ES

FERNANDO GUSTAVO DA VITÓRIA

Secretário Municipal de Saúde

ATA N°77-18 ARGUS
Publicação Nº 166647

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 77/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3577/2018

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO, vem tornar pública a Ata de re-
gistro de Preço nº 077/2018, cujo objeto é o Fornecimento 
através do Sistema de Registros de Preço (SRP) para fu-
tura aquisição de materiais de expediente, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (SE-
MUS), Especialidade Médica, Unidade Básica de Saúde da 
Estratégia da Família e Unidade Mista de Saúde Dr. Cesar 
Agostini. A Ata de Registro de Preços em tela foi celebrada 
entre o MUNICÍPIO DE FUNDÃO-ES e a empresa ARGUS 
ATACADISTA LTDA EPP registrando os Itens 05,12,22,23,
26,39,42,43,45,46,52 e 61 no valor total de R$4.779,00 
(Quatro mil setecentos e setenta e nove reais) A ata terá 
vigência de 01(um) ano, contado do dia posterior à data 
de sua publicação, vedada a sua prorrogação.

Fundão/ES,19 de novembro de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão/ES

FERNANDO GUSTAVO DA VITÓRIA

Secretário Municipal de Saúde

CONTRATO N°167-18 M.G
Publicação Nº 166624

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 167/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3577/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES

CNPJ: 27.165.182/0001-07

CONTRATADA: M.G COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA E SER-
VIÇOS LTDA

CNPJ: 10.467.477/0001-35

OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de materiais de expe-
diente, para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SEMUS), Especialidade Médica, Unidade 
Básica de Saúde da Estratégia da Família e Unidade Mista 
de Saúde Dr. Cesar Agostini, conforme descrições constan-
tes do Termo de referência

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 
12(doze) meses a contar do 1º dia útil subsequente a data 
de publicação deste contrato, podendo ser prorrogado nos 
termos da Lei 8.666/93.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$10.003,00 (Dez mil e três re-
ais) pelo objeto contratado, de acordo com o Anexo I deste 
Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 007 – FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE FUNDÃO

007100.1012200492.147 – Manutenção das Atividades 
da Semus 33903000000 – Material de Consumo Fon-
te de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saúde 
007100.1030400452.139 – Manutenção das Atividades da 
Vigilância em Saúde 33903000000 – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saú-
de 12030000 – Recursos SUS 007100.1030200442.136 
– Operação e Manutenção da Unidade de Urgência e 
Emergência (Unidade Mista de Saúde) 33903000000 
– Material de Consumo Fonte de Recurso: 12010000 – 
Recursos Próprios – Saúde 12030000 – Recursos SUS 
007100.1030100432.135 – Manutenção das Atividades 
desenvolvidas pela Estratégia Saúde da Familia e Unida-
des de Saúde 33903000000 – Material de Consumo Fon-
te de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saúde 
12030000 – Recursos SUS

Fundão/ES, 19 de novembro de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão/ES

FERNANDO GUSTAVO DA VITÓRIA

Secretário Municipal de Saúde
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CONTRATO N°168-18 POLI
Publicação Nº 166626

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 168/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3577/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES

CNPJ: 27.165.182/0001-07

CONTRATADA: POLI COMERCIAL EIRELI EPP

CNPJ: 07.255.426/0001-35

OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de materiais de expe-
diente, para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SEMUS), Especialidade Médica, Unidade 
Básica de Saúde da Estratégia da Família e Unidade Mista 
de Saúde Dr. Cesar Agostini, conforme descrições constan-
tes do Termo de referência

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 
12(doze) meses a contar do 1º dia útil subsequente a data 
de publicação deste contrato, podendo ser prorrogado nos 
termos da Lei 8.666/93.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$4.656,05 (Quatro mil seis-
centos e cinquenta e seis reais e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 007 – FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE FUNDÃO

007100.1012200492.147 – Manutenção das Atividades 
da Semus 33903000000 – Material de Consumo Fon-
te de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saúde 
007100.1030400452.139 – Manutenção das Atividades da 
Vigilância em Saúde 33903000000 – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saú-
de 12030000 – Recursos SUS 007100.1030200442.136 
– Operação e Manutenção da Unidade de Urgência e 
Emergência (Unidade Mista de Saúde) 33903000000 
– Material de Consumo Fonte de Recurso: 12010000 – 
Recursos Próprios – Saúde 12030000 – Recursos SUS 
007100.1030100432.135 – Manutenção das Atividades 
desenvolvidas pela Estratégia Saúde da Familia e Unida-
des de Saúde 33903000000 – Material de Consumo Fon-
te de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saúde 
12030000 – Recursos SUS

Fundão/ES, 19 de novembro de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão/ES

FERNANDO GUSTAVO DA VITÓRIA

Secretário Municipal de Saúde

CONTRATO N°169-18 CESCOPEL
Publicação Nº 166629

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 169/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3577/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES

CNPJ: 27.165.182/0001-07

CONTRATADA: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA

CNPJ: 13.015.883/0001-55

OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de materiais de expe-
diente, para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SEMUS), Especialidade Médica, Unidade 
Básica de Saúde da Estratégia da Família e Unidade Mista 
de Saúde Dr. Cesar Agostini, conforme descrições constan-
tes do Termo de referência

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 
12(doze) meses a contar do 1º dia útil subsequente a data 
de publicação deste contrato, podendo ser prorrogado nos 
termos da Lei 8.666/93.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 4.146,12 (Quatro mil cento 
e quarenta e seis reais e doze centavos),

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 007 – FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE FUNDÃO

007100.1012200492.147 – Manutenção das Atividades 
da Semus 33903000000 – Material de Consumo Fon-
te de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saúde 
007100.1030400452.139 – Manutenção das Atividades da 
Vigilância em Saúde 33903000000 – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saú-
de 12030000 – Recursos SUS 007100.1030200442.136 
– Operação e Manutenção da Unidade de Urgência e 
Emergência (Unidade Mista de Saúde) 33903000000 
– Material de Consumo Fonte de Recurso: 12010000 – 
Recursos Próprios – Saúde 12030000 – Recursos SUS 
007100.1030100432.135 – Manutenção das Atividades 
desenvolvidas pela Estratégia Saúde da Familia e Unida-
des de Saúde 33903000000 – Material de Consumo Fon-
te de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saúde 
12030000 – Recursos SUS

Fundão/ES, 19 de novembro de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão/ES

FERNANDO GUSTAVO DA VITÓRIA

Secretário Municipal de Saúde
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CONTRATO N°170-18 GLOBAL
Publicação Nº 166631

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 170/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3577/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES

CNPJ: 27.165.182/0001-07

CONTRATADA: GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.845.477/0001-94

OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de materiais de expe-
diente, para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SEMUS), Especialidade Médica, Unidade 
Básica de Saúde da Estratégia da Família e Unidade Mista 
de Saúde Dr. Cesar Agostini, conforme descrições constan-
tes do Termo de referência

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 
12(doze) meses a contar do 1º dia útil subsequente a data 
de publicação deste contrato, podendo ser prorrogado nos 
termos da Lei 8.666/93.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$4.009,60 (Quatro mil nove 
reais e sessenta centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 007 – FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE FUNDÃO

007100.1012200492.147 – Manutenção das Atividades 
da Semus 33903000000 – Material de Consumo Fon-
te de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saúde 
007100.1030400452.139 – Manutenção das Atividades da 
Vigilância em Saúde 33903000000 – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saú-
de 12030000 – Recursos SUS 007100.1030200442.136 
– Operação e Manutenção da Unidade de Urgência e 
Emergência (Unidade Mista de Saúde) 33903000000 
– Material de Consumo Fonte de Recurso: 12010000 – 
Recursos Próprios – Saúde 12030000 – Recursos SUS 
007100.1030100432.135 – Manutenção das Atividades 
desenvolvidas pela Estratégia Saúde da Familia e Unida-
des de Saúde 33903000000 – Material de Consumo Fon-
te de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saúde 
12030000 – Recursos SUS

Fundão/ES, 19 de novembro de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão/ES

FERNANDO GUSTAVO DA VITÓRIA

Secretário Municipal de Saúde

CONTRATO N°171-18 N.NUNES
Publicação Nº 166633

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 171/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3577/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES

CNPJ: 27.165.182/0001-07

CONTRATADA: N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA 
EPP

CNPJ: 17.630.850/0001-76

OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de materiais de expe-
diente, para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SEMUS), Especialidade Médica, Unidade 
Básica de Saúde da Estratégia da Família e Unidade Mista 
de Saúde Dr. Cesar Agostini, conforme descrições constan-
tes do Termo de referência

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 
12(doze) meses a contar do 1º dia útil subsequente a data 
de publicação deste contrato, podendo ser prorrogado nos 
termos da Lei 8.666/93.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$2.438,60 (Dois mil quatro-
centos e trinta e oito reais e sessenta centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 007 – FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE FUNDÃO

007100.1012200492.147 – Manutenção das Atividades 
da Semus 33903000000 – Material de Consumo Fon-
te de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saúde 
007100.1030400452.139 – Manutenção das Atividades da 
Vigilância em Saúde 33903000000 – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saú-
de 12030000 – Recursos SUS 007100.1030200442.136 
– Operação e Manutenção da Unidade de Urgência e 
Emergência (Unidade Mista de Saúde) 33903000000 
– Material de Consumo Fonte de Recurso: 12010000 – 
Recursos Próprios – Saúde 12030000 – Recursos SUS 
007100.1030100432.135 – Manutenção das Atividades 
desenvolvidas pela Estratégia Saúde da Familia e Unida-
des de Saúde 33903000000 – Material de Consumo Fon-
te de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saúde 
12030000 – Recursos SUS

Fundão/ES, 19 de novembro de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão/ES

FERNANDO GUSTAVO DA VITÓRIA

Secretário Municipal de Saúde
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CONTRATO N°172-18 GENES
Publicação Nº 166635

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 172/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3577/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES

CNPJ: 27.165.182/0001-07

CONTRATADA: GENES COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.065.705/0001-36

OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de materiais de expe-
diente, para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SEMUS), Especialidade Médica, Unidade 
Básica de Saúde da Estratégia da Família e Unidade Mista 
de Saúde Dr. Cesar Agostini, conforme descrições constan-
tes do Termo de referência

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 
12(doze) meses a contar do 1º dia útil subsequente a data 
de publicação deste contrato, podendo ser prorrogado nos 
termos da Lei 8.666/93.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$7.130,75 (Sete mil cento e 
trinta reais e setenta e cinco centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 007 – FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE FUNDÃO

007100.1012200492.147 – Manutenção das Atividades 
da Semus 33903000000 – Material de Consumo Fon-
te de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saúde 
007100.1030400452.139 – Manutenção das Atividades da 
Vigilância em Saúde 33903000000 – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saú-
de 12030000 – Recursos SUS 007100.1030200442.136 
– Operação e Manutenção da Unidade de Urgência e 
Emergência (Unidade Mista de Saúde) 33903000000 
– Material de Consumo Fonte de Recurso: 12010000 – 
Recursos Próprios – Saúde 12030000 – Recursos SUS 
007100.1030100432.135 – Manutenção das Atividades 
desenvolvidas pela Estratégia Saúde da Familia e Unida-
des de Saúde 33903000000 – Material de Consumo Fon-
te de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saúde 
12030000 – Recursos SUS

Fundão/ES, 19 de novembro de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão/ES

FERNANDO GUSTAVO DA VITÓRIA

Secretário Municipal de Saúde

CONTRATO N°173-18 LINHARES
Publicação Nº 166637

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 173/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3577/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES

CNPJ: 27.165.182/0001-07

CONTRATADA: LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS 
LTDA ME

CNPJ: 28.038.227/0001-45

OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de materiais de expe-
diente, para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SEMUS), Especialidade Médica, Unidade 
Básica de Saúde da Estratégia da Família e Unidade Mista 
de Saúde Dr. Cesar Agostini, conforme descrições constan-
tes do Termo de referência

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 
12(doze) meses a contar do 1º dia útil subsequente a data 
de publicação deste contrato, podendo ser prorrogado nos 
termos da Lei 8.666/93.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$4.130,25(Quatro mil cento e 
trinta reais e vinte e cinco centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 007 – FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE FUNDÃO

007100.1012200492.147 – Manutenção das Atividades 
da Semus 33903000000 – Material de Consumo Fon-
te de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saúde 
007100.1030400452.139 – Manutenção das Atividades da 
Vigilância em Saúde 33903000000 – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saú-
de 12030000 – Recursos SUS 007100.1030200442.136 
– Operação e Manutenção da Unidade de Urgência e 
Emergência (Unidade Mista de Saúde) 33903000000 
– Material de Consumo Fonte de Recurso: 12010000 – 
Recursos Próprios – Saúde 12030000 – Recursos SUS 
007100.1030100432.135 – Manutenção das Atividades 
desenvolvidas pela Estratégia Saúde da Familia e Unida-
des de Saúde 33903000000 – Material de Consumo Fon-
te de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saúde 
12030000 – Recursos SUS

Fundão/ES, 19 de novembro de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão/ES

FERNANDO GUSTAVO DA VITÓRIA

Secretário Municipal de Saúde
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CONTRATO N°174-18  PLATIFIK
Publicação Nº 166643

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 174/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3577/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES

CNPJ: 27.165.182/0001-07

CONTRATADA: PLASTIFIK LTDA EPP

CNPJ: 36.390.359/0001-60

OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de materiais de expe-
diente, para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SEMUS), Especialidade Médica, Unidade 
Básica de Saúde da Estratégia da Família e Unidade Mista 
de Saúde Dr. Cesar Agostini, conforme descrições constan-
tes do Termo de referência

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 
12(doze) meses a contar do 1º dia útil subsequente a data 
de publicação deste contrato, podendo ser prorrogado nos 
termos da Lei 8.666/93.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$5.433,74 (Cinco mil quatro-
centos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 007 – FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE FUNDÃO

007100.1012200492.147 – Manutenção das Atividades 
da Semus 33903000000 – Material de Consumo Fon-
te de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saúde 
007100.1030400452.139 – Manutenção das Atividades da 
Vigilância em Saúde 33903000000 – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saú-
de 12030000 – Recursos SUS 007100.1030200442.136 
– Operação e Manutenção da Unidade de Urgência e 
Emergência (Unidade Mista de Saúde) 33903000000 
– Material de Consumo Fonte de Recurso: 12010000 – 
Recursos Próprios – Saúde 12030000 – Recursos SUS 
007100.1030100432.135 – Manutenção das Atividades 
desenvolvidas pela Estratégia Saúde da Familia e Unida-
des de Saúde 33903000000 – Material de Consumo Fon-
te de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saúde 
12030000 – Recursos SUS

Fundão/ES, 19 de novembro de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão/ES

FERNANDO GUSTAVO DA VITÓRIA

Secretário Municipal de Saúde

CONTRATO N°178-18 ARGUS
Publicação Nº 166645

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 178/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3577/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES

CNPJ: 27.165.182/0001-07

CONTRATADA: ARGUS ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 27.874.317/0001-03

OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de materiais de expe-
diente, para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SEMUS), Especialidade Médica, Unidade 
Básica de Saúde da Estratégia da Família e Unidade Mista 
de Saúde Dr. Cesar Agostini, conforme descrições constan-
tes do Termo de referência

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 
12(doze) meses a contar do 1º dia útil subsequente a data 
de publicação deste contrato, podendo ser prorrogado nos 
termos da Lei 8.666/93.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$4.779,00 (Quatro mil e sete-
centos e setenta e nove reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 007 – FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE FUNDÃO

007100.1012200492.147 – Manutenção das Atividades 
da Semus 33903000000 – Material de Consumo Fon-
te de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saúde 
007100.1030400452.139 – Manutenção das Atividades da 
Vigilância em Saúde 33903000000 – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saú-
de 12030000 – Recursos SUS 007100.1030200442.136 
– Operação e Manutenção da Unidade de Urgência e 
Emergência (Unidade Mista de Saúde) 33903000000 
– Material de Consumo Fonte de Recurso: 12010000 – 
Recursos Próprios – Saúde 12030000 – Recursos SUS 
007100.1030100432.135 – Manutenção das Atividades 
desenvolvidas pela Estratégia Saúde da Familia e Unida-
des de Saúde 33903000000 – Material de Consumo Fon-
te de Recurso: 12010000 – Recursos Próprios – Saúde 
12030000 – Recursos SUS

Fundão/ES, 19 de novembro de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão/ES

FERNANDO GUSTAVO DA VITÓRIA

Secretário Municipal de Saúde
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ERRATA - CONTRATO 179-18
Publicação Nº 166655

ERRATA

Contrato n° 179/2018

Proc. 7527/2018

Contratação de Empresa de serviços de engenharia para fornecimento de mão de obra objetivando realização de reparos 
e adequação nas cabeceiras das pontes localizadas no Rio Mineiro e Piranema, zona rural do Município de Fundão.

ONDE SE LÊ:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°7050/2018

LEIA-SE:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°7527/208

Os demais itens permanecem inalterados. Os autos encontram-se franqueados aos interessados.

Fundão/ES, 20 de Novembro de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão/ES

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Fundão

ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2018
Publicação Nº 166565

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2018

Processo Adm. Nº 025/2018

Contratante: IPRESF Instituto de Previdência dos Servido-
res do Município de Fundão, CNPJ 32 406 423 /0001-00.

Contratada: LE CARD Administradora de Cartões Ltda 
CNPJ 19 207 352/0001-40

Objeto: O valor nominal mensal do vale refeição em cartão 
magnético passa a ser no valor de R$ 300,00 alterando a 
clausula primeira.

As demais clausulas permanecem inalteradas

Fundão/ES, 18 de Setembro de 2018.

SILVERIO GUZZO

PRESIDENTE IPRESF

PORTARIA Nº 091/2018
Publicação Nº 166558

IPRESF – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA N° 091/2018.

O Diretor Presidente do IPRESF – Instituto de Previdência 
dos Servidores do Município de Fundão, no uso de suas 
atribuições legais, especialmente as conferidas pelo Art. 
102, Inciso XII da Lei nº. 0821/2012,

RESOLVE:

Art.º 1° - Conceder beneficio de AUXILIO DOENÇA, a ser-
vidora municipal Edna Krugel Teixeira, ocupante do cargo 
Professora, na forma do Art. 42. da Lei 821/2012, pelo 
período de 30(trinta) dias , de 16/11/2018 a 15/12/2018.

Art.º 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos à 16/11/2018.

Fundão - ES, 20 de Novembro de 2018.

SILVERIO GUZZO

Diretor Presidente

Registra-se, publique-se e cumpra-se.
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Governador Lindenberg

Prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO  
N°80.810/2018

Publicação Nº 166542

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 80.810/2018

RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO

ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.666/93.

Encontra-se demonstrado nos autos do processo que exis-
te dotação orçamentária no qual foi informada pela Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura e confirmada pelo 
setor contábil.

Conforme documentação anexa a este processo, entende-
mos ser caracterizada a hipótese de Dispensa de Licitação 
de que trata o assentimento do artigo 24, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Em vista disso, eu GERALDO LOSS, Prefeito Municipal, no 
uso de minhas atribuições legais, com fulcro no artigo 24, 
inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
RATIFICO e AUTORIZO a contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços de manutenção e aqui-
sição de extintores, bem como aquisição de luminárias de 
emergência, conjunto mangueira/válvula para botijão de 
gás de cozinha, confecção de placas de rota de fuga, ne-
cessários ao atendimento da Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura do Município de Governador Lindenberg 
- ES, com as empresas:

AGRICOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, com va-
lor de R$112,60 (cento e doze reais e sessenta centavos).

HIDROCOL INCENDIO EITELI EPP, com valor de R$595,00 
(quinhentos e noventa e cinco reais).

Gabinete do Prefeito, 20 de novembro de 2018.

GERALDO LOSS

Prefeito Municipal

PORTARIA SEMEC 006/2018
Publicação Nº 166668

PORTARIA SEMEC Nº 006/2018 DE 19 DE NOVEMBRO DE 
2018.

Estabelece normas que disciplinam a Rematrícula e Matrí-
cula nas Escolas da Rede Pública Municipal de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental de Governador Lindenberg 
para o ano letivo de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 

no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas 
pelo Decreto Nº 5.609/2018, considerando o que precei-
tuam a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação – LDB 3.777/2014 e a Resolução do CEE nº 
1.286/2006 e 3.115/2012.

RESOLVE:

Art. 1º - Regulamentar a Rematrícula e Matrícula para a 
Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental) 
das unidades escolares da rede pública municipal de en-
sino, conforme as normas estabelecidas na presente Por-
taria.

Art. 2º - Compete à Secretaria Municipal da Educação e 
Cultura e ao diretor ou responsável pela unidade escolar, 
divulgar junto ao Conselho de Escola, pessoal docente, 
técnico e administrativo, os períodos para as Rematrículas 
e Matrículas, bem como tornar público, através dos meios 
de comunicação e outros disponíveis na comunidade, os 
critérios para sua efetivação.

Art. 3º - Para o processo de organização de matrículas dos 
alunos que ingressarão na Educação Básica respeitar-se-á 
a idade mínima e data limite de 31 de Março de 2019, as-
sim estabelecido:

I – Na Educação Infantil:

a) Berçário – 00 meses de idade;

b) Maternal I – 02 anos de idade;

c) Maternal II – 03 anos de idade;

d)1º Período – 04 anos de idade;

e) 2º Período – 05 anos de idade.

II- No Ensino Fundamental:

a) O ingresso no 1º Ano do Ensino Fundamental de 09 
anos se efetivará aos alunos de 06 anos de idade ou a 
completar até 31º dia do mês de Março de 2019;

b) Alunos com idade superior a 06 anos em 31/03/2019 
que ainda não ingressaram no Ensino Fundamental, in-
gressarão no 1º ano de Ensino Fundamental de 09 anos.

Art. 4º - Fica estabelecido o período de 26/11/2018 a 
07/12/2018 para que as unidades escolares procedam as 
Rematrículas e Matrículas para o ano letivo de 2018.

Art. 5º - As Rematrículas e Matrículas deverão ser realiza-
das no horário de funcionamento das unidades escolares.
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Art. 6º - Para efetivação da Matrícula, deverão ser apre-
sentados os seguintes documentos:

I – Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade ou 
CPF;

II – Histórico Escolar/ Ficha de Transferência ou Compro-
vante equivalente;

III- Cartão de Vacinação para o ingresso na educação in-
fantil e no ensino fundamental atualizada;

IV – Comprovante de residência;

V – Laudo Médico para os alunos com deficiência, Trans-
tornos Globais de Desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação.

VI - Cartão do Programa Bolsa Família.

Parágrafo 1º – A falta de qualquer documento citado nos 
incisos I, II, III, IV, V e VI deste artigo, não impedirá a 
efetivação da matrícula do aluno, devendo a direção da 
unidade escolar ou seu responsável, orientar e envidar es-
forços para a obtenção dos referidos documentos, no me-
nor espaço de tempo.

Parágrafo 2º - Para a comprovação de endereço de resi-
dência, o aluno (se maior), pai ou responsável pelo aluno, 
deverá apresentar a fatura de energia, do último mês que 
se anteceder à matrícula escolar.

Art. 7º - A Rematrícula deverá ser confirmada pelo pai ou 
responsável, ou pelo aluno maior de idade, conforme pe-
ríodo estabelecido nesta Portaria e de acordo com a orga-
nização interna da unidade escolar, devendo ser registrada 
na Ficha de Matrícula.

Parágrafo Único - Cabe à direção da unidade escolar ou 
responsável pela mesma, encaminhar ao Conselho Tutelar 
a relação dos alunos com idade a partir de 4 anos (comple-
tos ou a completar até 31/03/2019, cujos pais não solicita-
ram a transferência para outro estabelecimento de ensino 
ou não efetivaram a Rematrícula.

Art. 8º - No ato da matrícula e ou Rematrícula, a unidade 
escolar registrará na Ficha de Matrícula do aluno, informa-
ções referentes à sua etnia/cor: amarela, branca, indíge-
na, parda e preta, atendendo a determinação do Ministério 
da Educação.

Parágrafo 1º – Os registros que trata o artigo anterior de-
verão ser fornecidos pelos pais ou responsável.

Art. 9º - A unidade escolar, observado o limite de vagas 
existentes, poderá dentro do prazo fixado para as Matrícu-
las, organizar cronograma interno com previsão de datas 
para atendimento, divulgando-o amplamente, respeitando 
a seguinte ordem de prioridade:

I – alunos com deficiência, Transtornos Globais de Desen-
volvimento e altas habilidades ou superdotação.

II - alunos do próprio bairro onde a escola está inserida;

III – alunos do próprio bairro onde a escola está inserida, 
que tenha irmãos frequentando a escola;

IV – alunos que dependem do transporte escolar rural;

V - alunos dos bairros que fazem limites com o bairro da 
escola;

VI – alunos de outros bairros do município;

VII– alunos de outros municípios.

Art.10º –É de responsabilidade da unidade escolar, orga-
nizar as turmas e turnos de funcionamento, explicitando 
para os pais ou responsáveis, no ato da matrícula, a oferta 
de vagas por turno.

Art. 11º - Terá direito à matrícula integral (0 meses a 3 
anos) diante de disponibilidade de vagas o aluno em que 
os pais ou responsáveis comprovarem efetivamente a ne-
cessidade, seguindo a ordem de prioridade:

I – De não poderem estar com a criança em razão do tra-
balho, mediante comprovação.

II – De apresentarem necessidade socioeconômica e vul-
nerabilidade social.

Art.12º - Verificada a existência de vaga, a escola deverá 
continuar a atender a clientela que não efetuou matrícula 
no período previsto nesta Portaria.

Parágrafo Único – Caso a capacidade física da escola não 
seja suficiente para atender a demanda, deverá a escola 
cadastrar os alunos excedentes, identificando – os com 
nome, série, modalidade de ensino, data de nascimento, 
local de residência, telefone para contato e encaminhar à 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art.13º – O aluno da zona rural deverá efetuar sua matrí-
cula em escola próxima do seu domicílio.

Parágrafo Único - Não fará jus ao transporte escolar o es-
tudante que optar por não estudar na escola mais próxima 
de sua residência, havendo vaga.

Art.14º – Na organização das turmas para o ano letivo 
de 2019 deverá ser observado o disposto na Resolução 
1.296/2006 e 3.115/2012 do Conselho Estadual de Edu-
cação do Espírito Santo e demais orientações emanadas 
do sistema.

Art.15º – A unidade de ensino deverá matricular os alunos 
até o limite de sua capacidade física.

Art.16º - É vedada a reserva de vagas por quaisquer me-
canismos que privilegiem uns em detrimento de outros.

Art.17º – Nas escolas da rede pública municipal de ensino, 
não serão permitidas a realização de exames de seleção, 
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nem cobranças de taxas de qualquer espécie, sob pena de 
exoneração do responsável.

Art.18º – Compete ao diretor ou responsável da unidade 
escolar, em parceira com a Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, criar mecanismos para a efetivação da ma-
trícula, de modo a evitar a formação de filas ou outras si-
tuações que tragam constrangimento ou desconforto para 
a comunidade escolar.

Art.19º – Compete ao diretor ou responsável legal pela 
unidade escolar primar pelo cumprimento das normas pre-
vistas nesta Portaria, implicando em responsabilidade ad-
ministrativa sua inobservância.

Art.20º – Os casos omissos serão resolvidos pela Secreta-
ria Municipal de Educação Cultura juntamente com o Con-
selho Municipal de Educação.

Art.21º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art.22º – Revogam-se as disposições em contrário.

Governador Lindenberg-ES, 19 de Novembro de 2018.

LAYARA MARIANELLI COUTO

Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA SEMEC 007/2018
Publicação Nº 166670

PORTARIA SEMEC N° 007/2018 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018

Estabelece normas para seleção e contratação, em regime de designação temporária, de Monitor de Creche para compor 
reserva técnica em atendimento às necessidades de excepcional interesse público da Rede Municipal de Ensino para o ano 
letivo de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOVERNADOR LINDENBERG, no uso de suas atribuições legais:

ESTABELECE:

Art. 1º - Ficam aprovadas as normas constantes do Edital Anexo, para realização de processo de seleção de candidatos 
para contratação de Monitor de Creche, em regime de designação temporária, para atendimento às necessidades de ex-
cepcional interesse público da Rede Municipal de Ensino.

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

Governador Lindenberg, 19 de Novembro de 2018.

LAYARA MARIANELLI COUTO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EDITAL Nº 01/2018 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018

Estabelece normas para seleção e contratação, em regime de designação temporária, de Monitor de Creche para compor 
reserva técnica em atendimento às necessidades de excepcional interesse público da Rede Municipal de Ensino para o ano 
letivo de 2019.

Layara Marianelli Couto, Secretária Municipal de Educação e Cultura de Governador Lindenberg - ES, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista o disposto na Lei Orgânica Municipal, e considerando a necessidade.

RESOLVE:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art. 1° - O processo de seleção de candidatos para contratação de Monitor de Creche, em regime de designação tempo-
rária, para atendimento às necessidades de excepcional interesse público da Rede Municipal de Ensino, reger-se-á pelas 
disposições da presente Edital.
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Parágrafo Único - Compreende-se como Processo de Seleção: a inscrição, a classificação e a chamada de Monitores.

Art. 2º – O processo de seleção de candidatos para contração de Monitores de Creche em regime de Designação Tempo-
rária, em creches da Rede Municipal de Ensino, será coordenado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 3º- A coordenação geral do processo de seleção de que trata o caput deste artigo será conduzido pela comissão ins-
tituída pelo Decreto nº 5677/2018.

I- A Secretária Municipal de Educação, que será a presidente da Comissão:

Layara Marianelli Couto

II- Representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura:

Clauzia Neves do Nascimento Dalfiôr

Fabiana Grolla Nali Pereira

Renato Ferreirra Souto

III- Representante dos Diretores das Escolas da Rede Municipal de Ensino:

Fernanda Ferreira Moronari Leonardelli

IV- Representantes dos professores da Rede Municipal de Ensino:

Dilma Tragino Plotegher

Sônia Mara Dos Santos Salomão

Art. 4º – Compete a Comissão coordenar o processo de inscrição, classificação e escolha de acordo com os critérios esta-
belecidos neste Edital.

Art. 5º – São atribuições dos Diretores Escolares:

I- Fazer ampla divulgação do processo seletivo, no âmbito de sua jurisdição;

II- Acompanhar todo o processo de seleção e escolha de vagas, de acordo com a classificação divulgada.

III- Informar a Semec sobre vantagens e desvantagens das permutas externas.

Art. 6º – O cronograma para o processo de seleção de candidatos à Monitor de Creche, em Designação Temporária, é o 
fixado no Anexo I deste Edital.

Art. 7º – A Designação Temporária de que trata este Edital está condicionada a existência de vaga nas creches Municipais, 
de acordo com a necessidade da mesma.

Art. 8° - São atribuições da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Governador Lindenberg, as seguintes ações:

I- Mapeamento das vagas existentes nas Creches Municipais.

II- Localização e encaminhamento dos candidatos.

III- Homologação da designação temporária.

IV- Suprimento das vagas existentes nas unidades escolares, ao longo do ano letivo.

Art. 9° - Os Pré Requisitos mínimos para atuar nas Creches da Rede Municipal de Ensino, dar-se-á nos termos do Anexo 
II, deste Edital.

DAS INSCRIÇÕES:

Art. 10 - Para efeito de inscrição, o candidato deverá preencher o Formulário de inscrição, fornecido pela Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura (anexo III), o qual deverá ser anexado aos documentos necessários, conforme especificados no 
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Art. 12, deste Edital, acondicionados em envelope lacrado e protocolado na Prefeitura Municipal de Gov. Lindenberg – ES, 
contendo na parte externa, a identificação do candidato e o cargo pretendido.

Parágrafo Único: A cópia dos títulos e documentos pessoais especificados nesta Edital não precisa ser autenticada em car-
tório, sendo obrigatória a apresentação dos originais para conferência no ato da escolha. O candidato que não apresentar 
os originais no ato da escolha, ou apresentar e for constatadaalguma irregularidade, falta de veracidade, poderá ter sua 
inscrição indeferida pelopresente Edital.

Art. 11 - A Inscrição deverá ser protocolada na Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, no período de 21/11/18 à 
30/11/2018, no horário de 08h às11h e de 13 às 17h.

Art. 12 – O processo de Inscrição deverá conter os documentos abaixo relacionados obedecendo à seguinte ordem:

I- Formulário, conforme modelo próprio, Anexo III, fornecido pela Secretaria Municipal de Educação;

II- Cópia legível da Carteira de identidade e CPF;

III-Cópia do título eleitoral com o último comprovante de votação;

IV- Cópia do Diploma ou histórico escolar, certificados, declaração de estudante informando se o curso é de licenciatura 
plena na área educacional e o período em que está matriculado e frequentando, conforme anexo III, a fim de comprovação 
de titulação;

V- Cópia da Declaração de tempo de serviço prestado como Monitor de Creche ou Regente de Classe;

VI- Declaração de Nada Consta original emitido pelo Setor Pedagógico e/ou Diretor de Escola para profissionais que atua-
ram em 2018, como Monitor de Creche ou Regente de Classe, conforme (Anexo IV e V).

Parágrafo Único–Somente deverão constar dentro do envelope os títulos, referidos no inciso IV, utilizados no preenchimen-
to da ficha de inscrição. (Anexo III).

DA CLASSIFICAÇÃO

Art. 13 - O processo de seleção dos candidatos para a designação temporária abrangerá os seguintes itens:

I. Pré requisitos estabelecido na Lei nº 524/2011 de 03 de março de 2011;

II. 03 (três) títulos na área educacional;

III. Tempo de Serviço, conforme inciso V do art. 12, do presente Edital.

IV. Declaração de Nada Consta do Setor Pedagógico e/ou Diretor da instituição ao qual está ou esteve vinculado, no ano 
de 2018.

Parágrafo Único – De acordo com a avaliação Nada Consta (Anexo IV e V) o candidato poderá sofrer decréscimo na sua 
pontuação, considerando os critérios descritos no mesmo. O decréscimo será de 2 (dois) pontos por irregularidade apre-
sentada. O candidato que esteve e/ou está vinculado no ano de 2018, na função de Regente de Classe ou Monitor de 
Creche, que não apresentar a Declaração de Nada Consta (Anexo IV e V), terá sua inscrição indeferida.

Art. 14 - A atribuição de pontos referente ao tempo de serviço para efeito de classificação dos candidatos à Monitor de 
Creche, em designação temporária, obedecerá aos seguintes critérios:

I. Para atuação nas Creches da rede públicas de Governador Lindenberg, será atribuído 0,25 (vinte e cinco décimos) pon-
to por mês trabalhado na função de Monitor de Creche ou Regente de Classe, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses, 
consecutivos ou não.

Parágrafo Único - Na declaração de tempo de serviço será considerado como data limite o dia 20 do mês de novembro 
de 2018, devendo conter a indicação do cargo, período trabalhado, sendo que fração de mês não será considerada para 
pontuação.

Art. 15 - Na atribuição de pontos referente a títulos na área Educacional considerar-se-à somente a apresentação de 03 
(três) títulos, exceto a titulação exigida como Pré Requisito.
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Art. 16 - A titulação obedecerá aos seguintes critérios:

1- Só serão aceitos cursos datados de novembro de 2015 a novembro de 2018;

2- A duração mínima exigida será de 60 horas;

3- Aos títulos com duração mínima de 60 horas datadas de novembro de 2015 a novembro de 2018 será atribuído 01 
ponto.

4-Aos títulos com duração a partir de 100 horas datados de novembro de 2015 a novembro de 2018 será atribuído 02 
pontos.

5- Habilitação para o Exercício do Magistério – 01 ponto.

6- Licenciatura Plena não Específica, porém na área Educacional (Limite de 01título) – 03 pontos

7- Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior – 04 pontos

8- Pós Graduação na área educacional (Limite de 01título) - 2,5 pontos

Art. 17 - A comprovação de titulação se dará por meio de:

I – Cópia do Diploma, Certificado ou Histórico de conclusão do curso.

II- Declarações só serão aceitas para estudantes de curso superior de Licenciatura Plena a partir do 3º período, para 
comprovação de que possui Pré requisito exigido, ou para comprovação de Conclusão do Curso de Licenciatura Plena que 
poderá ser apresentada no ato da escolha.

§1º- O estudante que no ato da inscrição não possuir declaração de conclusão de curso de licenciatura plena, por moti-
vo de colação de grau posterior a data da inscrição, deverá apresentar declaração de cursista provisoriamente, que será 
substituída pela declaração de conclusão original no dia da escolha.

§-2º- A não apresentação da declaração de conclusão citada no parágrafo anterior, implicará na desclassificação do can-
didato.

DO DESEMPATE

Art. 18- Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá a seguinte ordem de prioridade.

I – Maior tempo de serviço, na função de Regente de Classe ou Monitor de Creche.

II – Idade, com vantagem para o mais idoso, considerando-se dia, mês e ano de nascimento.

Art. 19 - A listagem da classificação dos candidatos inscritos será divulgada:

I- Na Secretaria Municipal de Educação no dia 14/12/2018, devendo ser assinada pela Secretária de Educação e Cultura e 
Comissão envolvida no processo de seleção.

Parágrafo Único - A listagem dos classificados deverá constar além dos nomes dos candidatos, as respectivas pontuações.

DO RECURSO

Art. 20 - O recurso para revisão de pontos obtidos na classificação deverá ser solicitado à Comissão do presente Edital, por 
escrito e protocolado na Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contadas em dias úteis, a contar a partir da divulgação da classificação.

Parágrafo Único - Os possíveis pedidos de recurso serão julgados pela comissão e divulgados no dia 20/12/2018 às 17h.

DAS VAGAS

Art. 21 - As vagas disponíveis para escolha do candidato em Monitor de Creche terão a carga horária de 30 (trinta) horas 
semanais de trabalho, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Governador Lin-
denberg.
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DA CHAMADA

Art. 22 - A chamada dos classificados para ocuparem as vagas dar-se-á da seguinte forma:

I - A chamada será efetuada no Auditório do CRAS de Governador Lindenberg, no dia 30 de janeiro de 2019, às 15h, ha-
vendo vagas, observando os seguintes procedimentos:

ll- A Secretaria Municipal de Educação convocará os candidatos inscritos para as Creches, de acordo com a listagem de 
classificação, dando preferência ao candidato de maior pontuação.

Art. 23 – O não comparecimento do candidato no momento da chamada ou desistência da chamada, pela ordem de clas-
sificação, será documentada pelo presidente da comissão, devendo o mesmo ser reposicionado no final da listagem.

Art. 24 - Somente será permitida ao candidato uma única troca de unidade escolar,após a efetivação da escolha, no perí-
odo de férias escolares.

Art. 25 – Só será permitida ao Monitor contratado, a troca de turno internamente, no período de férias com parecer favo-
rável do diretor/pedagogo da unidade Escolar em que o Monitor estiver localizado com posterior comunicação à Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura.

Art. 26- A chamada dos classificados para Monitor de Creche, em designação temporária, deverá ser documentada em ata, 
pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com o registro das ocorrências.

Parágrafo Único- Os candidatos serão convocados no decorrer do ano letivo, após o surgimento da vaga, através de ende-
reço eletrônico do candidato (e-mail). O mesmo terá 24h para o comparecimento na Semec para apresentação da docu-
mentação. O não comparecimento implicará na desistência da vaga.

DA REMUNERAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DO CARGO

Art. 27 - Para efeito de remuneração e descrição do cargo deverão ser observados os anexos I, II e III da Lei nº. 524 
/2011.

Parágrafo Único - O contrato do Candidato a Monitor de Creche, em regime de designação temporária, terá duração a par-
tir da data do início do ano letivo de 2019 até o final do ano letivo de 2019, ou de acordo com a necessidade do Município.

DAS IRREGULARIDADES

Art. 28 - As irregularidades constantes no processo de admissão de Monitor de creche, em designação temporária, será 
objeto de sindicância, e os infratores estarão sujeitos às penalidades previstas na legislação em vigor.

DO PROVIMENTO E PUBLICAÇÃO

Art. 29 - O ato de designação temporária para o exercício de função pública é de competência da Secretaria Municipal de 
Educação e Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 30- Os casos omissos identificados no presente regulamento serão decididos pela Comissão.

Art. 31 – A Secretaria Municipal de Educação e Cultura poderá solicitar a suspensão do Cargo de Monitor caso o funcionário 
não esteja atendendo as necessidades da SEMEC e Creche onde está localizado, ou por redução de vagas.

Parágrafo Único - Para atender o caput deste artigo, será observado o relatório do diretor da Instituição em que o profis-
sional está localizado e o mesmo será imediatamente substituído e seu

contrato rescindido.
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Art. 32 - À Secretaria Municipal de Educação e Cultura, cabe providenciar a comunicação da cessação da designação tem-
porária que ocorrer antes do término previsto, imediatamente após a ocorrência do fato.

Art. 33 - No Ato da chamada observar-se-á a compatibilidade de horário e o acúmulo de cargos (anexo VI).

Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Governador Lindenberg, Estado do Espírito Santo, aos doze dias do mês de 
novembro de 2018.

LAYARA MARIANELLI COUTO

Secretária Municipal de Educação e Cultura

ANEXO I

Cronograma

Ação Instância Data/Período

Formação da comissão Poder Executivo 01/11/2018

Formulação do Edital Comissão 12/11/2018

Divulgação oficial do Edital que regulamenta o processo. SEMEC 19/11/2018

Inscrição dos candidatos Comissão
21/11/2018 à 
30/11/2018

Análise classificação dos candidatos Comissão
01/12/2018 à 
13/12/2018

Divulgação da classificação dos candidatos. Comissão
14/12/2018

Período de recursos Comissão
14/12/2018 à 
17/12/2018

Análise dos recursos Comissão
18/12/2018 à 
20/12/2018

Divulgação e classificação final Comissão/SEMEC e Escolas
20/12/2018

Realização da chamada dos monitores para escolha Comissão/SEMEC
30/01/2019
às 15h

ANEXO II

Função Carga Horária Pré Requisito

Monitor de Creche- Educação Infantil 30 horas semanais

Nível médio na modalidade Normal (Habi-
litação para o exercício do magistério); ou
Nível médio, com cursos de especialização 
na área (berçarista, atendente de creche, 
auxiliar de creche) de no mínimo 100 
horas; ou
Cursando Licenciatura Plena na área edu-
cacional a partir do 3º período.

ANEXO III

I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA MONITOR DE CRECHE EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (Preenchimento obrigatório 
do candidato).

Nome: _____________________________________________________________________

CPF: _________________________ RG: _________________________________________

Telefone Residencial: _________________Celular: __________________________________ 
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Endereço: ___________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________

II - HABILITAÇÃO APRESENTADA COMOPRÉ-REQUISITO: (Campo obrigatório do candidato)

III – CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO DO 
CANDIDATO

PREENCHIMENTO DA COMISSÃO

1- TITULAÇÃO
Valor 

Atribuído
Nº de 
cursos

Nº de 
pontos

Valor 
Atribuído

Nº de 
cursos

Nº de 
pontos

a - Cursos na área de Educação, realizado nos últi-
mos 3 anos, com duração de 60 horas a 99 (datados 
de novembro 2015 a novembro 2018)

01 01

b - Cursos na área de Educação, realizado nos últi-
mos 3 anos, com duração a partir de 100 horas (da-
tados de novembro 2015 a novembro 2018)

02 02

c- Habilitação para o exercício do magistério 01 01

d -Licenciatura Plena não específica, porém na área 
Educacional

03 03

e -Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Su-
perior

04 04

f – Pós graduação na área educacional 2,5 2,5

Pontos obtidos referente Tempo de serviço, formação 
acadêmica e titulação

Pontos Negativos – Soma dos pontos a serem de-
crescidos, observados na declaração Nada Consta

Total Geral de pontos obtidos

Governador Lindenberg, _____ de __________________________  de 2018

Assinatura do Candidato

CAMPO DE PREENCHIMENTO DA COMISSÃO:

2 – TEMPO DE SERVIÇO Ponto Mês Meses Pontos

a- Tempo na função de Monitor de Creche ou Regente de Classe até o 
limite de 24 meses.

0,25

Governador Lindenberg,ES___ de dezembro de 2018.

Assinatura da Comissão: _______________________________________________________________________

ANEXO IV

Declaração

Declaro para os devidos fins de direito que ________________________________________

 ____________________________________________________________  Monitor da Escola ____________________
____________________ no ano de 2018.

1 ( ) Não apresenta irregularidades que desabone sua conduta ou ato disciplinar associado às atribuições de seu cargo.

2 ( ) Apresenta irregularidades que desabone sua conduta ou ato disciplinar associado às atribuições de seu cargo ( de-
créscimo de 2 pontos por irregularidade apresentada)
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Apresenta as irregularidades assinaladas abaixo:

2.1 ( ) Não mantêm o espírito de cooperação, cordialidade, solidariedade e respeito com as crianças, com a equipe escolar 
e com a comunidade.

2.2 ( ) Não tem iniciativa na execução das atividades diárias com as crianças nos trabalhos educacionais diversos.

2.3 ( ) Não contribui com a limpeza dos sanitários ( da sala) utilizados pelos alunos, como também na organização das 
toalhas, roupas, objetos pessoais e brinquedos.

2.4 ( ) Não incentiva a aceitação por parte das crianças de alimentos definidos pelo técnico da área.

2.5 ( ) Presta primeiros socorros com deficiência quando necessário.

2.6 ( ) Não informa ao superior as ocorrências, referentes a sua função,para que este tome as devidas providências.

2.7( ) Não participa integralmente das atividades cívicas, culturais e educativas em que a creche estiver envolvida.

2.8( ) Não estimula a formação de hábitos de higiene e saúde que incentivem as crianças a terem independência nas ne-
cessidades fisiológicas através de informações, de acompanhamento e orientação.

2.9 ( ) Não tem iniciativa para receber e/ou entregar as crianças aos pais ou responsáveis, bem como para esclarecer aos 
mesmos se houve alguma eventualidade nesse dia e /ou ainda, não auxilia aqueles que fazem uso do transporte escolar.

2.10 ( ).Falta ao trabalho sem autorização da Secretaria Municipal de Educação e ou Amparo Legal.

2.11 ( ) Chega ao local de trabalho, após o horário previsto, por problemas particulares,não comunicando ao responsável 
do mesmo.

2.12 ( ) Há registros em ata da Escola onde atua ou SEMEC, de ocorrência, pelo não cumprimento das atribuições do seu 
cargo.

2.13 ( ) Usa o telefone celular em sala de aula, prejudicando o desenvolvimento das atividades.

2.14 ( ) Falta com a ética profissional no ambiente de trabalho.

2.15 ( ) Não respeita a hierarquia escolar, tomando decisões por conta própria e/ou desrespeitando o acordado com a 
escola e com o diretor.

Governador Lindenberg, ES _____ de ______________de 2018.

Por ser verdade firmo o presente,

Diretor Escolar /Supervisor Escolar

ANEXO V

Declaração( Para quem exerceu cargo de Regente de Classe em 2018)

Declaro para os devidos fins de direito que _______________________________________

 ________________________________________________________  professora da Escola ______________________
_____________________ no ano de 2018.

1- ( ) Não apresenta irregularidades que desabone sua conduta ou ato disciplinar associado às atribuições de seu cargo.

2- ( ) Apresenta irregularidades que desabone sua conduta ou ato disciplinar associado às atribuições de seu cargo ( de-
créscimo de 02 pontos por irregularidade apresentada)

Apresenta as irregularidades assinaladas abaixo:

2.1 ( ) Não cumprimento das horas destinadas ao Planejamento no(s) ano (s) de 2017, sendo constatado em acompanha-
mento pedagógico ou pelo diretor escolar.

2.2 ( ) Atraso durante o ano letivo na escrituração de documentos da Escola e/ou na entrega de documentação pertinentes 
a escola na secretaria de Educação.

2.3 ( ) Não manteve o diário de classe na escola, isso sendo constatado em visita pedagógica ou pelo diretor escolar.

2.4 ( ) Não esteve com o planejamento de aula em dia, sendo constatado em visita pedagógica ou pelo diretor escolar.

2.5 ( ) Falta ao trabalho sem autorização da Secretaria Municipal de Educação e/ou amparo legal.
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2.6 ( ) Liberação antes do encerramento do ano letivo sem autorização da Secretaria Municipal de Educação e/ou amparo 
legal.

2.7 ( ) Iniciar ou encerrar a aula antes ou após o horário previsto, por problemas particulares não comunicados a Secre-
taria Municipal de Educação.

2.8 ( ) Registro em ata de ocorrência pelo não cumprimento das atribuições do seu cargo.

2.9 ( ) Usar o telefone celular em sala de aula, prejudicando o desenvolvimento das atividades.

2.10 ( ) Demonstrou no decorrer do ano letivo, dificuldade de domínio do conteúdo e na condução da aula.

2.11 ( ) Não freqüentou integralmente os cursos de capacitação e/ou encontros pedagógicos expressamente designados 
ou convocados pela SEMEC.

2.12 ( ) Não respeitou as orientações dadas pela Secretaria Municipal de Educação no decorrer do ano letivo de 2018.

Governador Lindenberg, ES _____ de ______________de 2018.

Por ser verdade firmo o presente,

Diretor Escolar /Supervisor Escolar

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGO

DECLARO para o fim de contratação em regime de Designação Temporária de profissionais do magistério no Serviço Pú-
blico Municipal que não exerço qualquer cargo, emprego, função ou presto serviço em órgãos da administração direta ou 
indireta do poder público da União, dos Estados, dos Municípios e respectivas Autarquias; Empresas mantidas pelo Poder 
Público, ou que dos mesmos esteja afastado por motivo de licença remunerada, não exercendo qualquer atividade que 
caracterize acumulação nos termos do Art. 37 – Incisos 16 e 17 da Constituição Federal, ou ainda, incompatibilidade de 
horários com o cargo que exercerei.

Governador Lindenberg– ES, ______  de _________________ de _____.

Assinatura – CPF Nº
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Ibiraçu

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA E RETIFI-
CAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2018

Publicação Nº 166584

 AVISO DE LICITAÇÃO

REABERTURA DE PRAZO

Retificação Edital

Pregão Presencial

113/2018

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que fica 
remarcada nova sessão de reabertura de prazo do PP 
113/2018, para o dia 07/12/2018 às 08 horas.Objeto: 
Contratação de empresa para o fornecimento de gás GLP, 
através de recarga e o fornecimento de vasilhame. Proc. 
4632/2018. O edital Retificado e seus anexos deverão ser 
solicitados através do email licitação@ibiracu.es.gov.br ou 
retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br.

Luana Guasti

Pregoeira

PORTARIA Nº. 18.997/18
Publicação Nº 166578

PORTARIA Nº 18.997/2018

DISPÕE A APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA À SERVIDORA 
QUE ESPECIFICA.

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

Considerando a instrução do processo administrativo de 
sindicância nº. 4708/2018, que trouxe o relatório final 
com indicação de penalidade administrativa.

RESOLVE:

Art. 1º Fica determinada a aplicação de Advertência escri-
ta à servidora ROSICLEA PELISSARI OLIVEIRA com fulcro 
no Art. 200, inc. II da Lei 2762/2007.

Art. 2º Cientifique a servidora e inscreva em sua ficha fun-
cional com o acondicionamento desta Portaria.

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

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 07 de 
novembro de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 07 de novembro de 2018.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 18.998/18
Publicação Nº 166579

PORTARIA Nº 18.998/2018

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA QUE ESPECIFICA.

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

Considerando o que dispõe o inciso XVII, do art. 7º da 
Constituição Federal;

Considerando o pedido através do processo nº. 3436/18;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a servidora GRAZIANE GOMES DA SIL-
VA, ocupante do cargo de ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II, 
férias regulamentares a que tem direito, referente ao pe-
ríodo aquisitivo de 07.11.2017 a 06.11.2018, que serão 
gozadas a partir de 18.11.2018 a 07.12.2018.

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

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

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário, gerando 
seus efeitos a partir de 18.11.2018.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 08 de 
novembro de 2018.

mailto:licitação@ibiracu.es.gov.br
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EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, em 08 de novembro de 2018.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 18.999/18
Publicação Nº 166580

PORTARIA Nº 18.999/2018

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SER-
VIDORA QUE ESPECIFICA.

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

Considerando o que dispõe a Lei Municipal n.º 2.762/2007.

Considerando o pedido formulado mediante Processo Ad-
ministrativo n.º 4439/18;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder licença para tratamento de saúde por 
prazo de 90 (noventa) dias a servidora EDILEUZA MARIA 
MALTA, ocupante do cargo de PROFESSOR MAPP-III-4, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação a partir de 
17.09.2018.

Parágrafo Único. Os primeiros 15 (quinze) dias deverão 
ser custeados pelo Município e o restante da licença será 
custeado pelo IPRESI.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 17.09.2018, 
revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 08 de 
novembro de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 08 de novembro de 2018.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 19.000/18
Publicação Nº 166581

PORTARIA Nº 19.000/2018

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SER-
VIDORA QUE ESPECIFICA.

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

Considerando o que dispõe a Lei Municipal n.º 2.762/2007.

Considerando o pedido formulado mediante Processo Ad-
ministrativo n.º 4800/18;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder licença para tratamento de saúde por 
prazo de 90 (noventa) dias a servidora RAQUEL BARBOSA 
CLEMENTE, ocupante do cargo de SERVENTE, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação a partir de 29.09.2018.

Parágrafo Único. Os primeiros 15 (quinze) dias deverão 
ser custeados pelo Município e o restante da licença será 
custeado pelo IPRESI.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 29.09.2018, 
revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 08 de 
novembro de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 08 de novembro de 2018.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 19.001/18
Publicação Nº 166582

PORTARIA Nº 19.001/2018

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SER-
VIDORA QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais;
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Considerando o que dispõe a Lei Municipal n.º 2.762/2007.

Considerando o pedido formulado mediante Processo Ad-
ministrativo n.º 4757/18;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder licença para tratamento de saúde por 
prazo de 60 (sessenta) dias a servidora JOANA D’ARC JA-
COB, ocupante do cargo de SERVENTE, lotada na Secreta-
ria Municipal de Educação a partir de 08.10.2018.

Parágrafo Único. Os primeiros 15 (quinze) dias deverão 
ser custeados pelo Município e o restante da licença será 
custeado pelo IPRESI.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 08.10.2018, 
revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 08 de 
novembro de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 08 de novembro de 2018.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 19.002/18
Publicação Nº 166583

PORTARIA Nº. 18.002/2018

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA PORTARIA QUE CONCE-
DEU FÉRIAS AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

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

Considerando o pedido formulado através do Processo Ad-
ministrativo nº 4359/2018;

Considerando que o servidor encontra-se de licença para 
tratamento de saúde pelo INSS;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica REVOGADA a Portaria nº. 18.968/2018 que 
concedeu férias ao servidor PAULO ROBERTO DA RÓS no 

cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE-
SENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03.10.2018, 
revogadas às disposições em contrário, em especial a Por-
taria nº. 18.968/18.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu–ES, 08 de no-
vembro de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 08 de novembro de 2018.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
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PORTARIA Nº. 19.003/18
Publicação Nº 166585

 

 
 

PORTARIA Nº 19.003/2018 
 

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO 
DO CANDIDATO APROVADO 
EM CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGO 
INTEGRANTE DO QUADRO 
EFETIVO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIRAÇU QUE 
ESPECIFICA. 
 
 

 O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito 
Santo, usando de suas atribuições legais; 

 
   Considerando o resultado do Concurso Público n.º 
001/2015, realizado pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu; 
 
   Considerando a existência de cargo de provimento 
efetivo e respectiva vaga, criado pela Lei Municipal n.º 2.000, de 24 de 
dezembro de 1997 e suas alterações; 
  
   Considerando a necessidade de provimento dos cargos 
vagos postos em concurso, visando a adequação/reposição do quadro 
funcional da Prefeitura Municipal de Ibiraçu; 
 
   Considerando rigorosamente a ordem de classificação 
dos aprovados no Concurso Público n.º 001/2015, nos termos do 
resultado final devidamente homologado através do Decreto nº 
5.143/2016, publicada em data de 09/03/2016 no Diário Oficial do Estado 
do Espírito Santo; 
 
   Considerando, ainda, os termos do art. 37, II, da 
Constituição Federal, art. 70, II, da Lei Orgânica Municipal, bem como o 
art. 18, da Lei Municipal n.º 2.762/2007 e, Lei Municipal n.º 2.000, de 24 
de dezembro de 1997 e suas alterações;  
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RESOLVE: 
 

Art. 1º. Nomear PEDRO ANTONIO IRINEU JACÓ DE 
OLIVEIRA COSTA para o cargo de provimento efetivo de ENFERMEIRO, 
de acordo com a Lei Municipal nº 2.000/1997 e suas alterações. 

 
Art. 2º. O servidor nomeado terá prazo de até 30 

(trinta) dias para apresentar documentação constante do Anexo I desta 
portaria e tomar posse no respectivo cargo, nos termos do art. 18, da Lei 
Municipal n.º 2.762, de 25 de junho de 2007.   

 
Art. 3º. Proceda a Secretaria Municipal de Administração 

e Recursos Humanos todas as providências necessárias para recebimento 
da documentação e à inclusão do nome do servidor nomeado no Quadro 
de Servidores Efetivos da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, bem como 
expeça-se os demais atos necessários ao exercício das funções do cargo 
para o qual o servidor fora nomeado. 

 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas às disposições em contrário. 

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 08 de 
novembro de 2018. 
 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
Prefeito Municipal 

 
 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 08 de 
novembro de 2018. 

 
 

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos   
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ANEXO I 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO 

 

1) Identidade – cópia autenticada 

2) CPF – cópia autenticada 

3) Título de eleitor – cópia autenticada 

4) Comprovante da última votação – cópia autenticada 

5) Declaração de quitação da Justiça Eleitoral (caso tenha perdido item 4) 

6) PIS ou PASEP – cópia autenticada 

7) Certificado de Reservista – (Para candidatos do sexo masculino) cópia 

autenticada 

8) Certidão de Casamento ou Nascimento – cópia autenticada 

9) Comprovante de residência – cópia autenticada 

10) Carteira do Trabalho: Página da foto e da Qualificação Civil – cópia 

autenticada 

11) 01 (uma) foto 3 x 4 

12) se residência alugada – cópia do contrato de locação ou Declaração do 

proprietário (reconhecimento firma) cópia autenticada 

13) Cartão conta corrente – cópia bem legível 

14) Se não tiver cartão, pegar comprovante junto Banco com: Banco, 

Agência e n° da conta corrente 
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15) Carteira do Conselho Regional com comprovante de quitação da 

anuidade (Pré- requisito conforme edital) cópia autenticada 

16) Certidão Judicial Negativa Cível e Criminal (Estadual e Federal) 

17) Certidão Judicial Negativa Fiscal (Estadual e Federal) 

18) Comprovante de Escolaridade (Pré- requisito conforme edital) – Cópia 

autenticada 

19) Para os candidatos ao cargo de professor, apresentar, caso queira, 

diploma de pós graduação – cópia autenticada 

20) Para os candidatos ao cargo de Motorista apresentar cópia autenticada 

da CNH conforme pré requisito – cópia autenticada 

Para cônjuge e dependentes é necessário: cópia autenticada dos 

documentos pessoais inclusive PIS/PASEP, além dos relacionados 

abaixo. 

21) Carteira de Vacinação filho até 05 (cinco) anos – (p/ sal. Família) 

cópia autenticada 

22) Carteira de Vacinação e Declaração Frequência Escolar filho 06 a 13 

anos – cópia autenticada 

23) Certidão Nascimento Filhos até 18 anos – (p/ IR) cópia autenticada  

24) Certidão Nascimento Filhos até 21 anos – (p/ IR) (se universitário com 

comprovante) cópia autenticada 

 

RELAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS 

1) Hemograma Completo 
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2) Exame E.P.F (Fezes) 

3) Exame Oftalmológico ( com laudo) 

4) Tipagem Sanguínea (se tiver carteira, é só entregar a cópia) 

5) VDRL 

6) EAS (Urina) 

7) Glicemia (em jejum) 

8) RX de Coluna Lombar com preparo e Tórax P.A. (com laudo) 

9) Avaliação Psicológica (com laudo) 

10) Avaliação Cardiológica (Eletrocardiograma – com laudo) 

11) Avaliação Clinica ( Médico do Trabalho – ASO) 

 

DA CONCESSÃO DE ATESTADO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL  

A avaliação da comissão oficial dar-se-á, em momento anterior a 

assinatura do termo de posse, da seguinte forma:  

- Para a avaliação médica, para atestar a aptidão física e mental para 

o exercício do cargo, o candidato deverá procurar a  Secretaria de 

Saúde para marcar, já de posse de todos os exames acima para 

submissão à referida avaliação pelo membro da Comissão de 

Avaliação; 

- A comissão de avaliação oficial poderá exigir outros exames 

necessários a sua instrução para sua avaliação; 

- A não realização da avaliação médica pela não apresentação dos 

exames exigidos impedirá o exercício do cargo.  

 

A falta de qualquer dos documento solicitados acarretará o não 

cumprimento das exigências legais, o que desclassificará o candidato.  
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O não comparecimento nos termos acima citados, implicará a perda 

do direito à posse no cargo para o qual o candidato foi aprovado.  

É de única e exclusiva responsabilidade do candidato a abertura de 

conta corrente para recebimento de seus vencimentos pela Caixa 

Econômica Federal, Banco do Brasil ou Banestes.  
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Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 
FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO DO SERVIDOR 

DADOS PESSOAIS 
Nome:  
Data de Nascimento:  Naturalidade:  UF Nascimento:  
Nacionalidade:  Estado Civil:   
Raça:  Sexo:  M  F Tipo Sanguíneo:  
Possui Deficiência:  Sim  Não Tipo de Deficiência:  
DOCUMENTOS 
CPF.:  RG nº:  Órg. Emissor:  UF RG.:  Data Emiss. RG:  
Título de Eleitor 
nº: 

 Zona nº:  Seção nº:  Uf Título:  

Pis/Pasep:  CTPS.:  Série CTPS.:  UF CTPS:  Data Em. CTPS.:  
Cons. Regional nº:  Órg. Cons. Reg.:  Reservista nº:  
Órgão Reservista:  Habilitação nº:  Cat. Habilitação:  
ENDEREÇO 
Logradouro:  Nº  
Complemento:  Bairro:  CEP.:  
Cidade:  UF.:  Telefone:  (  ) Celular:  (   )  
E-mail:  
DADOS FUNCIONAIS 
Tipo Servidor: Efetivo  Comissionado  Contratado  Cedido a outros Órgãos  
Órgão de Cessão:  
Cargo Concurso:  Cargo/Função que exerce atualmente:  
Lotação Atual:  
Grau de Instrução:  Curso de Formação/Graduação:  
Área de Formação/Licenciatura:  
Especialização:  Pós-Graduação  Mestrado  Doutorado   
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Possui alguma doença: Sim  Não  Qual:  
Dados bancários:  
Possui dependentes: Não  Sim  Quantos?  
Dados bancários:  

Documentos OBRIGATÓRIOS a serem apresentados no Setor de  
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Recursos Humanos: 
 
                                                     
 
 
 

DATA E ASSINATURA 
 
 

 
Servidor(a) Público 

 
Data do cadastramento: 
 
  /  /   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Formulário de recadastramento do funcionário; 
- Declaração de não acúmulo de cargos; 
- Declaração de bens; 
- Declaração de atualização de cadastro; 
- Cópia do Comprovante de residência atualizado; 
 

- Cópia dos documentos (certidão de casamento e/ou nascimento, 
PIS/PASEP, CPF, CI, título de eleitor, CNH, carteira de trabalho, 
certificado de reservista) do funcionário, conjugue e dependentes – caso 
tenha; autenticadas 
- Certificado/conselho Profissional, conforme o caso. 
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Eu, _______________________________________________________, 

Brasileiro (a), portador do RG: ________________, e do CPF: 

________________________, residente e domiciliado (a) 

____________________________________________ (endereço completo, rua, 

nº, apt., bairro, cidade, estado, CEP), DECLARO para os devidos fins que até a 

presente data o meu patrimônio é constituído pelos bens arrolados a seguir:  

1º BEM 
 
  
 
 
2º BEM 
 
 
 
 
3º BEM 
 
 
 
 
4º BEM 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE BENS 

Descrição do bem: Valor do bem R$:  

Descrição do bem:  Valor do bem R$: 

Descrição do bem:  Valor do Bem R$:  

Descrição do Bem: Valor do Bem R$: 
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5º BEM 
 
 
 
 
Sendo o que havia declarar e por ser a expressão da verdade, firmo a presente 
declaração.  
 
Ibiraçu, ES ____/____/____. 
 

_______________________ 
Assinatura do Servidor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição do Bem:  Valor do Bem R$: 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS 
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Eu, _______________________________________________________, 

Brasileiro (a), portador do RG: ________________, e do CPF: 

______________________, residente e domiciliado (a) 

____________________________________________ (endereço completo, rua, 

nº, apt., bairro, cidade, estado, CEP), DECLARO para fins de posse/exercício no 

cargo de ________________________________ do quadro de servidores da 

Prefeitura Municipal de Ibiraçu QUE NÃO EXERCE cargo, função ou emprego 

público junto à administração pública direta, autarquias, fundações, empresas 

públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades 

controladas direta ou indiretamente pelo poder público, de conformidade com os 

incisos XVI E XVII do Art. 37, da Constituição Federal de 05/10/1988. 

DECLARO, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentadoria 

decorrente do Art. 40 ou dos Arts. 42 e 142 da Constituição Federal, que seja 

inacumulável com a carreira em que tomará posse.  

DECLARO, mais, estar ciente de que deve comunicar a Prefeitura Municipal de 

Ibiraçu qualquer alteração que venha a ocorrer em sua vida funcional que não 

atenda às determinações legais vigentes relativamente à acumulação de cargos, 

sob pena de responder processo administrativo disciplinar.  

DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime previsto 

no Art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-o às penas, sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis. 

DECLARO, por fim, que toma ciência de toda a legislação supra referida.  

Ibiraçu, ES ____/____/____. 
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_______________________ 

Assinatura do Servidor 
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Eu,_____________________________, RG. nº _________, CPF. nº 

____________, DECLARO, para fins de posse no Cargo de 

________________________________________, na Prefeitura Municipal 

de Ibiraçu e para fins do contido nos incisos XVI e XVII do art. 37 da 

Constituição Federal e no Decreto nº 2.027, de 11/10/1996, QUE EXERÇO 

o cargo de __________________________________________, (citar o 

cargo, a função ou o emprego público) ou percebo aposentadoria relativa 

ao cargo de 

____________________________________________________, (citar o 

cargo, a função ou o emprego público) pertencente à estrutura do órgão 

___________________________________________ (citar o 

órgão/entidade);  

DECLARO que estou sujeito à carga horária de _________(citar a carga 

horária) semanais, que cumpro diariamente, no horário de ______ às 

_____, conforme certidão expedida 

por_________________________________________ (citar o 

órgão/entidade);  

DECLARO que não sofri, no exercício de função pública, as penalidades 

previstas no art. 137 e seu parágrafo único da Lei 8.112/90;  

DECLARO, também, estar ciente de que devo comunicar a Prefeitura 

Municipal de Ibiraçu qualquer alteração que venha a ocorrer em minha 

vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes para os 

casos de acumulação de cargos;  

DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS 
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DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa caracteriza 

o crime previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, e que por tal 

crime serei responsabilizado, independente das sanções administrativas, 

caso se comprove a inveracidade do declarado neste documento;  

DECLARO, por fim, que tomo ciência, neste ato, de toda a legislação supra 

referida, cujas cópias estão anexas à presente.  

Ibiraçu/ES, ____ de _________________ de _______. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Servidor 
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PORTARIA Nº. 19.004/18
Publicação Nº 166586

PORTARIA Nº. 19.004/2018

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA EXTENSÃO DAS FUN-
ÇÕES DA ASSESSORIA JURÍDICA E PROCURADORIA JURÍ-
DICA MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Considerando que a demanda desse Setor, com a extensão 
das funções da assessoria jurídica do IPRESI, fez acrescer 
e prejudicar os serviços ante a falta de tempo para sua 
resolução;

Considerando que em ambos os setores, Procuradoria Jurí-
dica do Município e Assessoria Jurídica do IPRESI, produzi-
riam mais, melhor e com resultados mais qualificados com 
demanda de processos adequada para cada setor;

Considerando que da forma como se encontra, fica eviden-
ciado o atraso na elaboração de pareceres em processos 
de aposentadoria e daqueles do cotidiano do Município e, 
ainda, os judiciais;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica REVOGADA a Portaria nº. 18.886/2018 que 
concedeu EXTENSÃO DAS FUNÇÕES DA ASSESSORIA JU-
RÍDICA E PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL E DA OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas às disposições em contrário, em especial 
a Portaria nº. 18.886/18.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu–ES, 08 de no-
vembro de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 08 de novembro de 2018.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 19.005/18
Publicação Nº 166587

PORTARIA Nº 19.005/2018

CONTRATA SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

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

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.736/2006.

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a servidora abaixo relacionada para ocu-
par o cargo adiante especificado, conforme previsto nas 
Leis 2.736/2006, com vencimentos devidamente atualiza-
dos.

I – TAIS ZUCOLOTTO FRIGINI, para ocupar o cargo de MÉ-
DICO CLINICO PLANTONISTA-PA, a partir de 01.11.2018.

Art. 2º. O contrato de trabalho é com base na Lei n.º 
2.736/06, com prazo de 06 (seis) meses, podendo ser 
prorrogado por igual período.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01.11.2018, 
revogadas às disposições em contrário, em especial a Por-
taria nº. 18.996/2018.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 09 de 
novembro de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 09 de novembro de 2018.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 19.006/18
Publicação Nº 166588

PORTARIA Nº 19.006/2018

SUSPENDE FÉRIAS DA SERVIDORA QUE ESPECÍFICA.

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

Considerando o que dispõe o art. 94 da Lei Municipal nº. 
2762/2007;

Considerando a necessidade de interromper as férias da 
servidora por necessidade no serviço público;

Considerando que a servidora gozou férias do dia 
06.11.2018 à 11.11.2018;

RESOLVE:
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Art. 1º - Ficam suspensas as férias da servidora VALERIA 
CURTO DA SILVA, ocupante do cargo de ASSESSOR ESPE-
CIAL NÍVEL I, referente o período aquisitivo de 01.09.2017 
a 31.08.2018, com gozo no período de 06.11.2018 a 
25.11.2018 a partir de 12.11.2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 12.11.2018, 
revogada as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 13 de 
novembro de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 13 de novembro de 2018.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 19.007/18
Publicação Nº 166589

PORTARIA Nº. 18.007/2018

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA PORTARIA.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Fica REVOGADA a Portaria nº. 18.957/2018 que 
nomeou a servidora LARISSA BARRETO SENA SCHUENG 
no cargo de ENFERMEIRO.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01.10.2018, 
revogadas às disposições em contrário, em especial a Por-
taria nº. 18.957/18.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu–ES, 13 de no-
vembro de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 13 de novembro de 2018.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 19.008/18
Publicação Nº 166590

PORTARIA Nº 19.008/2018

CONTRATA SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

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

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.736/2006.

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a servidora abaixo relacionada para ocu-
par o cargo adiante especificado, conforme previsto nas Leis 
2.736/2006, com vencimentos devidamente atualizados.

I – ALBERTINA DE BARROS COZER, para ocupar o cargo 
de TÉCNICO DE ENFERMAGEM – SALA DE VACINA, a partir 
de 01.11.2018.

Art. 2º. O contrato de trabalho é com base na Lei n.º 
2.736/06, com prazo de 06 (seis) meses, podendo ser 
prorrogado por igual período.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01.11.2018, 
revogadas às disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 13 de 
novembro de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 13 de novembro de 2018.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 19.009/18
Publicação Nº 166591

PORTARIA Nº 19.009/2018

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA QUE ESPECÍFICA.

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

Considerando o pedido através do processo nº. 5218/18;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido a servidora TAIS ZUCCOLOTTO 
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FRIGINI, ocupante do cargo de MÉDICO CLINICO PLANTO-
NISTA-PA, a partir de 08.11.2018.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 08.11.2018, 
revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 13 de 
novembro de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 13 de novembro de 2018.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 19.010/18
Publicação Nº 166592

PORTARIA Nº. 19.010/2018

DISPÕE SOBRE EXTENSÃO DAS FUNÇÕES DA ASSESSO-
RIA JURÍDICA E PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL E 
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Considerando a solicitação de extensão das funções do As-
sessor Jurídico, Procurador Jurídico e Procuradora Munici-
pal, formadores do corpo jurídico desta Prefeitura, a fim 
de laborar em processos de aposentadoria, pedido de pen-
sões, auxilio doença e processos judiciais, eis que ausente 
o Assessor Jurídico desta Autarquia (SAAE);

Considerando que a ausência do Assessor Jurídico se deu 
em razão da demissão de todos os servidores ocupantes 
de Cargos Comissionados, para adequação deste Município 
a Lei de Responsabilidade Fiscal;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica EXTENDIDA a função do Assessor Jurídico 
da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, CARLOS GUILHERME 
MACEDO PAGIOLA CORDEIRO, o Procurador Geral, MARIO 
CESAR NEGRI e o Procurador Municipal, FRANCO BRAGATO 
SCARDUA para auxiliar, emitir pareceres em processos em 
processos de aposentadoria, pedido de pensões e auxilio 
doença, elaborar defesas em processos judiciais, e demais 
outros inerentes ao SAAE – Sistema de Abastecimento de 
Água e Esgoto;

Parágrafo Único – Os processos deverão ser encaminhados 
a sede da Procuradoria Geral.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário, em especial 
a Portaria nº. 18.915/2018.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu-ES, 13 de agosto 
de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 13 de agosto de 2018.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

Câmara Municipal

PORTARIA CMI N.º 045/2018
Publicação Nº 166607

PORTARIA CMI N.º 045/2018

Dispõe sobre a concessão de férias regulamentares à ser-
vidora 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 146/2018;

Considerando o que dispõem os arts. 133 e 135 da Lei 
Municipal nº 2.641/2005 e suas alterações;

Considerando que a servidora 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 à servidora CRISTINA MEIRELES DOS 
SANTOS GOMES, ocupante do cargo de Agente de Ser-
viços Gerais da Câmara Municipal de Ibiraçu, trinta dias 
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de férias regulamentares relativas ao período aquisitivo de 
11/11/2017 a 10/11/2018, a serem gozadas no período de 
02/01/2019 a 31/01/2019.

Art. 2º - 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 20 de novembro de 2018.

MAXSUEL DE OLIVEIRA SENA

Presidente

Registrada nesta Secretaria, em 20 de novembro de 2018.

ISABELLA GOMES BOTTAN LOMBARDI

Técnico Legislativo

PORTARIA CMI N.º 046/2018
Publicação Nº 166608

PORTARIA CMI N.º 046/2018

Dispõe sobre a concessão de férias regulamentares à ser-
vidora 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 147/2018;

Considerando o que dispõem os arts. 133 e 135 da Lei 
Municipal nº 2.641/2005 e suas alterações;

Considerando que a servidora 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 à servidora ÂNGELA MARIA TINTORI 
POLEZELI, ocupante do cargo de Agente Legislativo da 
Câmara Municipal de Ibiraçu, trinta dias de férias regula-
mentares relativas ao período aquisitivo de 01/09/2017 a 
31/08/2018, a serem gozadas em dois períodos, sendo o 
primeiro de 02/01/2019 a 16/01/2019 e o segundo perío-
do de 15/07/2019 a 29/07/2019.

Art. 2º - 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 20 de novembro de 2018.

MAXSUEL DE OLIVEIRA SENA
Presidente

Registrada nesta Secretaria, em 20 de novembro de 2018.

ISABELLA GOMES BOTTAN LOMBARDI
Técnico Legislativo

PORTARIA CMI N.º 047/2018
Publicação Nº 166609

PORTARIA CMI N.º 047/2018

Dispõe sobre a concessão de férias regulamentares à ser-
vidora 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 148/2018;

Considerando o que dispõem os arts. 133 e 135 da Lei 
Municipal nº 2.641/2005 e suas alterações;

Considerando que a servidora 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 à servidora GERUZA PIOL, ocupante do 
cargo de Agente Legislativo da Câmara Municipal de Ibira-
çu, trinta dias de férias regulamentares relativas ao perí-
odo aquisitivo de 01/09/2017 a 31/08/2018, a serem go-
zadas em dois períodos, sendo o primeiro de 17/01/2019 
a 31/01/2019 e o segundo período de 02/08/2019 a 
16/08/2019.

Art. 2º - 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 20 de novembro de 2018.

MAXSUEL DE OLIVEIRA SENA

Presidente

Registrada nesta Secretaria, em 20 de novembro de 2018.

ISABELLA GOMES BOTTAN LOMBARDI

Técnico Legislativo
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Itarana

Prefeitura

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO 
PRESENCIAL N°. 034/2018

Publicação Nº 166687

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 034/2018

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Pregoeiro, torna 
público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na 
forma PRESENCIAL, dia 04/12/2018 às 09h00min, na sede 
desta Prefeitura, à Rua Elias Estevão Colnago, n°. 65, cujo 
objeto é a aquisição de gêneros alimentícios. EDITAL atra-
vés do site: www.itarana.es.gov.br. Demais informações Tel. 
(27)3720-4917.

Itarana, 20 de novembro de 2018

Marcelo Rigo Magnago

Pregoeiro Oficial

DECRETO Nº 1.087/2018
Publicação Nº 166704

DECRETO Nº 1.087/2018

DELEGA COMPETÊNCIA DE ORDENAÇÃO DE DESPESAS 
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE ITARANA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO a autonomia do Município para dispor so-
bre organização e funcionamento da administração pública 
municipal, bem como sobre a gestão de suas rendas, nos 
termos do disposto no art. 30 e incisos, da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988;

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica da Assistência Social 
e a NOB/SUAS2012 estabelecerem condições para o rece-
bimento de recursos do FNAS, respectivamente no artigo 
30 e § 5º do artigo 48;

CONSIDERANDO a necessidade de descentralizar as ações 
administrativas do município objetivando a eficiência, a 
celeridade, a economicidade do serviço público;

CONSIDERANDO que o artigo nº 64, da Lei Federal nº 
4.320/64, não vincula à pessoa do Chefe do Poder Execu-
tivo a ordenação de todas as despesas, nem tão pouco a 
liquidação das mesmas;

CONSIDERANDO que as atribuições de ordenar e liquidar 
despesas não encontram-se relacionadas entre aquelas 
eleitas como privativas do Prefeito;

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município, dispõe 
que compete privativamente ao Prefeito dispor a organiza-
ção e funcionamento da administração municipal, na for-
ma da lei, podendo delegar, por decreto, aos auxiliares, 
funções administrativas, que não sejam de sua exclusiva 
competência;

CONSIDERENDO ainda que a citadina Lei Orgânica do Mu-
nicípio, estabelece que, além das atribuições fixadas em 
lei, compete aos Secretários Municipais praticar os atos 
pertinentes à sua Secretaria, ou os que lhes forem delega-
dos pelo Prefeito Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade imperiosa de adequar as 
ações administrativas às exigências preconizadas pelo art. 
78 da Lei nº 4.320/64 e artigos 74 e 75 da Constituição 
Federal;

CONSIDERANDO a necessidade de ter que determinar as 
responsabilidades de delegação de poderes da Secretaria 
Municipal de Assistência Social do Município;

DECRETA:

Art.1º O Fundo Municipal de Assistência Social será admi-
nistrado por meio do(a) Secretário(a) Municipal de Assis-
tência Social que será seu gestor e subordinado ao Prefeito 
Municipal.

Parágrafo único. O Fundo Municipal de Assistência Social 
ficará sob controle, fiscalização e aprovação do Conselho 
Municipal de Assistência Social.

Art. 2º São atribuições do Gestor do Fundo Municipal de 
Assistência Social:

I - Gerir o Fundo Municipal de Assistência Social, estabe-
lecer políticas de aplicação dos seus recursos e exercer o 
controle da execução orçamentário-financeira;

II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre as ações previstas 
no Plano Municipal de Assistência Social;

III - Manter os controles necessários à execução orçamen-
tária dos recursos destinados ao Fundo Municipal de Assis-
tência Social, referente a empenhos, liquidação, pagamen-
to das despesas e recebimento das receitas;

IV - Prestar contas, no prazo legal, da aplicação dos recur-
sos do Fundo Municipal de Assistência Social;

V – Conjuntamente com o Prefeito Municipal, firmar con-
vênios, contratos e parcerias referentes a recursos geridos 
pelo Fundo Municipal de Assistência Social;

http://www.itarana.es.gov.br
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VI - Coordenar e controlar os convênios e contratos rela-
cionados às ações e serviços realizados com recursos do 
Fundo Municipal de Assistência Social;

VII - Gerenciar os bens patrimoniais adquiridos com recur-
sos do Fundo Municipal de Assistência Social

Art. 3º O orçamento do Fundo Municipal de Assistência 
Social integrará o orçamento do Governo Municipal, em 
obediência ao princípio da unidade.

Art. 4º A Secretaria Municipal de Assistência Social, com 
a instituição do Fundo Municipal de Assistência Social, não 
passará a constituir uma unidade gestora, mas sim uma 
unidade orçamentária-financeira autônoma, em observân-
cia ao princípio da unidade.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação no DOM/ES.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Itarana/ES, em 20 de 
novembro de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2018
Publicação Nº 166659

 

 

  
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 003/2018 DE 20 DE 
NOVEMBRO DE 2018. 
 

O Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Senhor Ademar Schneider, no uso de suas atribuições e de acordo 
com os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 
e,  
 

Considerando a necessidade de excepcional interesse público, estabelece normas 
para a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professores por 
tempo determinado no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, para o 
desenvolvimento das atividades nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, 
resolve: 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1- O processo de seleção de candidatos para contratação de professores em 
Designação Temporária, para o exercício da função de docente, em Unidades Escolares 
da Rede Municipal de Ensino, será organizado pela Secretaria Municipal de Educação. 
 

2- São atribuições da Secretaria Municipal de Educação: 
a) acompanhar todo o processo de seleção e contratação de professores em 

designação temporária das Unidades Escolares Municipais a ela jurisdicionadas; 
b) fornecer declaração/certificado de participação em capacitações oferecidas 

pela Secretaria Municipal de Educação; 
c) efetuar o levantamento de vagas existentes para escolha; 
d) homologar os pedidos de designação temporária de todas as Unidades de 

Ensino Municipais sob sua jurisdição, com base no mapa de carga horária, devidamente 
aprovado; 

e) providenciar a cessação da designação, quando for o caso. 
 

3 - Para encaminhar o processo de seleção previsto neste Edital, fica constituída, 
no âmbito do município, uma Comissão Municipal, a qual foi nomeada pelo Decreto Nº 
1.084/2018. 
 

4 - São atribuições da Comissão Municipal: 
 

4.1- Coordenar todo o processo de inscrição.  
 

4.2- Avaliar os títulos, a declaração de tempo de serviço, conferindo os 
documentos apresentados. 
 

4.3- Definir a classificação dos candidatos, de acordo com a pontuação dos 
títulos / tempo de serviço apresentados. 
 

4.4- Organizar todo processo de escolha para as vagas existentes.  
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DA INSCRIÇÃO 

 
 5 - O candidato efetivará sua inscrição na Secretaria Municipal de Educação, 

situado na Praça Ana Mattos Nº 50, no período de 28 a 30 (vinte e oito a trinta) de 
Novembro de 2018, no horário de 08h às 11h e de 13h às 15h, no setor específico 
para tal, entregando à Comissão Municipal do Processo Seletivo, em envelope lacrado e 
rubricado (no lacre) com todos  os documentos constantes no Item 6.1, recebendo 
comprovante de sua inscrição.  
 

 6 - A inscrição do candidato obedecerá aos seguintes critérios:  
 

6.1- No ato da inscrição o candidato deverá entregar em envelope lacrado (e 
rubricado no lacre) e identificado com nome, data de nascimento, telefones de  
contato  e  vaga  pleiteada (Educação Infantil - Creche/Pré-Escola; Ensino 
Fundamental Anos Iniciais (1º, 2º, e 3º ano/alfabetização; Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (4º e 5º ano); Educação do Campo Anos Iniciais e Educação Infantil; 
Educação Especial , Língua Pomerana, Arte, Educação Física, Inglês e  Práticas de 
Leitura) contendo dentro do envelope SOMENTE a documentação abaixo 
discriminada, em cópias legíveis, sem rasuras: 

a) Documento que contenha foto (RG ou CTPS ou CNH ou Carteira de 
Registro Profissional); 

b) Comprovante de escolaridade (Diploma/Certificado acompanhado de 

Histórico Escolar do Ensino Superior específico para a área pleiteada); 

c) Comprovação de experiência profissional indicadas na ficha de inscrição 

(Anexo I);  

d) Comprovação dos títulos/cursos indicados na ficha de inscrição (Anexo I); 

e) Registro Profissional de Educação Física - em dia (para os candidatos 
inscritos na área); 

f) Formulários para inscrição anexo I e II (de acordo com o cargo pleiteado), 
disponibilizados no endereço eletrônico: www.itarana.es.gov.br  
 
 6.2- Os candidatos que apresentarem declarações inverídicas, constantes 
da ficha de inscrição, bem como apresentarem falsos documentos, serão 
desclassificados, além da imputação das penalidades legais, ficando impedidos de 
participarem de novo processo seletivo junto a Municipalidade pelo prazo de 02 
(dois) anos.  Caso for constatado algum tipo de documento falso no decorrer do 
ano letivo o contrato será rescindido imediatamente.  
 
 6.3- As cópias dos documentos apresentados no ato da inscrição serão 
conferidas com os originais pela Comissão do Processo Seletivo no momento da 
escolha da vaga pleiteada. A falta de algum documento, exigido no edital para a 
vaga pleiteada, ou não apresentação do original para conferência e autenticação, o 
candidato será desclassificado indo para o final da lista. 
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  6.4- O preenchimento do formulário de inscrição é de responsabilidade 

exclusiva do candidato, motivo que, havendo equívocos, poderão implicar na 
eliminação sumária do candidato ao processo seletivo. 

 
6.5- Compete ao candidato a responsabilidade pela escolha dos títulos a serem 

apresentados, assim como os documentos de comprovação de pré-requisito, constantes 
no envelope. Fica vedada à Comissão a conferência dos documentos no ato da 
inscrição. 
 

6.6- O candidato não poderá requerer seu envelope para acrescentar ou rever a 
documentação após a realização de sua inscrição. 

 
6.7- Caso o candidato após efetuada a inscrição entenda que seja necessário 

inserir novos documentos, este deverá realizar nova inscrição para a mesma vaga, 
dentro do prazo de inscrição, sendo considerada válida, para fins deste edital, somente a 
última inscrição.  
 
          6.8- No ato da entrega da documentação para efetivação da inscrição por 
procuração, o procurador deverá apresentar original do instrumento procuratório, com 
firma reconhecida em cartório, contendo poderes específicos para a inscrição no 
presente processo, bem como um documento que o identifique. 
 

7 - Os candidatos poderão se inscrever para docência em designação temporária 
para atuar: 
          a) Em turmas de Educação Infantil (Creche/Pré-Escola); 
          b) Em turmas de Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º, 2º, e 3º 
ano/alfabetização); 
  c) Em turmas de Ensino Fundamental Anos Iniciais (4º e 5º ano); 

d) Educação do Campo - Em turmas de Ensino Fundamental Anos Iniciais e 
Educação Infantil(Pré-Escola)/Escolas Unidocente e Pluridocente; 

e) Educação Especial; 
           f) Língua Pomerana (ser falante); 

g) Arte; 
h) Inglês; 
i) Educação Física; 
j) Práticas de Leitura. 
 
7.1 - O candidato, ao se inscrever, poderá fazer, no máximo, 2 (duas) 

inscrições, contanto que para vagas distintas, devendo fazê-las em processos 
independentes, cada qual com sua documentação respectiva, em envelopes 
lacrados e identificados conforme item 6.1, sendo que no ato da escolha, só poderá 
optar por uma das inscrições  realizadas, ficando a segunda inscrição cancelada a 
partir do momento que assumir uma das vagas, exceto em inscrições de matérias 
específicas, onde o candidato poderá acumular as duas inscrições para as vagas 
pleiteadas, respeitado o limite de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para cada vaga 
contando que haja disponibilidade de horário.  
 

7.2 - Na Educação Infantil de 0 a 3 anos de idade (Creche) a carga horária será 
de 25 horas, podendo o candidato optar pelo turno (matutino ou vespertino).  
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8 - Os candidatos inscritos deverão preencher os seguintes requisitos: 

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

b) Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos, conforme previsto no 
artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal; 

c) Possuir a habilitação mínima exigida para a área que irá ocupar. 
 
8.1 - A classificação ocorrerá segundo a ordem dos critérios: 
 
a) Educação Infantil: 
 1º - Graduação em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil.  
 2º- Graduação na área de Educação com Pós-Graduação na área de Educação 

Infantil.  
3º - Para exercício docente na Educação Infantil, na falta de professor habilitado 

em nível superior, exigir-se-á, além da habilitação em Escola Normal (Magistério) - 
Nível Médio - curso específico de, no mínimo 400 (quatrocentas) horas. (Res. CEE 
1.286/2006 - Art. 190, parágrafo único), ou esteja cursando a partir do 4º período da 
vaga pleiteada. 
 

b) Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 
1º - Graduação em Pedagogia com habilitação para docência nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, ou Normal Superior com habilitação para docência nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. 

2º- Graduação na área da Educação com Pós-Graduação específica para os anos 
iniciais, ou esteja cursando a partir do 4º período da vaga pleiteada. 
  

c) Educação Especial: 
1º - Graduação em Pedagogia com habilitação em Educação Especial. 
2º- Graduação na área da Educação com Pós-Graduação específica para 

Educação Especial, ou esteja cursando a partir do 4º período da vaga pleiteada. 
 
d) Língua Pomerana:  
1º - Graduação em Pedagogia e ser falante da Língua Pomerana. 
2º- Graduação na área da Educação e ser falante da Língua Pomerana, ou esteja 

cursando a partir do 4º período da vaga pleiteada. 
 

e) Matérias Específicas:  
1º - Licenciatura na área específica de atuação, ou Curso Superior acrescido de 

Pós Graduação ou complementação pedagógica na disciplina pleiteada, ou esteja 
cursando a partir do 4º período da disciplina pleiteada (exceto para educação física). 
  

f) Práticas de Leitura: 
1º - Graduação em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil e Anos 

Iniciais.  
2º - Graduação na Área da Educação com Pós-Graduação na área de Educação 

Infantil/Ensino Fundamental. 
3º - Cursando Pedagogia a partir do 4º período. 
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4º - Entrega de um plano de aula, voltado para contação de história, com 

critérios avaliados conforme anexo II para a avaliação da Comissão. (No ato da 
inscrição.) 

5º- Todos os candidatos inscritos serão avaliados em uma aula prática. 
6º- A Aula Prática do plano de aula apresentado será de caráter 

ELIMINATÓRIO e CLASSIFICATORIO, apresentada de acordo com o cronograma 
(Item 11).     
 

8.2- Os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) só 
serão considerados se aprovados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior)  
 

8.3- A veracidade dos documentos apresentados será averiguada a qualquer 
tempo, obedecendo ao previsto nos artigos 298, 299 e 304 constante no Código 
Penal - Decreto-lei Nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940, que trata dos crimes 
contra a fé pública e da falsidade documental.   

 
8.4- Caso seja constatada fraude de qualquer natureza, o candidato será 

ELIMINADO do processo seletivo, independente de já estar contratado ou não, 
respondendo ainda pelo ato junto à Prefeitura Municipal de Itarana/ES.  

 
8.5- Serão atribuições do docente conforme consta na Lei Complementar 

Nº002/2008: 
a) participar da elaboração do projeto pedagógico de sua unidade escolar; 
b) cumprir plano de trabalho, segundo o projeto pedagógico de sua unidade 

escolar; 
c) elaborar programas e planos de aulas, relacionando e confeccionando material 

didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; 
d) orientar os alunos na formulação e implementação de projetos de pesquisas 

quanto ao seu formato e a seleção, leitura e utilização de textos literários e didáticos 
indispensáveis ao seu desenvolvimento; 

e) realizar a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, utilizando 
instrumentos que possibilitem a verificação do aproveitamento dos alunos e da 
metodologia aplicada; 

f) estabelecer estratégias de recuperação paralela para alunos de menor 
rendimento; 

g) elaborar e encaminhar os relatórios bimestrais/trimestrais das atividades 
desenvolvidas ao Diretor da Unidade Escolar em que está lotado; 

h) colaborar na organização das atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade; 

i) participar de reuniões com os pais e com outros profissionais de ensino; 
j) participas de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, 

quando solicitado; 
k) participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e a 

avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; 
l) participar de projetos de inclusão escolar, utilizando-se de metodologias 

específicas; 
m) elaborar e desenvolver projetos que oportunizem a analise crítica da realidade 

pelos alunos, desenvolvendo os conteúdos propostos no currículo escolar; 
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n) participar da realização da avaliação institucional; 
o) realizar pesquisas na área de educação; 
p) executar outras atribuições afins.  

  
DA CLASSIFICAÇÃO 

 
 9- O processo de classificação dos candidatos inscritos para a docência em 

designação temporária abrangerá os seguintes itens: 
 

a) Pontos relativos aos certificados/declarações de cursos na área de educação 
apresentados; 

b) Pontos relativos ao tempo de serviço. 
 
10 - A pontuação referente ao tempo de serviço, para efeito de classificação de 

candidatos, obedecerá aos seguintes critérios: 
 

a) Pela atuação como Professor / Professor Pedagogo, serão atribuídos 0,5 ponto 
por mês completo trabalhado, até o limite de 30 meses, sendo que a fração de mês não 
será considerada para pontuação.  
 

b) É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado 
concomitantemente em mais de um cargo ou instituição de ensino. 

 
c) O tempo já computado para aposentadoria não será considerado válido para 

contagem de pontos no processo de classificação. 
 

11 - DA DIVULGAÇÃO 
 
Data Horário Fases  

12/12/2018 A partir das 13h Relação inscrições Indeferidas 
18/12/2018 A partir das 13h Cronograma de horário para a 

Aula prática (prática de leitura) 
28/12/2018 A partir das 13h Classificação 

 
 
12- As Publicações Oficiais deste processo seletivo serão divulgadas nos 

seguintes locais: 
a) Sede da Secretaria Municipal de Educação de Itarana; 
b) Prefeitura Municipal de Itarana – Painel de Publicações Oficiais; 
c) Site do Município de Itarana www.itarana.es.gov.br e no Diário Oficial dos 

Municípios - D.O.M/ES 
 

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

a) O candidato que obtiver o maior número de pontos no item formação 
acadêmica e cursos na área de educação; 

b) O candidato que comprovar maior tempo total de serviço já prestado, na 
função de Professor / Professor Pedagogo, sendo que a fração de mês não será 
considerada para a pontuação; 
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c) O candidato com a maior idade, considerando-se dia, mês e ano do 

nascimento. 
 

 
DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS 

 
14- A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão no 

prazo de 02 (dois) dias úteis contado da data de publicação do mesmo, mediante 
requerimento dirigido e protocolizado perante a Comissão na Secretaria Municipal de 
Educação, situada à Praça Ana Mattos, nº 50, Centro, Itarana – ES, no horário de 07h às 
11h e de 13h às 16h. 

 
15 - Serão admitidos recursos das seguintes fases: 
a) do não deferimento do pedido de inscrição; 
b) da classificação; 

 
15.1- Os recursos deverão ser protocolados na Secretaria Municipal de 

Educação, situada à Praça Ana Mattos, nº 50, Centro, Itarana – ES, no horário de 08h às 
11h e de 13h às 16h, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contado da publicação do 
ato recorrido e dirigido a Comissão do Processo Seletivo Simplificado que realizará seu 
julgamento no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de sua interposição. O 
recurso deverá conter, sob pena de indeferimento: o nome do candidato recorrente, 
número de inscrição, endereço completo para correspondência, telefone para contato, 
assinatura do mesmo, as razões objetivas e hábeis a identificar a irresignação do 
candidato (a)/Recorrente. 
 

 
15.2- Esgotadas as etapas do item 15, o Processo Seletivo será homologado 

pelo Prefeito Municipal. 
DAS VAGAS 

 
 16- O quadro de vagas será divulgado pela Secretaria Municipal de Educação de 

Itarana, no dia 18 de janeiro de 2019, a partir das 13 horas.  
 

DA CHAMADA 
 

17 - A chamada dos classificados para preenchimento das vagas será efetuada 
pela Comissão Municipal, conforme cronograma abaixo: 

 
Data Horário Nível  

23/01/2019 08h Educação Infantil  
 

23/01/2019 13h Anos Iniciais, Escolas do 
Campo e Matérias 

Específicas.  
 

 
 
 



21/11/2018 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 1142

www.diariomunicipales.org.br

Página 90

 

 
18- O candidato deverá se apresentar no ato da chamada portando todos os 

documentos originais, constantes no Item 6.1, para sua conferência. A falta dos 
mesmos acarretará a desclassificação do candidato. 
 

19 - No momento da chamada estando o candidato ausente, o mesmo poderá ser 
representado por terceiro habilitado mediante procuração com poderes específicos para 
a escolha assinada pelo candidato e com firma reconhecida em cartório.  
 

20 - O não comparecimento do candidato ou seu representante legal ou ainda a 
desistência pela escolha da vaga segundo a ordem de classificação, será documentada 
pela Comissão, o que implicará na alteração da ordem de classificação, devendo o 
candidato ser reposicionado no final da listagem, que poderá ser chamado novamente, 
caso houver vagas e se todos os candidatos classificados tiverem sido chamados. 
 

21- Após a chamada inicial para atendimento ao início do ano letivo de 2019, 
terá continuidade o procedimento de chamada em rigorosa ordem de classificação para 
suprimento de vagas remanescentes e das que surgirem no decorrer do ano letivo.  
  
  22 - Ao candidato será permitida a Permuta com outro profissional, em consenso 
com a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a modalidade escolhida pelos 
candidatos interessados após a escolha e antes do início do ano letivo de 2019, 
respeitando as vagas e carga horária equivalente, estritamente dentro da mesma espécie 
definida em cada alínea: 
a) Educação Infantil - Creche;  
b) Educação Infantil  - Pré-Escola; 
c) Anos Iniciais (1º, 2º e 3º Ano);  
d) Anos Iniciais (4º e 5º Ano);  
e) Educação do Campo. 

 
23 - Em caso de desistência da regência, o docente terá que atuar no mínimo 10 

(dez) dias letivos a contar do documento apresentado na Secretaria Municipal de 
Educação de Itarana para que seja providenciada a sua substituição. 

 
23.1 - O professor que solicitar rescisão do contrato no decorrer do ano letivo, 

não terá direito a se inscrever no ano subsequente. 
 
           23.2- Ao candidato não será permitido a desistência da vaga no dia da chamada. 
 

DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

24- A convocação para contratação será para atendimento à necessidade 
temporária e de excepcional interesse público da Prefeitura Municipal Itarana/ES no 
exercício 2019, nos termos do inciso II do art. 37 da Constituição Federal de 1988. 

 

24.1- A chamada do classificado para ocupar a vaga será feita pela Secretaria 
Municipal de Educação por meio da publicação do ato nos mesmos meios previstos no 
item 12 deste edital. 
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24.2 - O candidato que não comparecer na data e local determinado no Edital 

que trata o item anterior, PERDERÁ O DIREITO DECORRENTE DESTE 
PROCESSO SELETIVO. 
 

24.3 - Da documentação necessária à contratação: 

a) Foto 3X4 atualizada; 

b) Cópia do CPF e documento de identidade; 

c) Cópia da CTPS - carteira de trabalho; 

d) Cópia do título de eleitor acompanhada do comprovante de votação da última 

votação; 

e) Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

f) Cópia do certificado de reservista ou documento equivalente, se do sexo masculino; 

g) cartão do SUS; 

h) Cópia do comprovante de residência, recente; 

i) Número de inscrição no PIS/PASEP; 

j) Original do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido pelo Médico do Trabalho 

devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; 

k) Declaração de bens; 

l) Declaração de não acumulação de cargos; 

m) Declaração de não condenação; 

n) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa Criminal das Justiças Estadual 

e Federal. Disponíveis: sefaz.es.gov.br  e  http://www.jfes.jus.br  

o) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Fiscais da 

Prefeitura Municipal de Itarana/ES. Disponível: www.itarana.es.gov.br  

 
24.4- A não apresentação dos documentos exigidos no item 24.3, ou a 

apresentação irregular dos mesmos, dentro do prazo de 05 (dias) corridos, a contar da 
data da escolha da vaga, resultará na desclassificação do candidato.  
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
25 - Será de responsabilidade do corpo técnico-administrativo da Unidade 

Educacional no decorrer do ano letivo a cada 90 (noventa) dias, a avaliação do 
profissional. Em casos que não há diretor ou pedagogo responsável pela Unidade, 
ficará em cargo da Secretaria Municipal de Educação, a supervisão direta e 
contínua do desempenho do candidato nomeado nos termos deste Edital, a contar 
da sua posse efetiva do cargo, ficando seu contrato rescindido automaticamente, 
em caso de avaliação insatisfatória.  

 
25.1- Serão levados em consideração como parâmetros de avaliação de 

desempenho pelo corpo técnico-administrativo da Unidade Educacional ou pela 
Secretaria Municipal de Educação, a que se refere o item anterior, os seguintes quesitos: 
postura profissional, trabalho em equipe, aplicação de normas e procedimentos, 
iniciativa e capacidade de lidar com situações novas e inusitadas, conhecimentos 
técnicos, qualidade do trabalho, produtividade e resultado do trabalho, participação, 
aproveitamento em programas de capacitação, assiduidade e rendimento de 
aprendizagem da turma conforme resultado nas avaliações institucionais. 

a) a cada quesito de avaliação será atribuída uma pontuação de 0 a 5; 
b) a avaliação será satisfatória quando o professor atingir pontuação igual ou 

maior que 3 pontos para todos os quesitos; 
c) a avaliação será tida por insatisfatória quando o professor atingir pontuação 

inferior a 3 pontos para qualquer um dos quesitos, ocasião em que seu 
contrato será rescindido.      

 
25.2 - A avaliação de desempenho do profissional (modelo anexo III) contratado 

na forma deste Edital, quando for evidenciada a insuficiência de desempenho 
profissional, acarretará: 
 

a) rescisão imediata por justa causa e sem direito a indenização do contrato 
celebrado com a Secretaria Municipal de Educação, respeitada a legislação 
vigente; 

b) impedimento de concorrer a outros processos seletivos de contratação 
temporária, promovidos pelo Município de Itarana/ES pelo período de 01 (um) 
ano.  
 
25.3- Caberá recurso administrativo no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

notificação da decisão que julgar insatisfatório o desempenho do professor, o qual 
deverá ser dirigido ao corpo técnico-administrativo da Unidade Educacional ou à 
Secretaria Municipal de Educação, que o encaminhará para decisão da Secretária 
Municipal de Educação.   
 

a)  O recurso administrativo será recebido no efeito suspensivo, caso em que a 
rescisão contratual será efetivada após a decisão da Secretária Municipal de 
Educação que confirme a avaliação insatisfatória do recorrente; 

b) Não caberá recurso da decisão da Secretária Municipal de Educação. 
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26- Os casos omissos no presente Edital serão dirimidos pela Secretaria 
Municipal de Educação de Itarana, sob orientação jurídica da Procuradoria Jurídica 
Municipal.  
 

27- A Secretaria Municipal de Educação não se responsabilizará pelo translado 
de professores até as Escolas do Campo, bem como não será permitido o alojamento nas 
mesmas. 

 
28- Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas 

neste Edital. 
 

29- As contratações decorrentes desse Edital terão duração de acordo com o 
Calendário Escolar, previsto nos termos da Lei Municipal Nº 840/2008.  
 
 
 

 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA 
Em, 20 de Novembro de 2018. 

 
 
 
 
 

ADEMAR SCHNEIDER 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

 
 

SIRLEI KRAUSE SANTANA FARDIN 
Secretária Municipal de Educação em Exercício 

Portaria Nº1.108/2018 
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ANEXO I 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

NOME:___________________________________________TEL.(RES):__________________ 
ENDEREÇO:_____________________________________TEL. (CONTATO)_____________ 
 

 

I- Formação Acadêmica e Cursos 
(Campo preenchido pela SEMED) 

Valor 
atribuído 

Peso 
máximo  

Quantidade 
de 

certificado/
declaração 

 
Pontos 

Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Educação. 20 20  
01 

 
Pós-Graduação “Lato Sensu” com duração mínima de 360 horas com aprovação de 
monografia, na área da educação. 

15 15  

Certificado/Declaração de formações para Educação Infantil oferecida pela 
SEMED Itarana - até o limite de 67h, a partir de janeiro de 2016. 

1,0/h 67 01  

Certificado/Declaração de formação continuada na área da Educação, emitido por 
Secretarias Municipais de Educação que não a SEMED de Itarana/ES, Instituição 
Pública Estadual e Federal, até o limite de 67h, a partir de janeiro de 2016.  

1,0/h 67 01  

Certificado/Declaração de participação em curso presencial na área de Educação 
com duração de 08 a 50h a partir de janeiro de 2016.  

02 02 01  

 

II-TEMPO DE SERVIÇO (campo preenchido pela SEMED) Peso/mês Tempo/mês Pontos 

Função de Professor/Professor Pedagogo, até o limite de 30 meses, não sendo 
admitido fracionamento.  

0,5   

 
 
 
 

SUBTOTAL II:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAGA PLEITEADA – EDUCAÇÃO INFANTIL 
Habilitado (    )    Não Habilitado (    ) 

 
Creche e Pré-Escola 

                                           DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS 
 (preenchido pelo candidato) 

 
 

Declaro para os devidos fins previstos no Edital Nº003/2018 de 20/11/2018, que estabelece normas para 
seleção e admissão de professores em designação temporária, que não exerço cargo público, assumindo total 
responsabilidade por estas informações, sujeitando-me às sanções previstas no Art. 37, item XVI da 
Constituição Federal por qualquer omissão ou má fé nesta declaração. 
 
 

Itarana, _____de ___________________de 2018. 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Declarante 
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ANEXO I 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

NOME:___________________________________________TEL.(RES):__________________ 
ENDEREÇO:_____________________________________TEL. (CONTATO)_____________ 

 

I- Formação Acadêmica e Cursos 
(campo preenchido pela SEMED) 

Valor 
atribuído 

Peso 
máximo  

Quantidade 
de 

certificado/
declaração 

 
Pontos 

Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Educação. 20 20  
01 

 
Pós-Graduação “Lato Sensu” com duração mínima de 360 horas com aprovação de 
monografia, na área da educação. 

15 15  

Certificado/declaração de formações para Educação Infantil oferecida pela 
SEMED Itarana - até o limite de 67 h a partir de janeiro de 2016. 

1,0/h 67 01  

Certificado/Declaração de formação continuada na área da Educação, emitido por 
Secretarias Municipais de Educação que não a SEMED de Itarana/ES, Instituição 
Pública Estadual e Federal, até o limite de 67h a partir de janeiro de 2016.  

1,0/h 67 01  

Certificado de participação em curso presencial na área de Educação com duração 
de 08 a 50h a partir de janeiro de 2016.  

02 02 01  

 
 

II-TEMPO DE SERVIÇO (campo preenchido pela SEMED) Peso/mês Tempo/mês Pontos 

Função de Pofessor/Professor Pedagogo, até o limite de 30 meses, não sendo 
admitido fracionamento. 

0,5   

 SUBTOTAL II:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VAGA PLEITEADA – EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Educação Física - Pré-Escola  Habilitado (    )     
 

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS  
(preenchido pelo candidato) 

 
 

Declaro para os devidos fins previstos no Edital Nº003/2018 de  20/11/2018, que estabelece normas para 
seleção e admissão de professores em designação temporária, que não exerço cargo público, assumindo total 
responsabilidade por estas informações, sujeitando-me às sanções previstas no Art. 37, item XVI da 
Constituição Federal por qualquer omissão ou má fé nesta declaração. 
 
 

Itarana, _____de ___________________de 2018. 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Declarante 
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ANEXO I 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

NOME:___________________________________________TEL.(RES):__________________ 
ENDEREÇO:_____________________________________TEL. (CONTATO)_____________ 
 

 

I- Formação Acadêmica e Cursos 
(campo preenchido pela SEMED) 

Valor 
atribuído 

Peso 
máximo  

Quantidade 
de 

certificado/
declaração 

 
Pontos 

Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Educação. 20 20  
01 

 
Pós-Graduação “Lato Sensu” com duração mínima de 360 horas com aprovação de 
monografia, na área da educação. 

15 15  

Certificado curso PNAIC – MEC / UFES. 05 05 01  
Certificado/Declaração de formações para Anos Iniciais formações oferecidas pela 
SEMED Itarana – até o limite de 82h, a partir de janeiro de 2016. 

1,0/h 82 01  

Certificado/Declaração de formação continuada na área da Educação, emitido por 
Secretarias Municipais de Educação que não a SEMED de Itarana/ES, Instituição 
Pública Estadual e Federal, até o limite de 82h, a partir de janeiro de 2016.  

1,0/h 82 01  

Certificado/Declaração de participação em curso presencial na área de Educação 
com duração de 08 a 50h a partir de janeiro de 2016. 

02 02 01  

 
 

II-TEMPO DE SERVIÇO (campo preenchido pela SEMED) Peso/mês Tempo/mês Pontos 

Função de Professor/Professor Pedagogo, até o limite de 30 meses, não sendo 
admitido fracionamento. 

0,5   

 SUBTOTAL II:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VAGA PLEITEADA - ANOS INICIAIS (1º, 2º, 3º/alfabetização) 

 
Habilitado (    )    Não Habilitado (    ) 

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS  
(preenchido pelo candidato) 

 
 

Declaro para os devidos fins previstos no Edital Nº003/2018 de  20/11/2018, que estabelece normas para 
seleção e admissão de professores em designação temporária, que não exerço cargo público, assumindo total 
responsabilidade por estas informações, sujeitando-me às sanções previstas no Art. 37, item XVI da 
Constituição Federal por qualquer omissão ou má fé nesta declaração. 
 
 

Itarana, _____de ___________________de 2018. 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Declarante 
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ANEXO I 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

NOME:___________________________________________TEL.(RES):__________________ 
ENDEREÇO:_____________________________________TEL. (CONTATO)_____________ 

 
 
 
 

I- Formação Acadêmica e Cursos 
(campo preenchido pela SEMED) 

Valor 
atribuído 

Peso 
máximo  

Quantidade 
de 

certificado/
declaração 

 
Pontos 

Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Educação. 20 20  
01 

 
Pós-Graduação “Lato Sensu” com duração mínima de 360 horas com aprovação de 
monografia, na área da educação. 

15 15  

Certificado/Declaração de formações para Anos Iniciais formações oferecidas pela 
SEMED Itarana – até o limite de 82h, a partir de janeiro de 2016. 

1,0/h 82 01  

Certificado/Declaração de formação continuada na área da Educação, emitido por 
Secretarias Municipais de Educação que não a SEMED de Itarana/ES, Instituição 
Pública Estadual e Federal, até o limite de 82h, a partir de janeiro de 2016.  

1,0/h 82 01  

Certificado/Declaração de participação em curso presencial na área de Educação 
com duração de 08 a 50h a partir de janeiro de 2016.  

02 02 01  

 
 

II-TEMPO DE SERVIÇO (campo preenchido pela SEMED) Peso/mês Tempo/mês Pontos 

Função de Professor/Professor Pedagogo, até o limite de 30 meses, não sendo 
admitido fracionamento. 

0,5   

 SUBTOTAL II:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VAGA PLEITEADA - ANOS INICIAIS (4º E 5º ANO) 

 
Habilitado (    )    Não Habilitado (    ) 

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS  
(preenchido pelo candidato) 

 
 

Declaro para os devidos fins previstos no Edital Nº003/2018 de  20/11/2018, que estabelece normas para 
seleção e admissão de professores em designação temporária, que não exerço cargo público, assumindo total 
responsabilidade por estas informações, sujeitando-me às sanções previstas no Art. 37, item XVI da 
Constituição Federal por qualquer omissão ou má fé nesta declaração. 
 
 

Itarana, _____de ___________________de 2018. 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Declarante 
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ANEXO I 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

NOME:___________________________________________TEL.(RES):__________________ 
ENDEREÇO:_____________________________________TEL. (CONTATO)_____________ 

 
 

I- Formação Acadêmica e Cursos 
(campo preenchido pela SEMED) 

Valor 
atribuído 

Peso 
máximo  

Quantidade 
de 

certificado/
declaração 

 
Pontos 

Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Educação. 20 20  
01 

 
Pós-Graduação “Lato Sensu” com duração mínima de 360 horas com aprovação de 
monografia, na área da educação. 

15 15  

Certificado/Declaração de formações para Anos Iniciais formações oferecidas pela 
SEMED Itarana, até o limite de 82h, a partir de janeiro de 2016. 

1,0/h 82 01  

Certificado/Declaração de formação continuada na área da Educação, emitido por 
Secretarias Municipais de Educação que não a SEMED de Itarana/ES, Instituição 
Pública Estadual e Federal, até o limite de 82h, a partir de janeiro de 2016.  

1,0/h 82 01  

Certificado/Declaração de participação em curso presencial na área de Educação 
com duração de 08 a 50h a partir de janeiro de 2016.  

02 02 01  

 
 
 

II-TEMPO DE SERVIÇO (campo preenchido pela SEMED) Peso/mês Tempo/mês Pontos 

Função de Professor/Professor Pedagogo, até o limite de 30 meses, não sendo 
admitido fracionamento. 

0,5   

 SUBTOTAL II:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VAGA PLEITEADA - INGLÊS - ANOS INICIAIS 

 
Habilitado (    )    Não Habilitado (    ) 

  
DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS 

(preenchido pelo candidato) 
 

Declaro para os devidos fins previstos no Edital Nº003/2018 de  20/11/2018, que estabelece normas para 
seleção e admissão de professores em designação temporária, que não exerço cargo público, assumindo total 
responsabilidade por estas informações, sujeitando-me às sanções previstas no Art. 37, item XVI da 
Constituição Federal por qualquer omissão ou má fé nesta declaração. 
 
 

Itarana, _____de ___________________de 2018. 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Declarante 
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ANEXO I 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

NOME:___________________________________________TEL.(RES):__________________ 
ENDEREÇO:_____________________________________TEL. (CONTATO)_____________ 

 

II- Formação Acadêmica e Cursos 
(campo preenchido pela SEMED) 

Valor 
atribuído 

Peso 
máximo  

Quantidade 
de 

certificado/
declaração 

 
Pontos 

Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Educação. 20 20  
01 

 
Pós-Graduação “Lato Sensu” com duração mínima de 360 horas com aprovação de 
monografia, na área da educação. 

15 15  

Certificado/Declaração de formações para Anos Iniciais formações oferecidas pela 
SEMED Itarana – até o limite de 82h – a partir de janeiro de 2016. 

1,0/h 82 01  

Certificado/Declaração de formação continuada na área da Educação, emitido por 
Secretarias Municipais de Educação que não a SEMED de Itarana/ES, Instituição 
Pública Estadual e Federal, até o limite de 82h, a partir de janeiro de 2016.  

1,0/h 82 01  

Certificado/Declaração de participação em curso presencial na área de Educação 
com duração de 08 a 50h a partir de janeiro de 2016.  

02 02 01  

SUBTOTAL I:  
 
 

II-TEMPO DE SERVIÇO (campo preenchido pela SEMED) Peso/mês Tempo/mês Pontos 

Função de Professor/Professor Pedagogo, até o limite de 30 meses, não sendo 
admitido fracionamento. 

0,5   

 SUBTOTAL II:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VAGA PLEITEADA - EDUCAÇÃO FÍSICA – ANOS INICIAIS     

               
Habilitado (    )    Não Habilitado (    ) 

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS  
(preenchido pelo candidato) 

 
 

Declaro para os devidos fins previstos no Edital Nº003/2018 de  20/11/2018, que estabelece normas para 
seleção e admissão de professores em designação temporária, que não exerço cargo público, assumindo total 
responsabilidade por estas informações, sujeitando-me às sanções previstas no Art. 37, item XVI da 
Constituição Federal por qualquer omissão ou má fé nesta declaração. 
 
 

Itarana, _____de ___________________de 2018. 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Declarante 
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ANEXO I 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

NOME:___________________________________________TEL.(RES):__________________ 
ENDEREÇO:_____________________________________TEL. (CONTATO)_____________ 

 
 

I- Formação Acadêmica e Cursos 
(Campo preenchido pela SEMED) 

Valor 
atribuído 

Peso 
máximo  

Quantidade 
de 

certificado/
declaração 

 
Pontos 

Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Educação. 20 20  
01 

 
Pós-Graduação “Lato Sensu” com duração mínima de 360 horas com aprovação de 
monografia, na área da educação. 

15 15  

Certificado/Declaração de formações para Anos Iniciais formações oferecidas pela 
SEMED Itarana – até o limite de 82h – a partir de janeiro de 2016. 

1,0/h 82 01  

Certificado/Declaração de formação continuada na área da Educação, emitido por 
Secretarias Municipais de Educação que não a SEMED de Itarana/ES, Instituição 
Pública Estadual e Federal, até o limite de 82h, a partir de janeiro de 2016.  

1,0/h 82 01  

Certificado/Declaração de participação em curso presencial na área de Educação 
com duração de 08 a 50h a partir de janeiro de 2016.  

02 02 01  

SUBTOTALI:  
 

II-TEMPO DE SERVIÇO (campo preenchido pela SEMED) Peso/mês Tempo/mês Pontos 

Função de Professor/Professor Pedagogo, até o limite de 30 meses, não sendo 
admitido fracionamento. 

0,5   

 SUBTOTAL II:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
VAGA PLEITEADA - ARTE – ANOS INICIAIS     

               
Habilitado (    )    Não Habilitado (    ) 

 
DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS  

(preenchido pelo candidato) 
 
 

Declaro para os devidos fins previstos no Edital Nº003/2018 de  20/11/2018, que estabelece normas para 
seleção e admissão de professores em designação temporária, que não exerço cargo público, assumindo total 
responsabilidade por estas informações, sujeitando-me às sanções previstas no Art. 37, item XVI da 
Constituição Federal por qualquer omissão ou má fé nesta declaração. 
 
 

Itarana, _____de ___________________de 2018. 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Declarante 
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ANEXO I 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

NOME:___________________________________________TEL.(RES):__________________ 
ENDEREÇO:_____________________________________TEL. (CONTATO)_____________ 

 
 
 

I- Formação Acadêmica e Cursos 
(Campo preenchido pela SEMED) 

Valor 
atribuído 

Peso 
máximo 

Quantidade 
de 

certificado/
declaração 

 
Pontos 

Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Educação. 20 20  
01 

 
Pós-Graduação “Lato Sensu” com duração mínima de 360 horas com aprovação de 
monografia, na área da educação. 

15 15  

Certificado/Declaração de formações oferecidas pela SEMED Itarana – até o limite 
de 82h – a partir de janeiro de 2016. 

1,0/h 82 01  

Certificado/Declaração de formação continuada na área da Educação, emitido por 
Secretarias Municipais de Educação que não a SEMED de Itarana/ES, Instituição 
Pública Estadual e Federal, até o limite de 82h, a partir de janeiro de 2016.  

1,0/h 82 01  

Certificado/Declaração de participação em curso presencial na área de Educação 
com duração de 08 a 50h a partir de janeiro de 2016. 

02 02 01  

SUBTOTAL I:  
 
 

II-TEMPO DE SERVIÇO (campo preenchido pela SEMED) Peso/mês Tempo/mês Pontos 
Função de Professor/Professor Pedagogo, até o limite de 30 meses, não sendo 
admitido fracionamento. 

0,5   

 
 

SUBTOTAL II:  
 
 

SUBTOTAL AULA PRÁTICA:  
TOTAL:   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VAGA PLEITEADA – PRÁTICAS DE LEITURA  

               
Habilitado (    )    Não Habilitado (    ) 

  
 

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS 
(preenchido pelo candidato) 

 
Declaro para os devidos fins previstos no Edital Nº003/2018 de 20/11/2018, que estabelece normas para 
seleção e admissão de professores em designação temporária, que não exerço cargo público, assumindo total 
responsabilidade por estas informações, sujeitando-me às sanções previstas no Art. 37, item XVI da 
Constituição Federal por qualquer omissão ou má fé nesta declaração. 
 
 

Itarana, _____de ___________________de 2018. 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Declarante 
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ANEXO I 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

NOME:___________________________________________TEL.(RES):__________________ 
ENDEREÇO:_____________________________________TEL. (CONTATO)_____________ 
 

 
 

I- Formação Acadêmica e Cursos 
(Campo preenchido pela SEMED) 

Valor 
atribuído 

Peso 
máximo  

Quantidade 
de 

certificado 

 
Pontos 

Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Educação. 20 20  
01 

 
Pós-Graduação “Lato Sensu” com duração mínima de 360 horas com aprovação de 
monografia, na área da educação. 

15 15  

Certificado curso PNAIC – MEC / UFES. 05 05 01  
Certificado/Declaração de formações oferecidas pela SEMED Itarana – até o limite 
de 82h – a partir de janeiro de 2016. 

1,0/h 82 01  

Certificado/Declaração de formação continuada na área da Educação, emitido por 
Secretarias Municipais de Educação que não a SEMED de Itarana/ES, Instituição 
Pública Estadual e Federal, até o limite de 82h, a partir de janeiro de 2016.  

1,0/h 82 01  

Certificado/Declaração de participação em curso presencial na área de Educação 
com duração de 08 a 50h a partir de janeiro de 2016. 

02 02 01  

 
 

II-TEMPO DE SERVIÇO (campo preenchido pela SEMED) Peso/mês Tempo/mês Pontos 

Função de Professor/Professor Pedagogo, até o limite de 30 meses, não sendo 
admitido fracionamento. 

0,5   

 SUBTOTAL II:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

VAGA PLEITEADA - EDUCAÇÃO DO CAMPO: ANOS INICIAIS e EDUCAÇAO INFANTIL 
Habilitado (    )    Não Habilitado (    ) 

  
 

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS 
(preenchido pelo candidato) 

 
Declaro para os devidos fins previstos no Edital Nº003/2018 de 20/11/2018, que estabelece normas para 
seleção e admissão de professores em designação temporária, que não exerço cargo público, assumindo total 
responsabilidade por estas informações, sujeitando-me às sanções previstas no Art. 37, item XVI da 
Constituição Federal por qualquer omissão ou má fé nesta declaração. 
 
 

Itarana, _____de ___________________de 2018. 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Declarante 
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ANEXO I 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

NOME:____________________________________TEL.(RES):__________________ 
ENDEREÇO:_______________________________TEL. (CONTATO)_____________ 
 

 
I- Formação Acadêmica e Cursos 

(campo preenchido pela SEMED) 
Valor 

atribuído 
Peso 

máximo  
Quantidade 

de 
certificado/
declaração 

 
Pontos 

Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Educação. 20 20  
01 

 
Pós-Graduação “Lato Sensu” com duração mínima de 360 horas com aprovação de 
monografia, na área da educação. 

15 15  

Certificado/Declaração de formações oferecidas pela SEMED Itarana – até o limite 
de 82h – a partir de janeiro de 2016. 

1,0/h 82 01  

Certificado/Declaração de formação continuada na área da Educação, emitido por 
Secretarias Municipais de Educação que não a SEMED de Itarana/ES, Instituição 
Pública Estadual e Federal, até o limite de 82h, a partir de janeiro de 2016.  

1,0/h 82 01  

Certificado/Declaração de participação em curso presencial na área de Educação 
Especial com duração de 08 a 50h a partir de janeiro de 2016.  

02 02 01  

SUBTOTAL:   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
VAGA PLEITEADA - EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
Habilitado (    )    Não Habilitado (    ) 

II-TEMPO DE SERVIÇO (campo preenchido pela 
SEMED) 

Peso/mês Tempo/mês Pontos 

Função de Professor/Professor Pedagogo, até o limite de 30 meses, 
não sendo admitido fracionamento. 

0,5   

 
 

SUBTOTAL II:  

 
DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS 

 (preenchido pelo candidato) 
 
Declaro para os devidos fins previstos no Edital Nº003/2018 de  20/11/2018, que estabelece normas para 
seleção e admissão de professores em designação temporária, que não exerço cargo público, assumindo total 
responsabilidade por estas informações, sujeitando-me às sanções previstas no Art. 37, item XVI da 
Constituição Federal por qualquer omissão ou má fé nesta declaração. 
 
 

Itarana, _____de ___________________de 2018. 
 

 
__________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 
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ANEXO I 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA 

 
NOME:__________________________________________TEL.(RES):____________ 

ENDEREÇO:_________________________________TEL.(CONTATO)____________ 

 
I- Formação Acadêmica e Cursos 

(Campo preenchido pela SEMED) 
Valor 

atribuído 
Peso 

máximo  
Quantidade 

de 
certificado/
declaração 

 
Pontos 

Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Educação. 20 20  
01 

 
Pós-Graduação “Lato Sensu” com duração mínima de 360 horas com aprovação de 
monografia, na área da educação. 

15 15  

Certificado/Declaração de formações oferecidas pela SEMED Itarana – até o limite 
de 82h – a partir de janeiro de 2016. 

1,0/h 82 01  

Certificado/Declaração de formação continuada na área da Educação, emitido por 
Secretarias Municipais de Educação que não a SEMED de Itarana/ES, Instituição 
Pública Estadual e Federal, até o limite de 82h, a partir de janeiro de 2016.  

1,0/h 82 01  

Certificado/Declaração de participação em curso presencial na área de Educação 
com duração de 08 a 50h a partir de janeiro de 2016.  

02 02 01  
 

SUBTOTAL I:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vaga Pleiteada - Docente para o Ensino da Língua Pomerana 
Habilitado (    )     

II-TEMPO DE SERVIÇO (campo preenchido pela 
SEMED) 

Peso/mês Tempo/mês Pontos 

Função de Professor/Professor Pedagogo, até o limite de 30 meses, 
não sendo admitido fracionamento. 

0,5   

 SUBTOTAL II:  

DECLARAÇÃO DE FALANTE DA LÍNGUA POMERANA 

Eu ___________________________________________ RG Nº _____________, declaro para os devidos fins que sou 

falante da língua pomerana. 

(Declaração passível de comprovação por parte da SEMED Itarana) 

Itarana, _____de ___________________de 2018. 
 

____________________________ 
Assinatura do Declarante 

 

 DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS 
(preenchido pelo candidato) 

 
Declaro para os devidos fins previstos no Edital Nº003/2018 de  20/11/2018, que estabelece normas para seleção e admissão de 
professores em designação temporária, que não exerço cargo público, assumindo total responsabilidade por estas informações, 
sujeitando-me às sanções previstas no Art. 37, item XVI da Constituição Federal por qualquer omissão ou má fé nesta declaração. 

Itarana, _____de ___________________de 2018. 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Declarante 
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ANEXO II 

MODELO - ROTEIRO PARA PLANO DE AULA (Práticas de Leitura) 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA 
 

NOME:__________________________________________TEL.(RES):____________ 
ENDEREÇO:_________________________________TEL.(CONTATO)____________ 
 

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

 
 
 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO - AULA PRÁTICA 
PARA PREENCHIMENTO DA COMISSÃO 

 
CANDIDATO:  

CRITÉRIOS QUESTIONAMENTOS PONTOS 
ATRIBUÍDOS 

PONTOS 
OBTIDOS 

Domínio   1- Regular  
2- Bom 
3- Ótimo 

 

Expressividade   1- Regular  
2- Bom 
3- Ótimo 

 

Recursos Utilizados  1- Regular  
2- Bom 
3- Ótimo 

 

Criatividade  1- Regular  
2- Bom 
3- Ótimo 

 

Total de pontos da Aula Prática   

 
Assinatura dos Entrevistadores: ____________________________________ 
 
 
 
 

Tema: 
História abordada: 
 
Conteúdos/Eixos explorados: 
 
Breve justificativa:  
Objetivos: 
Recursos utilizados: 
 
Desenvolvimento:  
 
Avaliação:  
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ANEXO III 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL 

PROFESSOR (A): 

UNIDADE EDUCACIONAL: 

CRITÉRIOS Pontuação 
máxima 

Não 
demonstra 

Demonstra 
poucas vezes 

Demonstra 
muitas 
vezes 

Sempre 
demonstra 

Pontos 
obtidos 

I- Postura Profissional: atua com esmero no 
cumprimento dos seus deveres seguindo os 
preceitos morais e éticos no exercício do cargo.  

05 
 

 
 

  

   

II- Trabalho em equipe: relaciona-se de forma 
cordial com as pessoas de diversos níveis 
hierárquicos e culturais de forma a manter o 
ambiente de trabalho agradável e produtivo, 
bem como desenvolve tarefas em equipe, 
valorizando o trabalho em conjunto na busca de 
resultados efetivos para a instituição, 
colaborando com o desenvolvimento dos 
trabalhos.  

05   

   

III- Aplicação de normas e procedimentos: 
conhece e aplica as normas legais, regimentais 
e procedimentos e respeita a hierarquia 
instituída.  

05 
 

 
  

   

IV- Iniciativa e capacidade de lidar com 
situações novas e inusitadas: demonstra 
iniciativa e proatividade na execução de suas 
atividades, bem como apresenta alternativas 
para solucionar problemas e situações 
inesperadas, contribuindo para tornar o trabalho 
mais produtivo e eficaz. 

05 
   

   

V- Conhecimentos técnicos: domina e busca 
aprimorar os conhecimentos necessários para a 
realização das atividades associadas ao 
exercício de suas atribuições.  

05   

   

VI- Qualidade do trabalho: planeja e      
realiza as atividades com exatidão e clareza, 
evitando o retrabalho. 

 
05   
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Assinatura Avaliador (es):  ____________________________________________ 

                                           
                                          ____________________________________________ 

 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do servidor avaliado 

 
                                          Itarana/ES, _____/_____/2018. 
 

 

VII- Produtividade e resultado do trabalho: 
realiza o trabalho com rapidez e rendimento 
adequado, levando em conta a complexidade, o 
tempo de execução e as condições de trabalho.  

05   

   

VIII- Participação e aproveitamento em 
programas de capacitação: aplica os 
conhecimentos adquiridos em programas de 
capacitação e dissemina-os no ambiente de 
trabalho, visando à melhoria do serviço.  

05   

   

IX- Assiduidade:  frequência, pontualidade, 
constância, continuidade, regularidade, 
precisão, rigor, persistência, aplicação, 
dedicação e obstinação. 

05   

   

X- Rendimento de aprendizagem da turma 
conforme resultado nas avaliações 
institucionais. 

05   

   

TOTAL DE PONTOS: 
 

OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL: 
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LEI Nº 1308/2018
Publicação Nº 166612

LEI N.º 1308/2018

Dispõe sobre o Pagamento de Abono no Exercício/2018 
aos Servidores da Câmara Municipal de Itarana/ES e dá 
outras providências.

A Câmara Municipal de Itarana, Estado do Espirito Santo 
aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Ar. 1º. Fica concedido aos servidores da Câmara Municipal 
de Itarana, abono no valor a ser apurado pelo Setor Con-
tábil desta Casa.
Art. 2º. O pagamento do abono será efetuado nos meses 
de novembro e dezembro do ano de 2018.
Art. 3º. O abono autorizado por esta Lei, não possui natu-
reza salarial;
Art. 4°. As despesas decorrentes do abono concedido cor-
rerão por conta da dotação orçamentária 3.1.90.11.000 
- Vencimentos – Pessoal Civil.
Art. 5º. Nos casos de acumulação legal de cargos, o ser-
vidor terá direito apenas a 01 (um) único valor de abono.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito de Itarana/ES, 20 de Novembro de 
2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal de Itarana

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI

Secretária Municipal de Administração e Finanças

LEI Nº 1309/2018
Publicação Nº 166613

LEI N.º 1309/2018

AUTORIZA A CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRA-
TIVA E/OU DESAPROPRIAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE ITARA-
NA/ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Itarana, Estado do Espirito Santo 
aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autori-
zado a constituir servidão administrativa, desapropriação, 
cessão de uso onerosa ou outra forma admitida em direi-
to para garantir o uso permanente e pacífico sobre duas 
faixas de terras de 285,20m² (duzentos e oitenta e cinco 
metros e vinte centímetros quadrados) e 251,13(duzentos 
e cinquenta e um metros e treze centímetros quadrados), 
perfazendo área total de 536,33m² (quinhentos e trinta e 
seis metros e trinta e três centímetros quadrados), para 
fins de uso pela municipalidade com o objetivo de construir 

e manter em funcionamento os pontos de captação e de 
distribuição do Sistema de Abastecimento de Água Tratada 
na localidade de Alto Jatibocas, Município de Itarana/ES.

§ 1º. A área descrita no “caput” deste artigo se encon-
tra inserida em um terreno maior, com área total de 
33.738,25m², (trinta e três mil e setecentos e trinta e 
oito metros e vinte e cinco centímetros quadrados), loca-
lizado no lugar denominado Jatibocas, Município de Ita-
rana/ES, registrado no Cartório do 1º Ofício Registro Ge-
ral de Imóveis Comarca de Itarana/ES sob a Matrícula nº 
943, Ficha 043, Livro 2-C, cadastrado no INCRA sob o nº 
504.068.000.833, de propriedade dos herdeiros de Belmi-
ro Brandemburg.

Art. 2º. Fica reconhecida a utilidade pública, nos termos 
do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, da área 
de terra destacada no art. 1º para fins de constituição de 
servidão administrativa, desapropriação ou outra forma 
admitida em direito em favor do Município de Itarana/ES, 
a qual compreende o direito de praticar todos os atos de 
reconhecimento e execução da obra, bem como o pos-
terior acesso e a manutenção aos pontos de captação e 
distribuição de água, com o objetivo de construir e manter 
em funcionamento o Sistema de Abastecimento de Água 
na localidade de Alto Jatibocas, Município de Itarana/ES.

Art. 3º. O valor do direito constituído, a ser ressarcido a 
título de indenização aos proprietários, poderá ser de até 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cujo pagamento dar-se-
-á mediante a formalização do competente instrumento e 
respectiva transcrição no registro imobiliário, ou por de-
pósito judicial, utilizando-se recursos oriundos de dotação 
orçamentária específica do orçamento vigente da Secre-
taria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos.

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

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

Gabinete do Prefeito de Itarana/ES, 20 de Novembro de 
2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal de Itarana

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI

Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA N° 1.125/2018
Publicação Nº 166689

PORTARIA Nº 1.125/2018

LOCALIZA SERVIDOR

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, 
inciso V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 – Lei Orgânica 
do Município.
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CONSIDERANDO o disposto no Processo nº 004764/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - LOCALIZAR a servidora JAÍNE SCHULTZ PEREIRA, 
matrícula nº 004590, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, na Se-
cretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF, a 
partir do dia 20 de novembro de 2018.

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

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

Itarana/ ES, 20 de novembro de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1.120/2018
Publicação Nº 166638

PORTARIA Nº 1.120/2018

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

Considerando que o servidor ELMAR SILVA GONÇALVES, 
matrícula 003230, lotado na Secretaria Municipal de Edu-
cação não poderá acompanhar a fiscalização dos referidos 
contratos.

Considerando que o referido servidor atua como Fiscal de 
Contrato relacionado no artigo 1º desta Portaria, com men-
ção às respectivas Portarias de nomeação n° 1.002/2018, 
1.012/2018, 1.013/2018, 1.021/2018 e 1.022/2018;

Considerando a necessidade de não haver interrupção nos 
atos de fiscalização nos contratos identificados.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora ANDRESSA MENEGHEL, ma-
trícula 004793, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção, como fiscal dos contratos abaixo discriminados pelo 
período de 20 de novembro de 2018 até o término dos 
contratos:

CONTRATO N°: 125/2018

Contratada: VIAÇÃO POR DO SOL LTDA ME

Valor total do Contrato: R$ 75.297,00 (setenta e cinco mil 
duzentos e noventa e sete reais).

CONTRATO N°: 126/2018

Contratada: AYLTON TONIATO JÚNIOR ME

Valor total do Contrato: R$ 168.619,92 (cento e sessenta 
e oito mil seiscentos e dezenove reais e noventa e dois 
centavos).

CONTRATO N°: 127/2018

Contratada: FABIANO JÚNIOR T DELAI ME

Valor total do Contrato: R$ 15.712,20 (quinze mil setecen-
tos e doze reais e vinte centavos).

CONTRATO N°: 128/2018

Contratada: G.A.M TRANSPORTES EIRELI - ME

Valor total do Contrato: R$ 163.709,35 (cento e sessenta e 
três mil setecentos e nove reais e trinta e cinco centavos).

CONTRATO N°: 129/2018

Contratada: GEOVANA MENEGHEL LORIATO ME

Valor total do Contrato: R$ 113.813,98 (cento e treze mil 
oitocentos e treze reais e noventa e oito centavos).

CONTRATO N°: 130/2018

Contratada: JHEFFERSON BERGER 13915881775

Valor total do Contrato: R$ 49.207,20 (quarenta e nove 
mil duzentos e sete reais e vinte centavos).

CONTRATO N°: 131/2018

Contratada: VIAÇÃO POR DO SOL LTDA ME

Valor total do Contrato: R$ 63.238,56 (sessenta e três mil 
duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

CONTRATO N°: 132/2018

Contratada: COOP. DE TRANSP. DA REGIÃO SUDESTE 
SERRANA COOPTAC

Valor total do Contrato: R$ 208.787,53 (duzentos e oito 
mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três 
centavos).

CONTRATO N°: 133/2018

Contratada: Z E TRANSPORTES LTDA ME

Valor total do Contrato: R$ 95.117,27 (noventa e cinco mil 
cento e dezessete reais e vinte e sete centavos).

CONTRATO N°: 135/2018

Contratada: EGNO MENEGHEL JÚNIOR

Valor total do Contrato: R$ 60.387,71 (sessenta mil tre-
zentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos).

CONTRATO N°: 136/2018

Contratada: FABIANO JÚNIOR T DELAI ME

Valor total do Contrato: R$ 55.647,68 (cinquenta e cinco 
mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito 
centavos).
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CONTRATO N°: 137/2018

Contratada: G.A.M TRANSPORTES EIRELI - ME

Valor total do Contrato: R$ 79.483,36 (setenta e nove mil 
quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos).

CONTRATO N°: 138/2018

Contratada: TRANSPORTADORA MENEGHEL LTDA EPP

Valor total do Contrato: R$ 77.744,48 (setenta e sete mil 
setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito 
centavos).

CONTRATO N°: 139/2018

Contratada: TRANSPORTE J J SANTOS GUEDES LTDA - ME

Valor total do Contrato: R$ 44.273,68 (quarenta e quatro 
mil duzentos e setenta e três reais e sessenta e oito cen-
tavos).

CONTRATO N°: 140/2018

Contratada: WLE DETTMANN LTDA ME

Valor total do Contrato: R$ 98.150,36 (noventa e oito mil 
cento e cinquenta reais e trinta e seis centavos).

CONTRATO N°: 141/2018

Contratada: Z E TRANSPORTES LTDA ME

Valor total do Contrato: R$ 67.080,64 (sessenta e sete mil 
oitenta reais e sessenta e quatro centavos).

CONTRATO N°: 000143/2018

Contratada: EGNO MENEGHEL JÚNIOR ME

Valor total do Contrato: R$ 26.334,00 (vinte e seis mil 
trezentos e trinta e quatro reais).

CONTRATO N°: 000144/2018

Contratada: VIAÇÃO POR DO SOL LTDA ME

Valor total do Contrato: R$ 15.103,20 (quinze mil cento e 
três reais e vinte centavos).

CONTRATO N°: 000145/2018

Contratada: COOP. DE TRANSP. DA REGIÃO SUDESTE 
SERRANA COOPTAC

Valor total do Contrato: R$ 10.470,60 (dez mil quatrocen-
tos e setenta reais e sessenta centavos).

CONTRATO N°: 000146/2018

Contratada: FABIANO JÚNIOR T DELAI ME

Valor total do Contrato: R$ 8.376,48 (oito mil trezentos e 
setenta e seis reais e quarenta e oito reais).

CONTRATO N°: 000142/2018

Contratada: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO 
SERRANA

Valor total do Contrato: R$ 77.637,84 (setenta e sete mil 
seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Itarana/ES, 20 de novembro de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO.

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

ANDRESSA MENEGHEL

PORTARIA Nº 1.121/2018
Publicação Nº 166641

PORTARIA Nº 1.121/2018

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

Considerando que a servidora JAÍNE SCHULTZ PEREIRA, 
matrícula n° 004590, foi localizada na Secretaria Municipal 
de Administração e Finanças a partir do dia 20 de novem-
bro de 2018 e não poderá acompanhar a fiscalização do 
referido contrato.

Considerando que o referido servidor atua como Fiscal de 
Contrato relacionado no artigo 1º desta Portaria, com men-
ção às respectivas Portarias de nomeação n° 1.099/2018 
e 1.105/2018;

Considerando a necessidade de não haver interrupção nos 
atos de fiscalização nos contratos identificados.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o servidor ELMAR SILVA GONÇALVES, ma-
trícula 003230, lotado na Secretaria Municipal de Educa-
ção, como fiscal do contrato e da nota de empenho abaixo 
discriminados pelo período de 20 de novembro de 2018 
até o término do contrato:

Contratada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX-
CEPCIONAIS COLATINA

Valor total do Contrato: R$ 240,00 (duzentos e quarenta 
reais).

CONTRATO N° 170/2018

Contratada: CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDI-
TORA LTDA

Valor total do Contrato: R$ 1.144.500,00 (um milhão cen-
to e quarenta e quatro mil e quinhentos reais). Sobre os 
valores pagos a título do fornecimento de produtos e re-
alização de serviços estimados em R$ 1.144.500,00 (um 
milhão cento e quarenta e quatro mil e quinhentos reais) 
será Deduzido o percentual de taxa administrativa de me-
nos - 4,00% (quatro inteiros por cento negativo).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Itarana/ES, 20 de novembro de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO.

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

ELMAR SILVA GONÇALVES

PORTARIA Nº 1.122/2018
Publicação Nº 166642

PORTARIA Nº 1.122/2018

LOCALIZA SERVIDOR

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

CONSIDERANDO o disposto no Processo nº 004804/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - LOCALIZAR a servidora LUZIA MARIA VENTURINI, 
matrícula nº 003621, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, na 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SE-
MAMA, a partir do dia 01 de novembro de 2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de novembro 
de 2018.

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

Itarana/ ES, 20 de novembro de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1.123/2018
Publicação Nº 166649

PORTARIA Nº 1.123/2018

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

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

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

CONSIDERANDO a indicação de Servidor no processo ad-
ministrativo nº 004496/2018.

Resolve:

Art. 1º Nomear como fiscal da Nota de Empenho abaixo 
discriminada, com o prazo de vigência de 30 (trinta) dias 
contados a partir da data da ordem de fornecimento, cujo 
objeto é o Pagamento de Inscrição de servidor para parti-
cipar do curso Fiscalização Municipal - Cadastro e Posturas 
na Prática - Do Protocolo ao Alvará - Regras Atuais, o Ser-
vidor indicado: ROSEMARY COAN, matrícula 004571.

DADOS DA NOTA

Contratada: NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTO-
RIA E CONCURSOS LTDA

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

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

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua 
responsabilidade e emitir respectivos relatórios;
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II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Itarana/ES, 20 de novembro de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO.

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

ROSEMARY COAN

PORTARIA Nº 1.124/2018
Publicação Nº 166672

PORTARIA Nº 1.124/2018

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

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

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

CONSIDERANDO a indicação de Servidor no processo ad-
ministrativo nº 004042/2018.

Resolve:

Art. 1º Nomear como fiscal do contrato abaixo discrimina-
do, com prazo de vigência iniciando-se em 19 de novem-
bro de 2018 encerrando-se em 17 de maio de 2019, cujo 
objeto é a Contratação de empresa para a execução de 
obras de Drenagem e Pavimentação em blocos de concre-
to, na zona rural do município de Itarana/ES, o Servidor 
indicado: IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI, matrícula 
004578.

DADOS DO CONTRATO

CONTRATO N°: 000177/2018

Contratada: CONSTRUTORA PADRAO LTDA ME

Valor total do Contrato: R$ 237.806,82 (duzentos e trinta 
e sete mil oitocentos e seis reais e oitenta e dois centavos).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Itarana/ES, 20 de novembro de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO.

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

IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI

PORTARIA Nº 1.126/2018
Publicação Nº 166692

PORTARIA Nº 1.126/2018

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

Considerando que a servidora JAÍNE SCHULTZ PEREIRA, 
matrícula n° 004590, foi localizada na Secretaria Municipal 
de Administração e Finanças a partir do dia 20 de novem-
bro de 2018 e não poderá acompanhar a fiscalização do 
referido contrato.

Considerando que o referido servidor atua como Fiscal de 
Contrato relacionado no artigo 1º desta Portaria, com men-
ção à respectiva Portaria de nomeação n° 1.001/2018;

Considerando a necessidade de não haver interrupção nos 
atos de fiscalização nos contratos identificados.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora RAFAELA STUHR, matrícula nº 
004756, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como 
fiscal das atas de registro de preços abaixo discriminadas 
pelo período de 20 de novembro de 2018 até o término do 
contrato:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 000019/2018

Contratada: ELITO VIEIRA RABBI - ME

Valor total do Contrato: R$ 78.880,95 (setenta e oito mil 
oitocentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 000020/2018

Contratada: AUTO SERVIÇO IPÊ LTDA EPP

Valor total do Contrato: R$ 97.662,08 (noventa e sete mil 
seiscentos e sessenta e dois reais e oito centavos).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Itarana/ES, 20 de novembro de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO.

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

RAFAELA STUHR
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DECRETO 1081/2018
Publicação Nº 166599

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA     
ESPÍRITO SANTO 
14.492.062/0001-72
DECRETO  Nº 0001081/2018
Data 05/11/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

104.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

060001.1012200082.006

33903900000

0000008

3201000

22.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

060001.1012200082.006

33903900000

0000008

1201000

2.650,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

060001.1012200082.006

33903900000

0000008

1201000

18.369,51

MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE - PAB

MATERIAL DE CONSUMO

060002.1030100082.022

33903000000

0000017

1203000

2.400,00

MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE - PAB

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

060002.1030100082.022

33903900000

0000021

1203000

TOTAL: 149.419,51

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Excesso de Arrecadação: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil  reais )
Superávit Financeiro: R$ 104.000,00 ( cento e quatro mil  reais )
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 23.419,51 (vinte e três mil quatrocentos e dezenove reais  e cinqü  enta e um centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

1.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120100044905200000

060001.1012200083.0030000013

1.400,00

MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE - PAB

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 120300033901400000

060002.1030100082.0220000016

4.600,00

MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE - PAB

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120300033903600000

060002.1030100082.0220000020

7.010,00

MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ESF E SAUDE BUCAL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120300031901300000

060002.1030100082.0260000033

1.903,81

MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120300031901300000

060002.1030100082.0270000036

1.650,00

REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA AO SUS - FMATRI

SUBVENÇÕES SOCIAIS 120100033504300000

060003.1030200082.0300000049

3.918,70

VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAUDE

MATERIAL DE CONSUMO 120300033903000000

060004.1030500082.0340000066

1.937,00

VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAUDE

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120300044905200000

060004.1030500082.0340000072

TOTAL: 23.419,51

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Espírito Santo, ITARANA, 05 novembro 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$ 149.419,51   ( cento e quarenta e nove mil
quatrocentos e dezenove reais  e cinqü  enta e um centavos ), 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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Jaguaré

Prefeitura

DECISÃO
Publicação Nº 166532

DECISÃO

Processos nºs. 004348/2015, 002510/2018, 002899/2018, 
003199/2018 e 003506/2018.

Empreendedor: Aridenes Moreto Rossini – CNPJ nº 
23.357.798/0001-29

Advogado – Alaides Mariani OAB/ES 22.679

Trata-se de processo de dispensa de licenciamento nº 
004348/2015, que originou a dispensa de licenciamento 
ambiental 004/2015.

Após notificação para adoção de providências o empreen-
dedor por intermédio de seu procurador apresentou peti-
ção solicitando o arquivamento dos autos frente o encer-
ramento das atividades no endereço objeto da dispensa 
em questão.

É a síntese dos autos;

Fundamento e decido.

Considerando que o próprio empreendedor solicitou o ar-
quivamento dos autos frente ao encerramento das ativi-
dades objeto da dispensa nº 004/2015, bem como que o 
referido encerramento fora atestado pela equipe de fisca-
lização impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do 
processo de dispensa de licenciamento ambiental.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, defiro o arquivamento dos autos com a 
consequente revogação da dispensa de licenciamento nº 
004/2015.

Publique-se a presente decisão no Diário Oficial dos Mu-
nicípios.

Intime-se os procuradores constituídos

Luciano Laquini de Ataide

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
– SEMMA

Port. 314/2018

RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº0006/2018

Publicação Nº 166673

RATIFICAÇÃO

Ratifico a decisão sugerida pela Comissão Permanente de 
Licitações e solicito que seja efetuada a devida contratação 

da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 
e determino a emissão da nota de empenho no valor de R$ 
20.338,67 (vinte mil, trezentos trinta oito reais e sessenta 
sete centavos).

Jaguaré(ES), 20 de novembro de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARLOS JOSÉ NICOLAC ZANON - Secretário

RESUMO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS NºS 
0088 À 0096/2018

Publicação Nº 166556

Resumo da Ata Registro de Preços nºs 0088 à 0096/2018

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ARP-Nº0088-CONTRATADA: CIRIO SOARES JUNIOR EIRE-
LI.

ARP-Nº0089-CONTRATADA: COLMAQ MAQUINAS E EQUIP 
DE ESCRITORI LTDA ME.

ARP-Nº0090-CONTRATADA: GERALDO A. DAS CHAGAS 
ME.

ARP-Nº0091-CONTRATADA: IC SERAFINI REFRIGERACAO 
ME.

ARP-Nº0092-CONTRATADA: MAQFORT MAQUINAS E EQUI-
PAMENTOS EIRELI.

ARP-Nº0093-CONTRATADA: MAQNORT - MOVEIS DE ES-
CRITORIO E ESCOLAR LTDA.

ARP-Nº0094-CONTRATADA: N. NUNES COMERCIO DIS-
TRIBUIDOR LTDA.

ARP-Nº0095-CONTRATADA: PC MIX COMERCIO E REPRE-
SENTACOES EIRELI EPP.

ARP-Nº0096-CONTRATADA: TAGLIA FERRE E CIA LTDA 
EPP.

OBJETIVO: Registro de preços para eventual e futura aqui-
sição de equipamentos e materiais permanente (eletrodo-
mésticos e eletrônicos), destinados às unidades de Ensi-
no Fundamental, Unidades de Ensino Infantil e Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, com intuito de melhor 
desenvolvimento das suas atividades, conforme relatório 
anexo, de acordo com o resultado do Pregão Presencial nº 
000049/2018.

ARP-Nº0088-VALOR GLOBAL: R$ 7.870,00 (sete mil e oi-
tocentos e setenta reais).

ARP-Nº0089-VALOR GLOBAL: R$ 25.116,00 (vinte e cinco 
mil e cento e dezesseis reais).

ARP-Nº0090-VALOR GLOBAL: R$ 29.900,00 (vinte e nove 
mil, novecentos reais).
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ARP-Nº0091-VALOR GLOBAL: R$ 10.156,00 (dez mil, cen-
to e cinquenta e seis reais).

ARP-Nº0092-VALOR GLOBAL: R$ 19.550,00 (dezenove 
mil, quinhentos e cinquenta reais).

ARP-Nº0093-VALOR GLOBAL: R$ 23.436,00 (vinte e três 
mil, quatrocentos e trinta e seis reais).

ARP-Nº0094-VALOR GLOBAL: R$ 20.096,00 (vinte mil, no-
venta e seis reais).

ARP-Nº0095-VALOR GLOBAL: R$ 71.092,00 (setenta e um 
mil, noventa e dois reais).

ARP-Nº0096-VALOR GLOBAL: R$ 44.390,00 (quarenta e 
quatro mil, trezentos e noventa reais).

VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços tem vali-
dade de 12 (doze) meses.

Jaguaré-ES, 20 de novembro de 2018.

Carlos José Nicolac Zanon

Secretário Municipal de Educação
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João Neiva

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 009/2018_
SEMTADES

Publicação Nº 166703

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOÃO 
NEIVA

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2018

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOÃO 
NEIVA, através da Ilma. Sra. Gestora do Fundo Municipal 
de Assistência Social, TORNA PÚBLICO O 1º TERMO ADI-
TIVO ao CONTRATO Nº 009/2018.

CONTRATADA: ANA PAULA VIEIRA FURRIGO 01551986108

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO DO VALOR ORIGI-
NAL DO CONTRATO

1.1. “Fica acrescido o valor de R$ 45.591,00 (quarenta e 
cinco mil, quinhentos e noventa e um reais) ao valor total 
do Contrato de Fornecimento acima epigrafado, passan-
do o valor contratado de R$ 182.364,00 (cento e oitenta 
e dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais) para R$ 
227.955,00 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e cin-
quenta e cinco reais), perfazendo um percentual de 25% 
(vinte e cinco por cento). ”

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DESPESAS

2.1. As despesas inerentes a este aditivo correrão à conta 
do Orçamento vigente a saber:

SEMTADES

Órgão: 028 – Unidade: 102 – Programa de Trabalho: 08 
122 0028 2.076

Elemento de Despesa: 33903900000 – Fonte: 33990000 
– Ficha: 0000038

SEMTADES

Órgão: 028 – Unidade: 102 – Programa de Trabalho: 08 
122 0028 2.076

Elemento de Despesa: 33903900000 – Fonte: 33010000 
(RECURSOS DO FNAS)

Ficha: 0000038

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CON-
TRATUAIS

3.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas contra-
tuais.

João Neiva/ES, 13 de novembro de 2018.

LÚCIA HELENA CUNHA DA SILVA

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2018_
SEMSA

Publicação Nº 166702

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2018

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, através 
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATADA: CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA ME

OBJETO: Formalização de Registro de Preços para futu-
ra aquisição de material odontológico, para atender aos 
diversos consultórios do Município, de acordo com o Pro-
cesso Administrativo nº 0247/2018, oriundo da Secretaria 
Municipal de Saúde.

PREGÃO PRESENCIAL: 017/2018

ITENS: 33, 34, 47, 54, 59, 67, 68, 69, 110, 111 e 115.

VALOR TOTAL: R$ 15.077,26 (quinze mil, setenta e sete 
reais e vinte e seis centavos).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, 
sendo vedada sua prorrogação.

João Neiva/ES, 06 de novembro de 2018.

Cristina Valéria Guimarães Otávio Abreu Xavier

Gestora do Fundo Municipal de Saúde Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018_PMJN
Publicação Nº 166707

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2018

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, através da Pregoeira Oficial 
nomeada através da Portaria nº 10.403/2018, torna públi-
co que fará realizar no dia 05 de Dezembro de 2018, às 09 
horas, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
043/2018, do tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a 
aquisição de veículo de 07(sete) passageiros, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, con-
forme especificação encontra-se detalhado no Anexo I do 
presente edital, de acordo com o processo administrativo 
n° 4.508 de 23/10/2018, oriundo da Secretaria Municipal 
de Educação – SEMED. O edital e demais informações po-
derão ser obtidos junto ao Setor de Licitações desta Pre-
feitura, site da Prefeitura Municipal ou através do e-mail: 
licitacao@joaoneiva.es.gov.br

João Neiva/ES, 20 de novembro de 2018.

Maria Célia Peixoto da Silva

Pregoeira PMJN

mailto:licitacao@joaoneiva.es.gov.br
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RESUMO CONTRATO Nº 064/2018_PMJN
Publicação Nº 166706

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

RESUMO DO CONTRATO N° 064/2018

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, através do Exmo. Sr. Pre-
feito Municipal, TORNA PÚBLICO: O resumo do CONTRATO 
N° 064/2018.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

CONTRATADA: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MOVEIS LTDA

OBJETO: Aquisição de Mobiliários Escolares constituídos 
de conjunto aluno, mesa acessível e conjunto professor, 
oriundo da ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
006/2017, Pregão Eletrônico n° 10/2017, do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

VALOR TOTAL: R$ 193.377,50 (cento e noventa e três mil, 
trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato é de 12 
(doze) meses, contados da data de assinatura, prorrogá-
vel na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

João Neiva/ES, 25 de Outubro de 2018.

OTÁVIO ABREU XAVIER

Prefeito Municipal

TERMO ADITIVO MANUTENÇÃO E PRORROGA-
ÇÃO CONTRATO CONCESSÃO ÁGUIA BRANCA

Publicação Nº 166705

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE 
CONCESSÃO

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, através do Exmo. Sr. Pre-
feito Municipal, torna público o Termo Aditivo de Prorroga-
ção de Contrato de Concessão.

CONTRATADA: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL:

O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato de 
Concessão do serviço público de transporte coletivo rodo-
viário Municipal de passageiros da Linha João Neiva – Acio-
li, via Cavalinhos, tem amparo legal no art. 77 da Lei Muni-
cipal 0867/98, com a redação que lhe deu a Lei Municipal 
nº 0885/98, in verbis:

“art.77 – As atuais concessões para exploração dos servi-
ços rodoviários municipais de transporte coletivo de passa-
geiros, através de ônibus, que estejam sendo praticados, 
ficam mantidas pelo prazo de 07(sete) anos, contados a 
partir da data da publicação desta Lei, o qual poderá ser 

prorrogado, devendo o Poder Executivo, providenciar as 
assinaturas, com as empresas concessionárias, dos res-
pectivos instrumentos contratuais próprios.”

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO:

Fica prorrogado o prazo da concessão para exploração do 
serviço público de transporte coletivo rodoviário municipal 
de passageiros da linha João Neiva – Acioli, via Cavalinhos, 
por mais 07 (sete) anos, a contar de 25 de novembro de 
2018, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Municipal 
nº 0867/98, alterada pela Lei nº 0885/98.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO:

Ficam expressamente ratificadas e mantidas as demais 
cláusulas e condições do Contrato de Concessão primitivo, 
não alteradas ou modificadas por este Termo Aditivo de 
Prorrogação de Contrato de Concessão.

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO:

Fica determinado que, em caso de eventual processo li-
citatório para uma nova concessão de transporte coletivo 
rodoviário municipal, o contrato principal será rescindido.

João Neiva/ES, 14 de Novembro de 2018.

OTAVIO ABREU XAVIER

PREFEITO MUNICIPAL
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Mantenópolis

Prefeitura

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 005/2018
Publicação Nº 166674

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 005/2018

(Concurso Público nº 001/2016 do Município de Mantenó-
polis/ES)

Dispõe sobre a quinta convocação para nomeação e posse 
dos aprovados no Concurso Público nº 001/2016 da Pre-
feitura Municipal de Mantenópolis/ES e dá outras provi-
dências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS, Estado do 
Espírito Santo, Sr. Hermínio Benjamin Hespanhol, no uso 
de suas atribuições legais, em especial as conferidas pela 
Lei Orgânica do Município de Mantenópolis/ES e pela Lei 
Municipal nº 792 de 10 de junho de 1999 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Mantenópolis/ES) e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 37, inciso “II” da 
Constituição Federal, o qual determina que a investidura 
em cargo público seja precedida de aprovação em concur-
so público de provas ou de provas e títulos;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 792 de 10 de junho 
de 1999 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Mantenópolis/ES), que dispõe em seu artigo 7º que a 
investidura em cargo público ocorre com a posse;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 075, de 19 de de-
zembro de 2016 (Publicação: DIOES em 20 de dezembro 
de 2016), o qual homologou o resultado final do concurso 
público nº 001/2016 para provimento de diversos cargos 
do quadro de servidores efetivos da Prefeitura Municipal 
de Mantenópolis/ES;

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Mu-
nicipal realizar de forma correta e adequada o provimen-
to dos cargos efetivos de sua estrutura funcional, dando 
continuidade à prestação dos serviços no âmbito de sua 
competência administrativa;

RESOLVE:

CONVOCAR os candidatos aprovados no Concurso Público 
nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES, 
relacionados no “Anexo I” deste instrumento convocatório, 
com vistas à nomeação e posse para os cargos efetivos de seu 
quadro de servidores, observadas as seguintes condições:

1. DOS EXAMES MÉDICOS E DA PERÍCIA MÉDICA ADMIS-
SIONAL

1.1. Os candidatos convocados deverão comparecer no dia 
17 de dezembro de 2018 (segunda-feira) das 07h00min 
às 11h00min, na sede da empresa Agilize Medicina e Se-
gurança do Trabalho Ltda - ME (telefone de contato: (27) 
3756-1671), localizada à Avenida Prefeito Manoel Vilá nº 
306 (sobre o Restaurante Barra Grill), Centro, cidade de 
Barra de São Francisco/ES, para realização da avaliação 
médica admissional, munidos dos exames de saúde ad-
missionais constantes no “Anexo III” deste Edital.

1.1.1. De posse dos exames, a Perícia Médica Oficial de-
signada pelo Município de Mantenópolis/ES avaliará a ap-
tidão física e mental do candidato, declarando-o apto ou 
inapto para o exercício das atribuições inerentes ao cargo 
pretendido.

1.2. O não comparecimento no prazo estabelecido para a 
avaliação médica admissional implicará a renúncia tácita 
do aprovado convocado e, consequentemente, a perda do 
direito à nomeação e posse.

1.3. Não serão admitidos exames médicos que tenham 
sido realizados há mais de 60 (sessenta) dias, contados da 
publicação do presente Edital.

1.4. Todos os exames apresentados para a avaliação mé-
dica admissional serão retidos pelo médico perito e acom-
panharão o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emiti-
do pela junta médica oficial, sendo arquivados na pasta 
funcional do servidor no setor de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES.

2. DA NOMEAÇÃO

2.1. Declarado apto física e mentalmente pela perícia mé-
dica admissional, conforme previsto no item "1" deste 
Edital, o Município de Mantenópolis/ES expedirá Decre-
to de nomeação dos aprovados no Concurso Público nº 
001/2016.

2.2. A data de publicação do Decreto de Nomeação está 
prevista para o dia 19 de dezembro de 2018, podendo ser 
antecipada.

2.3. O Decreto de Nomeação será publicado:

a) no Diário Oficial do Município (DOM/ES), acessível no 
endereço eletrônico https://diariomunicipales.org.br/;

b) no Mural de Avisos da sede da Prefeitura Municipal de 
Mantenópolis/ES, localizada à Avenida Presidente Vargas 
nº 545, Centro, Mantenópolis/ES; e

https://diariomunicipales.org.br/


21/11/2018 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 1142

www.diariomunicipales.org.br

Página 122

c) no sítio oficial do Município de Mantenópolis/ES na rede 
mundial de computadores, no seguinte endereço eletrôni-
co: www.mantenopolis.es.gov.br.

3. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E DA POSSE

3.1. De posse dos documentos constantes no “Anexo II” 
deste edital (e estabelecidos pela cláusula 13 do Edital de 
Abertura do Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura 
Municipal de Mantenópolis/ES), os candidatos relaciona-
dos no “Anexo I” da presente convocação deverão com-
parecer pessoalmente (ou por intermédio de procurador 
instituído por procuração pública), no Setor de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES (si-
tuado a Avenida Presidente Vargas nº 545, Centro, Mante-
nópolis/ES), com vistas a realização de sua posse.

3.2. O recebimento dos documentos e a realização da pos-
se do servidor, conforme estipulado no item 3.1 do presen-
te ato, deverá ser realizada no prazo de até 30 (trinta) dias 
contados da publicação do decreto de nomeação, podendo 
citado prazo ser prorrogado por até igual período, median-
te requerimento escrito do servidor interessado, conforme 
autorizado pelo § 1º do artigo 14 da Lei Municipal nº 792 
de 10 de junho de 1999 (Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Mantenópolis/ES).

3.3. Não serão recebidos documentos de forma parcial, 
sendo que a falta de qualquer documento constante no 
Anexo II desta convocação, ou sua entrega fora dos pra-
zos estabelecidos no item "3.2.", acarretará ao servidor a 
perda de seu direito à posse.

3.4. O funcionamento do Setor de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES (situado a Aveni-
da Presidente Vargas nº 545, Centro, Mantenópolis/ES), se 
dá de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h00min 
e das 13h00min às 16h00min, excluindo-se os dias de fe-
riados nacionais, estaduais e municipais, em que não há 
expediente.

4. DA PUBLICAÇÃO

4.1. O presente Edital de Convocação, com a relação com-
pleta dos convocados e todos os seus anexos, será publi-
cado:

a. No Mural de Avisos da sede da Prefeitura Municipal de 
Mantenópolis/ES, localizada à Avenida Presidente Vargas 
nº 545, Centro, Mantenópolis/ES;

b. No Mural de Avisos da sede da Câmara Municipal de 
Mantenópolis/ES, localizada à Rua Prefeito Willian Benja-
min nº 232, Centro, Mantenópolis/ES;

c. No sítio oficial do Município na rede mundial de compu-
tadores (internet), no seguinte endereço eletrônico: www.
mantenopolis.es.gov.br;

d. No Diário Oficial do Município (DOM/ES), acessível no 
endereço eletrônico https://diariomunicipales.org.br/;

e. No Fórum da Comarca de Mantenópolis/ES, localizado à 
Praça Dom Luiz nº 12, Centro, Mantenópolis/ES;

f. No Cartório Eleitoral da 36ª Zona Eleitoral, localizado à 
Rua Floriano Rubim s/nº, Centro, Mantenópolis/ES (próxi-
mo à Praça Dom Luiz); e

g. Na sede da Promotoria de Justiça Geral do Município 
de Mantenópolis/ES, localizada à Travessa Pastor Hermí-
nio Capetinni s/nº, Centro, Mantenópolis/ES (próximo ao 
Fórum).

4.2. É de inteira responsabilidade do candidato sua omis-
são quanto ao que for publicado ou divulgado.

4.3. Conforme estabelecido pela cláusula 13.1 do Edital de 
Abertura do Concurso Público 001/2016 da Prefeitura Mu-
nicipal de Mantenópolis/ES, será enviado para o candidato 
aprovado via correspondência com AR (Aviso de Recebi-
mento) cópia do presente edital de convocação.

4.4. Considerando a existência de número para contato 
telefônico e e-mail nos dados cadastrais dos candidatos 
do concurso público, será efetuado contato por estes ca-
nais de comunicação, informando-lhes acerca da presente 
convocação.

4.4.1. Para o contato telefônico, deverá ser anotado em 
registro próprio o dia, hora, número contatado, nome do 
candidato convocado, número de inscrição e nome do ser-
vidor que efetuou o contato, de forma a possibilitar futuras 
consultas.

4.4.2. Para o contato via e-mail, deverá o mesmo ser en-
viado com retorno de confirmação de recebimento.

4.5. Considerando a publicação do presente edital nos ter-
mos das alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do “item 4.1” deste ato, 
qualquer inconsistência e/ou erro nos dados cadastrais do 
candidato que impeça sua notificação por correspondência 
com AR (Aviso de Recebimento), contato telefônico e/ou 
e-mail, não gerará para o Município de Mantenópolis/ES 
qualquer responsabilidade, bem como ainda, caso o can-
didato compareça espontaneamente para a realização da 
perícia médica admissional, tal atitude constituirá ciência 
inequívoca do presente edital, devendo assim cumprir to-
dos os demais prazos estabelecidos.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

5.2. O não comparecimento do candidato ou servidor nos 
prazos estabelecidos nos editais do presente concurso, 

http://www.mantenopolis.es.gov.br
http://www.mantenopolis.es.gov.br
http://www.mantenopolis.es.gov.br
https://diariomunicipales.org.br/
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acarretará sua perda do direito à nomeação ou posse no 
cargo para a qual foi aprovado.

5.3. Integram o presente Edital sob a forma de anexos:

• ANEXO I - Relação de candidatos convocados;
• ANEXO II - Relação de documentos necessários para no-
meação;
• ANEXO III - Relação de exames admissionais (Por Car-
go);
• ANEXO IV - Modelo de declaração de bens;
• ANEXO V - Modelo de declaração de não acumulação de 
cargo, emprego ou função pública.

Mantenópolis/ES, Gabinete do Prefeito, em 20 de novem-
bro de 2018.

Hermínio Benjamin Hespanhol
Prefeito Municipal

ANEXO I

(RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS)

Concurso Público nº 001/2016 – Município de Mantenópo-
lis/ES

1. AGENTE AUXILIAR DE CRECHE:

Classifi-
cação

Número de 
Inscrição

Candidato

15º 000586 Patrícia Constâncio Ribeiro

16º 001332 Camila Pinheiro Lima

2. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS:

Classifi-
cação

Número de 
Inscrição

Candidato

18º 001552
Corsino Lopes Neto e Silva de 
Faria

19º 001123 Gelza de Oliveira Freitas

20º 000256 Geni Chaves Guimarães

3. COVEIRO:

Classifi-
cação

Número de 
Inscrição

Candidato

5º 001137 José Roberto da Silva

4. ESCRITURÁRIO:

Classifi-
cação

Número de 
Inscrição

Candidato

3º 001921 Agnes Luiza Cardoso de Oliveira

4º 000449 Gilcimar Rangel dos Santos

5. ENFERMEIRO PLANTONISTA – PA:

Classifi-
cação

Número de 
Inscrição

Candidato

9º 001664 Pollyana de Freitas Maia

6. MOTORISTA:

Classifi-
cação

Número de 
Inscrição

Candidato

16º 001876 Rhaffael Rodrigues Nunes

7. PROFESSOR MAPP - SUPERVISOR ESCOLAR:

Classifi-
cação

Número de 
Inscrição

Candidato

16º 000602 Gina Márcia Catalunha Luiz

ANEXO II

Concurso Público nº 001/2016 – Município de Mantenópo-
lis/ES

(RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA NOME-
AÇÃO E POSSE – ITEM 13.3 DO EDITAL DE ABERTURA DO 
CONCURSO)

a. 01 (uma) foto 3X4 (recente);

b. Cópia do Título de Eleitor, bem como comprovante de 
estar em dia com a Justiça Eleitoral;

• A certidão de quitação eleitoral poderá ser solicitado 
no Cartório Eleitoral do domicílio eleitoral do candidato 
ou através da internet, no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-
-de-quitacao-eleitoral);

c. Cópia do CPF;

d. Cópia do comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

e. Cópia da Carteira de Trabalho da Previdência Social 
(CTPS);

f. Cópia de Documento de Identidade de reconhecimento 
nacional, que contenha fotografia;

g. Cópia do Certificado de Reservista, para os candidatos 
do sexo masculino;

h. Cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento;

i. Cópia da(s) Certidão(ões) de Nascimento e Comprovan-
te(s) de frequência escolar do(s) filho(s) menor(es) de 18 
(dezoito) anos e respectiva(s) caderneta(s) de vacinação 
para o(s) menor(es) de 05 (cinco) anos;

j. Cópia do Comprovante de Escolaridade exigida para pro-
vimento do cargo pretendido, concluída em instituição de 
ensino oficial legalmente reconhecida pelo MEC;

k. Cópia do Comprovante de endereço;

l. Certidão Negativa Criminal da:

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
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• Justiça Estadual, expedida pelo Cartório Distribuidor da 
Comarca em que o candidato tenha residido nos últimos 
05 (cinco) anos;

• Justiça Eleitoral, emitida através do endereço eletrônico 
na internet: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certi-
does/certidao-de-crimes-eleitorais;

• Justiça Federal, sendo da região em que o candidato 
tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, podendo ser 
emitida através do endereço eletrônico na internet: http://
www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa/;

m. Declaração de Bens e Valores que compõem o seu pa-
trimônio;

n. Laudo médico expedido pela perícia médica designa-
da pelo município, considerando o candidato apto física e 
mentalmente para o exercício do cargo;

o. Comprovante de experiência ou habilitação para o car-
go, conforme exigido no “ANEXO I” do Edital de Abertura 
do Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal 
de Mantenópolis/ES;

p. Para os cargos de profissão regulamentada, deverá ser 
apresentado o respectivo registro no conselho de classe;

q. Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo 
(acúmulo de cargo), emprego ou função pública, nos ter-
mos do inciso “XVI”, alíneas “a”, “b” e “c”, e inciso “XVII”, 
todos do artigo 37 da Constituição Federal.

I. Todas as “cópias” dos documentos solicitados deverão 
ser entregues por meio de cópias legíveis e autenticadas 
em cartório;

II. O Laudo Médico solicitado na alínea “n” deste anexo 
será obtido através do exame médico admissional realiza-
do nos termos do “Item 1” deste edital, sendo remetido à 
Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES pela perícia mé-
dica, juntamente com os exames admissionais que ficarão 
retidos pelo perito médico.

ANEXO III

Concurso Público nº 001/2016 – Município de Mantenópo-
lis/ES

(RELAÇÃO DE EXAMES – POR CARGO ou CARGOS –
A SEREM APRESENTADOS À JUNTA MÉDICA PERICIAL)

01. PARA O CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS:

a. RX Coluna Lombo Sacra com Laudo;
b. Hemograma;
c. Glicemia;
d. EPF;
e. HVA IGM e IGG;
f. Acuidade Visual;
g. Lipdograma;
h. Ácido Úrico;
i. Ureia;

j. Creatinina;

k. TGO;

l. TGP;

m. Avaliação Psiquiátrica de Sanidade Mental.

02. PARA O CARGO: COVEIRO:

a. RX Coluna Lombo Sacra com Laudo;

b. Hemograma;

c. Glicemia;

d. EPF;

e. HVA IGM e IGG;

f. Acuidade Visual;

g. Lipdograma;

h. Ácido Úrico;

i. Ureia;

j. Creatinina;

k. Eletrocardiograma;

l. TGO;

m. TGP;

n. Avaliação Psiquiátrica de Sanidade Mental.

03. PARA O CARGO: MOTORISTA:

a. Audiometria;

b. RX Tórax Padrão OIT com Laudo;

c. RX Coluna Lombo Sacra com laudo;

d. Eletrocardiograma;

e. Acuidade Visual;

f. Hemograma;

g. Glicemia;

h. Lipdograma ;

i. Ácido Úrico;

j. Ureia;

k. Creatinina;

l. TGO;

m. TGP;

n. Avaliação Psiquiátrica de Sanidade Mental.

04. PARA O CARGO: AGENTE AUXILIAR DE CRECHE:

a. Hemograma;

b. Glicemia;

c. Lipdograma ;

d. Ácido Úrico;

e. Ureia;

f. Creatinina;

g. TGO;

h. TGP;

i. EPF;

j. HVA IGM e IGG;

k. Avaliação Psiquiátrica de Sanidade Mental.

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais
http://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa/
http://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa/
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05. PARA O CARGO: ESCRITURÁRIO:

a. Hemograma;

b. Glicemia;

c. Lipdograma ;

d. Ácido Úrico;

e. Ureia;

f. Creatinina;

g. TGO;

h. TGP;

i. Avaliação Psiquiátrica de Sanidade Mental.

06. PARA O CARGO: ENFERMEIRO PLANTONISTA – PA:

a. Acuidade Visual;

b. Hemograma;

c. Glicemia;

d. Lipdograma ;

e. Ácido Úrico;

f. Ureia;

g. Creatinina;

h. TGO;

i. TGP;

j. EPF;

k. Anti HBS HBSag;

l. HCV IGM e IGG;

m. VDRL ;

n. HVA IGM e IGG;

o. Avaliação Psiquiátrica de Sanidade Mental.

07. PARA O CARGO: PROFESSOR MAPP – SUPERVISOR 
ESCOLAR:

a. Hemograma;

b. Glicemia;

c. Lipdograma ;

d. Ácido Úrico;

e. Ureia;

f. Creatinina;

g. TGO;

h. TGP;

i. Videolaringoscopia;

j. Acuidade Visual;

k. USG de Ombros e Punhos;

l. Avaliação Psiquiátrica de Sanidade Mental.

ANEXO IV

Concurso Público nº 001/2016 – Município de Mantenópo-
lis/ES

DECLARAÇÃO DE BENS

EU, __________________________________________
___________________ (nome completo), portador(a) da 
Carteira de Identidade nº _________________________, 
Órgão Expedidor _______________, e inscrito(a) no Ca-
dastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº ______________
_________________, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS 
E DIREITOS (sob as penalidades da legislação vigente), 
em especial para investidura no Cargo Público Efetivo de 
______________________________________________
_____ da Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES, que:

( ) NÃO POSSUO BENS A DECLARAR;

( ) POSSUO BENS A DECLARAR, CONFORME RELAÇÃO 
ABAIXO:

RELAÇÃO DE BENS E VALORES

DESCRIÇÃO DO BEM VALOR (R$)

Mantenópolis/ES, ______, de ______________ de 2018.

Assinatura do Candidato(a)

ANEXO V

Concurso Público nº 001/2016 – Município de Mantenópo-
lis/ES

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGO, EMPRE-
GO OU FUNÇÃO PÚBLICA

(para fins do disposto no artigo 37 inciso “XVI”, alíneas “a”, 
“b” e “c”,

e inciso “XVII”, todos do artigo 37 da Constituição Federal)

EU, __________________________________________
______________ (nome completo), portador(a) da Car-
teira de Identidade nº _________________________, 
Órgão Expedidor _______________, e inscrito(a) na Ca-
dastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº ____________
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________________________, DECLARO PARA OS DEVI-
DOS FINS E DIREITOS (sob as penalidades da legislação 
vigente), em especial para investidura no Cargo Público 
Efetivo de _____________________________________
______________ da Prefeitura Municipal de Mantenópo-
lis/ES, que:

( ) NÃO EXERÇO qualquer outro cargo, emprego ou fun-
ção pública no âmbito da administração pública federal, 
estadual, distrital ou municipal, incluídas suas autarquias, 
fundações, empresas públicas, sociedades de economia 
mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta 
ou indiretamente, pelo poder público.

( ) EXERÇO o(a) ________________________________
_____ (cargo, emprego ou função pública) de _________
_________________________________________ no(a) 
______________________________________________
________________ (local de trabalho), com carga horária 
semanal de ___________ horas, e diária de ___________ 
horas, acumulável com o cargo a ser assumido.

Sendo a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Mantenópolis/ES, _____ de __________________ de 
2018.

Assinatura do Candidato(a)
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Montanha

Prefeitura

AVISO CONTRATO N°061/2018 PREFEITURA 
MONTANHA

Publicação Nº 166555

 AVISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA Contrato de loca-
ção n°061/2018.

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA e a em-
presa: LOURIVAL SANTOS PEREIRA.

Torna sem efeito a publicação em 02 de julho de 2018, 
DOM/ES, edição N° 1044, publicação de N° 141931.

Montanha, 03 de julho de 2018.

Iracy C.M. Baltar Fernandes

Prefeita Municipal

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA E 
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Publicação Nº 166597

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA E INEXI-
GIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

O Município de Montanha/ES, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social, informa que nos autos do 
Processo Administrativo nº 103/2018 foi autorizada a INE-
XIGIBILIDADE e a DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO, 
tendo por fundamento as disposições contidas no inciso 
VI do art. 30, inciso II do art. 31 da Lei Federal de nº 
13.019/2014 alterada pela Lei nº 13.204/2015 que dispõe 
sobre regras e procedimentos do regime jurídico das par-
cerias celebradas entre a Administração Pública Municipal 
e as Organizações da Sociedade Civil.

DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

NOME: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Montanha - APAE

CNPJ: 31.788.979/0001-38

ENDEREÇO: Rua Anchieta – 282 Centro, Montanha/ES

TELEFONE: 27 37541899

EMAIL: apaemontanha@yahoo.com.br

PRESIDENTE: João Rodrigues Oliveira

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eliane Vasconcelos Schitine

IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

OBJETO: Cooperação técnica e financeira para aquisição 
de materiais de custeio e pagamento de recursos huma-
nos, objetivando a manutenção do atendimento especiali-
zado às pessoas com deficiências.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

090001. 33339039.08244.008182.058 Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica. Recursos FNAS. R$ 33.620,00 
(trinta e três mil seiscentos e vinte reais)

OBJETIVO DA PARCERIA

O objetivo da parceria visa promover a autonomia, a in-
clusão social e melhoria da qualidade de vida das pessoas 
com deficiência, em concordância com as legislações que 
regem a política de atendimento as pessoas com deficiên-
cia intelectual e múltipla que necessitam de apoio extensi-
vo e suas famílias.

JUSTIFICATIVA DA DISPENSA E INEXIGIBILIDADE

A Dispensa e a Inexigibilidade de Chamamento Público 
fundamentam-se pela previsão contida no inciso VI do art. 
30, inciso II do art. 31, todos da Lei 13.019/2014 alterada 
pela Lei nº 13.024/2015, pois a Entidade executa ativida-
des voltadas a serviços no âmbito da assistência social, 
sendo previamente credenciada pela Secretaria de Assis-
tência Social no que se refere as pessoas em situação de 
dependência que necessitam de cuidados permanentes ou 
temporários, em razão de deficiência intelectual e/ou múl-
tipla, além de a entidade ter preenchido os requisitos da 
Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social de n 
º 21 de 24 de novembro de 2016.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Monta-
nha (APAE) oferece um serviço de média complexidade e, 
é a única Organização da Sociedade Civil no município de 
Montanha que desenvolve ações, visando a convivência, 
a estimulação por meio da habilitação e reabilitação da 
pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla, buscando 
a defesa e a garantia dos direitos, de modo a incentivar a 
participação em atividades que possam estimular e qui-
çá habilitá-los a uma perspectiva de futuro melhor. Como 
ainda a interrupção do vínculo sócio afetivo ocasionará in-
contáveis prejuízos.

Pela singularidade do objeto da parceria (proteção e assis-
tência social a pessoas com múltiplas deficiências) e pela 
inviabilidade de competição, somada a destinação de valo-
res para a Entidade, os quais insertos na Lei Orçamentária 
Anual, autoriza a Secretaria a afastar o chamamento pú-
blico e firmar a parceria tendo por norte tanto a Dispensa 
quanto a Inexigibilidade, vez que a APAE oferece, por meio 
de seus serviços, a proteção e a assistência social a pesso-
as com múltiplas deficiências, cuja descontinuidade pode-
rá provocar danos gravosos a integridade dos usuários que 
necessitam destes benefícios.



21/11/2018 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 1142

www.diariomunicipales.org.br

Página 128

PRAZO DE IMPUGNAÇÃO

Registre-se que, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar des-
ta publicação, a justificativa poderá ser impugnada, con-
forme previsão do art. art. 32, §2º, da Lei nº 13.019/2014.

Montanha/ES, 20 de novembro de 2018.

ODAIR PANCIERI SALLIN

Secretário de Assistência Social

PUBLICAÇÃO  ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 
N°042/2017

Publicação Nº 166594

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA

Aviso

Processo n°006010/2017 Termo aditivo n°01/2018 Con-
trato n° 008/2018 CONTRATANTE: Município de Monta-
nha/ES. CONTRATADA: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO 
LTDA. Objeto: Transporte Escolar – Pregão Presencial n° 
042/2017. Acrescentar: lote 01: 42,72 km; lote 02: 81,72 
km e lote 03: 18,87km. Base legal: art. 65,§1° da Lei Fe-
deral n° 008/2018. Montanha, 31 de outubro de 2018

Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes

Prefeita Municipal
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Santa Leopoldina

Prefeitura

HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES - PREGÃO Nº 040 E 042/2018
Publicação Nº 166610

PREFEITURA MUNICIPAL

SANTA LEOPOLDINA

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/2018

O Município de Santa Leopoldina torna público que foi HOMOLOGADO o Pregão Presencial Nº 040/2018, objetivando 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS 
MUNICIPAIS, onde se sagrou vencedoras as empresas CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP nos lotes 3, 4, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 89, 
97, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 109 no valor total de R$ 15.974,08 (quinze mil novecentos e setenta e quatro reais e 
oito centavos) e GENES COMERCIAL LTDA nos lotes 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 45, 48, 49, 50, 54, 55, 
56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 e 101 no valor total de R$ 14.911,40 (quatorze mil novecentos e onze reais e quarenta 
centavos). Processo Administrativo Nº 1994/2018, da Secretaria Municipal de Educação.

Santa Leopoldina/ES, 20/11/2018.

VALDEMAR LUIZ H. COUTINHO

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2018

O Município de Santa Leopoldina torna público que foi HOMOLOGADO o Pregão Presencial Nº 042/2018, objetivando RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA – ARCOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL, onde se 
sagrou vencedora a empresa ELBER FOEGER 09452742704, no valor global de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais). 
Processo Administrativo Nº 2396/2018, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Santa Leopoldina/ES, 20/11/2018.

VALDEMAR LUIZ H. COUTINHO

Prefeito Municipal
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Santa Maria de Jetibá

Prefeitura

DECRETO N° 1156/2018
Publicação Nº 166714

DECRETO Nº 1156/2018

PRORROGA A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, 
CONCEDIDA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, ANDREA 
DANTAS DE ALMEIDA BICALHO. O Prefeito Municipal de 
Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais e,

- considerando que a servidora Andrea Dantas de Almeida 
Bicalho encontra-se de licença para tratamento de saú-
de por meio dos Decretos nºs 1159/2017, 1496/2017, 
204/2018, 449/2018, 710/2018 e 941/2018;

- considerando o OF/IPS/SMJ/Nº 329/2018, de 08/11/2018 
anexado ao processo sob o nº 13663/2017, juntamente 
com o processo principal do IPS/SMJ/9023/2017 e demais 
apensados;

- considerando os Pareceres contidos no Processo sob o nº 
13663/2017, juntamente com o processo principal do IPS/
SMJ/9023/2017;

- considerando que a Licença é direito assegurado ao ser-
vidor, no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Santa Maria de Jetibá – Art. 72, Inciso I da Lei Municipal 
nº 331/97;

- considerando o disposto no Art.72, Incs. VI e IX da Lei 
Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá ES.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica prorrogada a Licença para Tratamento de 
Saúde, pelo período de 08/11/2018 a 06/01/2019, con-
cedida a Servidora Pública Municipal, ANDREA DANTAS DE 
ALMEIDA BICALHO, ocupante do Cargo de MERENDEIRA 
– matrícula: 52.883, nos termos do Art. 72, Inciso I e Art. 
84 da Lei Municipal nº 331/97.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações na Ficha Funcional 
Individual para o controle, nos termos do Art. 1º deste 
Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroagidos a 08/11/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 13 de Novembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 1157/2018
Publicação Nº 166718

DECRETO Nº 1157/2018

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SER-
VIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SUELI VERDIN GUILHERME. 
O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o requerimento protocolizado por meio do 
processo nº 11855/2018 em 11/09/2018, solicitando li-
cença para tratamento de saúde a servidora contratada 
Sueli Verdin Guilherme;

- considerando a Decisão da Previdência Social/INSS – 
NIT: 11754315636 - nº Benefício: 6247662770;

- considerando a nova redação dada pela Lei Federal nº 
9.876 de 26/11/99, à Lei nº 8.213 de 24/07/1991(Planos 
de Benefícios da Previdência Social), em seu Art. 60 § 3º 
que durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do 
afastamento da atividade por motivo de doença, incum-
birá à empresa (Prefeitura Municipal) pagar ao segurado 
empregado o seu salário integral. E § 4º A empresa que 
dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá 
a seu cargo o exame médico e o abono das faltas corres-
pondentes ao período referido no § 3º, somente devendo 
encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência 
Social quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias;

- considerando que a servidora foi contratada no cargo de 
Auxiliar de Enfermagem a partir de 13/03/2017;

- considerando as demais informações contidas no Proces-
so Administrativo nº 11855/2018 de 11/09/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incs. VI e IX 
da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica concedida Licença para Tratamento de Saú-
de, pelo período de 10/08/2018 a 25/12/2018 a servidora 
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SUELI VERDIN GUILHERME ocupante do cargo de Auxiliar 
de Enfermagem - Matrícula: 5094.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de 
Administração fará as anotações na Ficha Funcional Indivi-
dual, para o controle nos termos do Art. 1º deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 10/08/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 14 de Novembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 1159/2018
Publicação Nº 166720

DECRETO Nº 1159/2018

CONSTITUI COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. O 
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o processo sob o nº 13113/2018 de 
16/10/2018, informando a necessidade de locação de 
imóvel para instalação e funcionamento da Base Descen-
tralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
- SAMU;

- considerando que foi efetivada publicação no Site da Pre-
feitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, bem como no 
Jornal A Gazeta, dando a publicidade para recebimento de 
propostas para locação de imóvel;

- considerando as 02 propostas apresentadas por meio do 
Processos nºs 13831/2018 em 06/11/2018, pela senhora 
Regina Brememkamp; 13942/2018 em 07/11/2018, pelo 
senhor Fernando Moura Passos;

- considerando a necessidade de avaliação das propostas 
apresentadas;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. VI da Lei 
Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica constituída uma Comissão, composta por 
CLYSTHERES DE FREITAS, PEDRO ABREU PEREIRA e 
ARGEU HOLZ, para procederem a avaliação de 02 imó-
veis localizados neste município, conforme propostas 

apresentadas por meio dos processo de nºs 13831/2018 
em 06/11/2018, pela senhora Regina Brememkamp; 
13942/2018 em 07/11/2018, pelo senhor Fernando Moura 
Passos; objetivando a instalação e funcionamento da Base 
Descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Ur-
gência - SAMU.

Art. 2º. A comissão constituída no Art. 1º deste Decreto 
apresentará o Laudo de Avaliação, no prazo de até 05 (cin-
co) dias úteis contados na data deste Decreto.

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

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES,19 de Novembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 1160/2018
Publicação Nº 166722

DECRETO Nº 1160/2018

DESIGNA INTERINAMENTE CRISTINA DIAS FERREIRA 
IZOTON PARA O CARGO DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
– REF. CC-2, EM SUBSTITUIÇÃO A SECRETÁRIA, BEATRIZ 
ELIAS DA SILVA E SOUZA. O Prefeito Municipal de Santa 
Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais e,

- considerando que a Secretária de Educação, Beatriz Elias 
da Silva e Souza encontra-se de férias remanescentes con-
forme Portaria nº 1831/2018, pelo período de 19/11/2018 
a 01/12/2018;

- considerando a necessidade de designar interinamente 
Secretária para substituição;

- considerando o disposto no Inc. IX do Art. 72 da Lei Or-
gânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica designada interinamente para o Cargo de Se-
cretária de Educação – REF. CC-2, CRISTINA DIAS FERREI-
RA IZOTON, pelo período de 19 de Novembro de 2018 a 
01 de Dezembro de 2018, em substituição a Secretária de 
Educação, Beatriz Elias da Silva e Souza, que se encontra 
de férias remanescentes conforme Portaria nº 1831/2018.

Art. 2º. A designação será válida até o retorno da servi-
dora.
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Art. 3º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de 
Administração, fará as anotações na Ficha Funcional Indi-
vidual para o controle Conforme o Art. 1º deste Decreto.

Art.4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 19 de Novembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 1163/2018
Publicação Nº 166726

DECRETO Nº 1163/2018

PRORROGA PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO QUE 
INSTAURA A ABERTURA DE SINDICÂNCIA PARA APURAR 
OS FATOS NARRADOS NO PROCESSO Nº 12540/2018 O 
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o Art. 3º do Decreto nº 998/2018, o qual 
dispõe que a Comissão tem o prazo de 30 (trinta) dias 
para concluir os trabalhos.

- considerando a justificativa da Presidente da Comissão 
Sra. Geoconda Caldeira Espíndula, por meio da CI/PMSMJ/
CESPAD/Nº 019/2018,de 19/11/2018, constante no pro-
cesso, as fls. 014;

- considerando as prerrogativas do Art. 189, parágrafo 
único da Lei 331/97(Estatuto dos Servidores Públicos Mu-
nicipais de Santa Maria de Jetibá);

- considerando o disposto nos Arts. 186 e seguintes da Lei 
Municipal nº 331/97 e os Arts. 71 e 72, Inciso IX da Lei 
Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

DECRETA

Art. 1º. Fica prorrogado o prazo por mais 30 dias, para 
conclusão do Processo de Sindicância apurar fatos nar-
rados no processo nº 12540/2018, conforme Decreto nº 
998/2018, com respaldo no Art. 189, da Lei Municipal n.º 
331/97.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroagidos a 16/11/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 19 de Novembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

EXTRATO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - 
PROC. 2654/2018

Publicação Nº 166531

O Município de Santa Maria de Jetibá – Estado do Espírito 
Santo, torna público que firmou Termo de Ajuste de Con-
tas, como segue:

Processo nº 2654/2018. Objeto: Liquidação do valor devi-
do pela Municipalidade ao Senhor Sigmar Miertschink, re-
ferente débitos do Poder Executivo por meio da Secretaria 
de Saúde, devido a entrega das chaves do imóvel locado, 
ter sido entregue ao proprietário, após a rescisão do con-
trato nº 010/2014, em 17/11/2017, considerando a ne-
cessidade de realização e manutenção do imóvel visando 
cumprir as cláusulas contratuais, cujo imóvel permaneceu 
ocupado pela Municipalidade pelo período de 18/11/2017 
a 12/01/2018, Valor: R$ 3.697,85. Dotação Orçamentária: 
Secretaria de Saúde: 0080011012200012.041 – Manuten-
ção das atividades administrativas; 33909300000 – Inde-
nizações e Restituições; Fonte 12010000 - Recursos Pró-
prios - Saúde; Ficha 097; Empenho 2383/2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

SIGRID STUHR

Gestora do Fundo Municipal de Saúde/Secretária de Saúde

HOMOLOGAÇÃO TP 011/2018
Publicação Nº 166561

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, HOMOLO-
GA a Tomada de Preços nº 011/2018. Objeto: Contratação 
de empresa especializada para execução de obras visando 
a reforma do atual prédio do DPM, conforme descrições 
contidas no “anexo 03” e demais condições do Edital de 
Tomada de Preços 011/2018 e seus anexos – Processo 
nº 10163/2018. Vencedora: Delfin Construtora Ltda EPP.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

LEI N° 2133/2018
Publicação Nº 166709

LEI COMPLEMENTAR Nº 2133/2018

INSTITUI O CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, 
CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CRIA 
O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CRIA A JUNTA 
DE AVALIAÇÃO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS 
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E DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE E SO-
BRE O SISTEMA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE PARA O 
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

LIVRO I

PARTE GERAL

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Este Código, fundamentado na legislação e nas 
necessidades locais, regula a ação pública do Município 
de Santa Maria de Jetibá e sua relação com os cidadãos 
e instituições públicas e privadas, no estabelecimento de 
normas de gestão ambiental, na preservação, conserva-
ção, defesa, melhoria, recuperação e proteção dos recur-
sos naturais, no controle das atividades potencialmente 
poluidoras e do meio ambiente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à qualidade de vida, de forma 
a garantir o desenvolvimento sustentável.

Parágrafo Único. A administração do uso dos recursos na-
turais do Município de Santa Maria de Jetibá compreende, 
ainda, a observância das diretrizes norteadoras do discipli-
namento do uso do solo e da ocupação territorial previstos 
na Lei Orgânica, no Plano Diretor Municipal – PDM, e legis-
lação correlata.

TÍTULO II

DA POLÍTICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS

Art. 2º. A Política do Meio Ambiente do Município de Santa 
Maria de Jetibá objetiva propiciar e manter o meio ambien-
te equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida em suas diferentes manifestações, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
promover sua proteção, conservação, controle, preserva-
ção e recuperação para o presente e as futuras gerações.

Art. 3º. A Política Municipal do Meio Ambiente do Município 
de Santa Maria de Jetibá orienta-se pelos seguintes prin-
cípios:

I – a ação municipal na manutenção do equilíbrio ecológi-
co dos ambientes urbanos, rurais e naturais, considerando 
meio ambiente como um patrimônio de interesse público 

a ser necessariamente assegurado e protegido para toda 
coletividade;

II – o uso controlado e sustentável dos recursos naturais;

III – promoção do uso sustentável da energia, com ênfase 
nas formas de baixo impacto ambiental;

IV – proteção dos ecossistemas, com a preservação, con-
servação e manutenção de áreas ambientalmente sensí-
veis e a recuperação de áreas degradadas de comprovada 
função ecológica;

V– a obrigatoriedade de reparação ao dano ambiental, in-
dependentemente de possíveis sanções civis, administra-
tivas ou penais ao causador de poluição ou de degradação 
ambiental, bem como a adoção de medidas preventivas;

VI – a educação e a conscientização ambiental como pro-
cesso permanente de ação e reflexão individual e coletiva 
voltados para a construção de valores, saberes, conheci-
mentos, atitudes e hábitos, visando uma relação susten-
tável da sociedade humana com o ambiente que integra;

VII – o controle das atividades potencial e/ou efetivamen-
te poluidoras;

VIII – o incentivo à pesquisa e ao estudo científico e tecno-
lógico, objetivando o conhecimento da ecologia dos ecos-
sistemas, seus desequilíbrios e a solução de problemas 
ambientais existentes;

IX – a garantia da prestação de informações relativas ao 
meio ambiente e à qualidade ambiental;

X – garantia da participação da sociedade organizada na 
sua formulação e no acompanhamento de sua implemen-
tação;

XI – a promoção do desenvolvimento econômico e social 
integrado com a sustentabilidade ambiental;

XII – imposição ao usuário, da contribuição pela utilização 
de recursos naturais para fins econômicos;

XIII – racionalização do uso do solo, do subsolo, da água 
e do ar;

XIV – a proteção, conservação e recuperação dos recursos 
hídricos superficiais, (lagos, lagoas e reservatórios, cór-
regos, rios e outros cursos de água) das nascentes e as 
águas subterrâneas;

XV - a função social e ambiental da propriedade;

XVI - a integração com as Políticas Nacional e Estadual de 
Meio Ambiente e a cooperação com órgãos da União, do 
Estado, de outros municípios e da sociedade para o desen-
volvimento de ações para proteção e solução de problemas 
ambientais.

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

Art. 4º. São objetivos da Política Municipal do Meio Am-
biente:

I – compatibilizar o desenvolvimento econômico e social 
com a preservação da qualidade do meio ambiente, dos 
recursos naturais e do equilíbrio ecológico;

http://www.legislacaoonline.com.br/vilavelha/images/leis/html/L11990.html
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II – compatibilizar a Política Municipal do Meio Ambiente 
com as políticas nacional e estadual do meio ambiente;

III – articular e integrar as ações e atividades ambien-
tais desenvolvidas pelos diversos órgãos e entidades do 
Município, e com os órgãos federais e estaduais, quando 
necessário;

IV – impor, ao poluidor e ao degradador, a obrigação de 
recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, 
a contribuição pela utilização de recursos ambientais com 
fins econômicos;

V – articular e integrar ações e atividades ambientais inter-
municipais, favorecendo consórcios e outros instrumentos 
de cooperação para controle e proteção do meio ambiente, 
em especial os seus ecossistemas, os recursos hídricos e a 
gestão dos resíduos sólidos;

VI – identificar e caracterizar os ecossistemas do Municí-
pio, as fragilidades, as ameaças, os riscos e os usos com-
patíveis; definindo as ações específicas para a gestão ade-
quada desses ambientes;

VII –criar, implantar, consolidar e gerenciar unidades de 
conservação e outros espaços territoriais especialmente 
protegidos;

VIII – estabelecer normas, critérios e padrões de qualida-
de ambiental, emissão de efluentes, bem como, normas 
relativas ao uso e manejo de recursos naturais, adequan-
do-as permanentemente em face da legislação vigente, 
bem como das inovações tecnológicas;

IX – estimular a aplicação da melhor tecnologia disponível 
para a permanente redução dos níveis de poluição;

X – preservar, conservar e recuperar as áreas consideradas 
de relevante interesse ambiental, localizadas no Município;

XI – estimular o desenvolvimento de pesquisas e uso ade-
quado dos recursos naturais;

XII – promover a educação e conscientização ambiental na 
sociedade local, especialmente na rede de ensino munici-
pal, objetivando a sua participação ativa na conservação, 
preservação e recuperação do meio ambiente;

XIII – instituir e implementar o zoneamento ecológico-e-
conômico;

XIV – monitorar a qualidade da água, do ar, do solo e dos 
níveis de poluição sonora;

XV – fiscalizar e exercer o poder de polícia em defesa do 
meio ambiente, nos limites desta Lei, sem prejuízo da apli-
cação da legislação estadual e federal pertinentes;

XVI – controlar a localização, instalação, operação e am-
pliação de empreendimentos potencial ou efetivamente 
poluidores, através de prévio licenciamento ambiental e 
outros instrumentos administrativos visando garantir a 
qualidade ambiental e a conservação dos recursos natu-
rais;

XVII – promover a utilização de energia renovável, com 
ênfase nas alternativas de baixo impacto ambiental e que 
venham contribuir para redução das emissões de carbono 
na atmosfera.

Parágrafo Único. As atividades empresariais, públicas ou 
privadas, serão exercidas em consonância com as diretri-
zes da Política Municipal do Meio Ambiente.

CAPÍTULO III

DOS INSTRUMENTOS

Art. 5º. São instrumentos da Política do Meio Ambiente do 
Município de Santa Maria De Jetibá:

I - o planejamento urbano e zoneamento ambiental;

II – o Plano Diretor de Arborização e Áreas Verdes;

III - o Plano Municipal de Educação Ambiental;

IV – o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos;

V – os padrões de emissões e qualidade ambiental;

VI – o licenciamento de atividades efetiva ou potencial-
mente poluidoras;

VII – a criação, implantação, implementação e manuten-
ção de unidades de conservação municipais e demais es-
paços especialmente protegidos;

VIII – o sistema municipal de informações sobre o meio 
ambiente;

IX – cadastro de atividades potencialmente poluidoras, de 
profissionais, empresas e entidades que atuam na área de 
meio ambiente;

X – as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não 
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou 
correção da degradação ambiental;

XI – monitoramento, controle e fiscalização ambiental;

XII – auditoria ambiental;

XI – audiência pública;

XII – educação e a conscientização ambiental;

XIII – compensação ambiental;

XIV – benefícios econômicos e/ou fiscais, concedidos como 
forma de incentivo a preservação e conservação dos recur-
sos naturais, regulamentadas através da legislação vigen-
te ou de normas municipais;

XV – o Fundo Municipal de Meio Ambiente;

XVI – Plano Municipal de Saneamento Básico;

XVII – os convênios, acordos, termos de compromisso, 
consórcios ou outras formas de gerenciamento ou prote-
ção dos recursos ambientais.

§ 1º. O Município, no exercício de sua competência em 
matéria de meio ambiente, estabelecerá normas suple-
mentares para atender as suas peculiaridades, observadas 
as normas gerais de competência do Estado e da União.

§ 2º. Os instrumentos da Política Municipal do Meio Am-
biente, referidos nos incisos deste artigo, serão tratados 
em legislação municipal específica, observadas as disposi-
ções do Plano Diretor Municipal sobre a matéria.
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CAPÍTULO IV

DAS DEFINIÇÕES

Art. 6º. São as seguintes definições que regem este Có-
digo:

I – agente fiscal: agente da autoridade ambiental devi-
damente qualificado e capacitado, assim reconhecido pela 
autoridade ambiental por meio de portaria publicada no 
Diário Oficial, possuidor do poder de polícia, responsável 
por lavrar o auto de infração e tomar as medidas preven-
tivas que visem cessar o dano ambiental;

II – agente poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito 
público ou privado, responsável direta ou indiretamente 
pelo dano, degradação ou poluição ambiental;

III – área construída: área total edificada;

IV – área de estocagem: área coberta ou descoberta des-
tinada à estocagem de materiais, produtos ou equipamen-
tos;

V - área de preservação permanente - APP: área prote-
gida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 
a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o flu-
xo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 
bem-estar das populações humanas;

VI – área útil: toda área utilizada para realização das ati-
vidades do empreendimento, sendo consideradas as áreas 
construídas e as áreas de apoio, tais como pátios de esto-
cagem, de estacionamento e manobras;

VII – auditoria ambiental: instrumento de gestão ambien-
tal que visa ao desenvolvimento documentado e objetivo 
de um processo periódico de inspeção, análise e avaliação 
sistemática das condições, práticas e procedimentos am-
bientais de um agente poluidor;

VIII – audiência pública: instrumento de caráter não deli-
berativo de consulta pública para a discussão de estudos 
ambientais, projetos, empreendimentos, obras ou ativida-
des que façam uso dos recursos ambientais e/ou que po-
tencial ou efetivamente que possam causar degradação do 
meio ambiente nos termos da legislação vigente;

IX – compensação ambiental: é um mecanismo para com-
pensação, que pode ser financeiro, devido aos efeitos de 
impactos ambientais não mitigáveis ocorridos quando da 
implantação de empreendimentos, identificados no pro-
cesso de licenciamento ambiental;

X – conservação: é o manejo do uso humano da natureza, 
compreendendo a preservação, a manutenção, a utiliza-
ção sustentável, a restauração e a recuperação do am-
biente natural, para que possa produzir maior benefício, 
em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu 
potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das 
gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres 
vivos em geral;

XI – controle ambiental: são as atividades desenvolvidas 
para licenciamento, fiscalização e monitoramento de ati-
vidades e empreendimentos potencial ou efetivamente 

causadores de degradação do meio ambiente, visando ob-
ter ou manter a qualidade ambiental;

XII – degradação ambiental: é um processo de degene-
ração do meio ambiente, onde as alterações biofísicas do 
meio provocam uma alteração na fauna e flora natural, 
com eventual perda de biodiversidade;

XIII – desenvolvimento sustentável: é o desenvolvimento 
social, econômico e ambiental capaz de suprir as necessi-
dades da geração atual sem comprometer a capacidade de 
atender as necessidades das futuras gerações;

XIV – ecossistema: conjunto formado por todos os fatores 
bióticos e abióticos que atuam simultaneamente sobre um 
determinado lugar, estendendo-se por um determinado 
espaço de dimensões variáveis; é uma totalidade integra-
da, sistêmica e aberta, que envolve fatores abióticos e bi-
óticos, com respeito a sua composição, estrutura e função;

XV – educação ambiental: processo por meio do qual o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, sabe-
res, conhecimentos, habilidades, competências, atitudes, 
hábitos, e costumes, voltados à conservação, preservação 
e recuperação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo e essencial à qualidade de vida e sua sustentabilida-
de;

XVI – fiscalização ambiental: toda e qualquer ação de 
agente fiscal visando ao exame e verificação do atendi-
mento às disposições contidas na legislação ambiental, 
neste Código e nas normas deles decorrentes;

XVII – gases de efeito estufa: são gases lançados na at-
mosfera principalmente pela queima de combustíveis fós-
seis que aumentam a absorção de calor e elevam a tem-
peratura do planeta, provocando o aquecimento global;

XVIII – gestão ambiental: tarefa de administrar e controlar 
o uso sustentável dos recursos naturais, por instrumen-
tação adequada – regulamentos, normatização e investi-
mentos – assegurando racionalmente o conjunto do de-
senvolvimento produtivo, social e econômico em benefício 
do meio ambiente e da coletividade;

XIX – impacto ambiental: conjunto de efeitos ambientais 
adversos causados por um empreendimento ou conjunto 
de empreendimentos, considerando o funcionamento dos 
ecossistemas e a qualidade dos recursos ambientais, a 
biodiversidade, as atividades sócias e econômicas, a saú-
de, a segurança e o bem-estar da população;

XX – impacto ambiental local: é todo e qualquer impacto 
ambiental que não ultrapasse os limites territoriais do Mu-
nicípio;

XXI - leito regular: a calha por onde correm regularmente 
as águas do curso d’água durante o ano;

XXII - meio ambiente: é o conjunto de condições, leis, 
influência e interações de ordem física, química, biológica, 
social, cultural e urbanística, que permite, abrigam e re-
gem a vida em todas as suas formas;

XXIII - nascente: afloramento natural do lençol freático 
que apresenta perenidade e dá início a um curso d’água;

XXIV - olho d’água: afloramento natural do lençol freático, 
mesmo que intermitente;
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XXV – padrão de emissão: é o limite de concentração de 
poluentes que, ultrapassados, poderá afetar a saúde, a 
segurança e o bem-estar da população, bem como ocasio-
nar danos à flora e à fauna, às atividades econômicas e à 
qualidade ambiental em geral;

XXVI – padrões de qualidade ambiental: são os valores 
das concentrações máximas toleráveis no ambiente para 
cada poluente, de modo a resguardar a saúde humana, a 
fauna, a flora, as atividades sociais e econômicas e o meio 
ambiente em geral;

XXVII – pequena propriedade ou posse rural familiar: 
aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor 
familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assen-
tamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao 
disposto no art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006;

XXVIII – plano de manejo: documento técnico mediante o 
qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unida-
de de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as 
normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos 
recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas 
físicas necessárias à gestão da unidade;

XXIX – poluição: a degradação da qualidade ambiental re-
sultante de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e eco-
nômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio 
ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os pa-
drões ambientais estabelecidos.

XXX – preservação: conjunto de métodos, procedimentos 
e políticas que visem à proteção das espécies, habitats e 
ecossistemas, além da manutenção dos processos ecoló-
gicos, prevenindo o desequilíbrio ecológico dos sistemas 
naturais;

XXXI – qualidade ambiental: conjunto de condições que 
um ambiente oferece, em relação às necessidades de seus 
componentes, incluindo a necessidade de proteção de 
bens de valor histórico e cultural;

XXXII – recuperação: restituição de um ecossistema ou de 
uma população silvestre degradada a uma condição não 
degradada, que pode ser diferente de sua condição origi-
nal;

XXXIII – recursos ambientais: a atmosfera, as águas in-
teriores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar 
territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a 
fauna e a flora;

XXXIV – reserva legal: área localizada no interior de uma 
propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação 
permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos 
naturais, à conservação e reabilitação dos processos eco-
lógicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e 
proteção de fauna e flora nativas, definidas pelo Código 
Florestal Brasileiro;

XXXV – saneamento básico: conjunto de serviços, infraes-
truturas e instalações operacionais de:

a) abastecimento de água potável: constituído pelas ativi-
dades, infraestruturas e instalações necessárias ao abaste-
cimento público de água potável, desde a captação até as 
ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;

b) esgotamento sanitário: constituído pelas ativida-
des, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final adequados dos 
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 
lançamento final no meio ambiente;

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto 
de atividades, infraestruturas e instalações operacionais 
de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino 
final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 
limpeza de logradouros e vias públicas;

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: con-
junto de atividades, infraestruturas e instalações operacio-
nais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, 
detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de 
cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais 
drenadas nas áreas urbanas;

XXXVI – sistema de tratamento sanitário individual: são 
construções destinadas a remover os resíduos sólidos e a 
carga orgânica de esgotos domésticos que pode ser unifa-
miliar ou de pequenas empresas como a fossa séptica ou 
similares;

XXXVII – termo de compromisso ambiental: instrumento 
de gestão ambiental que tem por objetivo precípuo a recu-
peração do meio ambiente degradado, por meio de fixação 
de obrigações e condicionantes técnicas que deverão ser 
rigorosamente cumpridas pelo infrator em relação à ativi-
dade degradadora a que causa, de modo a cessar, corrigir, 
adaptar, recompor ou minimizar seus efeitos negativos so-
bre o meio ambiente e permitir que as pessoas físicas e ju-
rídicas possam promover as necessárias correções de suas 
atividades, para o atendimento das exigências impostas 
pelas autoridades ambientais competentes e adequação à 
legislação ambiental;

XXXVIII – termo de referência: conjunto de critérios exigi-
dos para a realização de determinada atividade;

XXXIX – unidade de conservação: espaço territorial e seus 
recursos naturais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituído 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao qual 
se aplicam garantias adequadas de proteção;

XL – zoneamento ecológico econômico: é um instrumento 
legal de diagnóstico do uso do território visando assegurar 
o desenvolvimento sustentável, divide a terra em zonas, a 
partir dos recursos naturais da sócio economia e de mar-
cos jurídicos, onde são definidas potencialidades econômi-
cas, fragilidades ecológicas e as tendências de ocupação, 
incluindo as condições de vida da população, cujas infor-
mações irão compor cenários com diretrizes para a toma-
da de decisões e investimentos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
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TÍTULO III

DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA

Art. 7º. O Sistema Municipal de Meio Ambiente de Santa 
Maria de Jetibá – SIMMA-SMJ, é formado pelo conjunto 
de órgãos e entidades públicas e privadas, destinados a 
preservar conservar, defender, recuperar, controlar a qua-
lidade do meio ambiente e o uso sustentável dos recursos 
naturais do Município.

Art. 8º. Integram o Sistema Municipal de Meio Ambiente 
de Santa Maria de Jetibá – SIMMA-SMJ:

I – a Secretaria de Meio Ambiente;

II – a Junta de Avaliação de Recursos de Infrações Am-
bientais;

III – Conselho Municipal de Meio Ambiente;

IV – outras Secretarias e autarquias afins do Município, 
definidas em ato do Poder Executivo;

V – organizações da sociedade civil que tenham a questão 
ambiental entre seu objetivos.

Parágrafo Único. Os órgãos que compõem o Sistema Mu-
nicipal do Meio Ambiente atuarão sob a coordenação da 
Secretaria de Meio Ambiente.

CAPÍTULO II

DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Art. 9º. A Secretaria de Meio Ambiente é responsável pe-
las Políticas Públicas de Meio Ambiente, sendo o órgão de 
coordenação, controle e execução da Política Municipal do 
Meio Ambiente e integrante da estrutura de organização 
do Município, com as seguintes atribuições:

I – promover a educação ambiental por intermédio de pro-
gramas, projetos e ações desenvolvidos nas escolas, em 
comunidades, organizações não governamentais e demais 
segmentos da sociedade, para estimular a participação na 
proteção, conservação e recuperação do meio ambiente;

II – propor a criação e gerenciar espaços territoriais espe-
cialmente protegidos no Município de Santa Maria de Jeti-
bá, implantando e implementando os planos de manejo;

III – licenciar a localização, instalação, operação e amplia-
ção das obras e atividades consideradas efetiva ou poten-
cialmente poluidoras e/ou degradadoras do meio ambiente 
de impacto local;

IV – exercer o controle, o monitoramento e a avaliação dos 
recursos naturais do Município;

V - controlar as atividades públicas e privadas potencial-
mente poluidoras do meio ambiente;

VI – participar do planejamento das demais políticas pú-
blicas do Município, especialmente as de saúde, educação, 

desenvolvimento econômico e urbano, saneamento básico 
e transportes;

VII – elaborar o Plano de Ações de Meio Ambiente, a res-
pectiva proposta orçamentária e as diretrizes da política 
municipal do meio ambiente;

VIII – coordenar as ações dos órgãos integrantes do Siste-
ma Municipal de Meio Ambiente;

IX – elaborar ou aprovar termos de referência para os es-
tudos ambientais conforme a necessidade de avaliação 
técnica;

X – manifestar-se mediante estudos e pareceres técnicos 
sobre questões de interesse ambiental para a população 
do Município;

XI – articular-se com organismos federais, estaduais, in-
ternacionais e organizações do Terceiro Setor, para a exe-
cução coordenada e a obtenção de financiamentos para a 
implantação de programas relativos à preservação, con-
servação e recuperação dos recursos naturais;

XII – gerir o Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA, 
nos aspectos técnicos, administrativos e financeiros, sob 
a fiscalização do Conselho Municipal do Meio Ambiente de 
Santa Maria de Jetibá – CMMA-SMJ;

XVIII – apoiar as ações das organizações da sociedade ci-
vil que desenvolvam projetos de preservação, conservação 
e controle da qualidade do meio ambiente;

XIV – propor ao Conselho Municipal do Meio Ambiente a 
edição de normas de qualidade ambiental com critérios, 
parâmetros, padrões, limites, índices, de qualidade, bem 
como métodos para o uso dos recursos naturais do Muni-
cípio;

XV – fixar diretrizes ambientais para elaboração de proje-
tos de parcelamento do solo urbano;

XVI – fixar diretrizes ambientais no que se referem à cole-
ta, transporte e disposição de resíduos;

XVII – promover as medidas administrativas e requerer 
ou encaminhar as judiciais cabíveis para coibir, punir e 
responsabilizar os agentes poluidores e degradadores do 
meio ambiente;

XIII – atuar em caráter permanente adotando medidas 
que promovam a recuperação de áreas e recursos naturais 
poluídos ou degradados;

XIX – exercer o poder de polícia administrativa para con-
dicionar e restringir o uso e gozo dos bens, atividades e 
direitos, quando indispensável à preservação, conserva-
ção, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio am-
biente;

XX – dar apoio técnico, administrativo e financeiro ao Con-
selho Municipal do Meio Ambiente;

XXI – elaborar projetos ambientais;

XXII – colaborar técnica e administrativamente com o Mi-
nistério Público e demais órgãos, nas suas ações institu-
cionais em defesa do Meio Ambiente;

XXIII – exigir dos responsáveis por empreendimentos ou 
atividades potencial ou efetivamente poluidoras a adoção 
de medidas mitigadoras, compensatórias e recuperação de 
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impactos ao meio ambiente;

XXIV – propor ao Chefe do Poder Executivo Municipal pro-
jetos de lei, relacionados às questões ambientais;

XXV – executar outras atividades correlatas atribuídas 
pelo Prefeito Municipal.

CAPÍTULO III

DA CRIAÇÃO DA JUNTA DE AVALIAÇÃO DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES AMBIENTAIS

Art. 10. A Junta de Avaliação de Recursos de Infrações 
Ambientais, composta, por servidores efetivos da Secreta-
ria responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente, 
que serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, para 
o julgamento dos processos administrativos em primeira 
instância, que passa a integrar a estrutura da Secreta-
ria responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente, 
com a seguinte composição:

I – 03 (três) membros titulares responsáveis pelo julga-
mento dos processos, dentre os quais serão designados 01 
(um) Presidente, 01 (um) secretário;

II - 03 (três) membros suplentes, que serão designados 
eventualmente quando do acúmulo de processos fiscais, e 
substituirão os membros titulares em suas faltas eventuais 
ou impedimentos.

Art. 11. A junta reunir-se-á ordinariamente pelo menos 
uma vez a cada quinze dias e, extraordinariamente sem-
pre que convocada pelo seu Presidente.

Art. 12. O funcionamento e a ordem dos trabalhos da junta 
reger-se-ão pelo que dispuser o Regimento Interno apro-
vado por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 13. Os componentes da junta de avaliação de recur-
sos de infrações ambientais poderão receber gratificação 
pelo exercício de suas funções, caso previsto em legislação 
específica, cuja retribuição em nenhuma hipótese será in-
corporada ou servirá de base para acréscimo, a qualquer 
título, ao seu vencimento.

Art. 14. As despesas decorrentes das atividades da junta 
de avaliação de recursos de infrações ambientais correrão 
à conta de dotações orçamentárias da Secretaria respon-
sável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente, previstas 
no orçamento corrente, ficando o Poder Executivo autoriza-
do a suplementá-las, naquilo que estritamente necessário.

Parágrafo Único. Fica autorizada a utilização dos recursos 
do fundo municipal de meio ambiente para as despesas 
decorrentes das atividades da junta de avaliação de recur-
sos de infrações ambientais sempre que necessário.

CAPÍTULO IV

DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE SANTA 
MARIA DE JETIBÁ – CMMA-SMJ

Art. 15. O Conselho Municipal do Meio Ambiente de Santa 
Maria de Jetibá – CMMA-SMJ, órgão colegiado autônomo, 
de caráter consultivo, deliberativo e normativo de instân-
cia superior do Sistema Municipal de Meio Ambiente, com-
posto paritariamente por representantes do Poder Público 
e da sociedade civil.

Art. 16. O Conselho Municipal do Meio Ambiente exercerá 
as seguintes atribuições:

I – de caráter consultivo:

a) colaborar com o Município de Santa Maria de Jetibá na 
regulamentação e acompanhamento de diretrizes da Polí-
tica Municipal de Meio Ambiental;

b) analisar e opinar sobre matérias de interesse ambiental 
do Poder Executivo que forem submetidas à sua apreciação;

c) opinar sobre matéria em tramitação no contraditório 
administrativo público municipal que envolva questão am-
biental, por solicitação formal do Poder Executivo;

II – de caráter deliberativo:

a) propor a política municipal de planejamento e controle 
ambiental;

b) analisar e decidir sobre a implantação de projetos de 
relevante impacto ambiental;

c) fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal 
de Meio Ambiente – FMMA, podendo requisitar informa-
ções ao Poder Executivo Municipal para esclarecimentos 
e representação ao Ministério Público quando constatadas 
irregularidades que possam configurar crime;

d) decidir em segunda e última instância sobre recursos 
administrativos negados ou indeferidos pela Secretaria 
responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente;

e) deliberar quanto à solicitação de conversão de valores 
de multas em segunda instância;

f) deliberar sobre propostas apresentadas pela Secretaria 
responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente no 
que concerne às questões ambientais;

i) propor e incentivar ações de caráter educativo para a 
formação da cidadania, visando à proteção, conservação, 
recuperação, preservação e melhoria do ambiente;

j) deliberar sobre propostas de compensação ambiental 
em processos licenciamento ambiental;

g) aprovar e deliberar sobre seu regimento interno;

h) apreciar, pronunciar e deliberar sobre aprovação de ma-
nifestação técnica proferida pela Secretaria responsável 
pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente em análise de 
EIA/RIMA;

III – de caráter normativo:

a) aprovar, com base em estudos técnicos as normas, cri-
térios, parâmetros, padrões e índices de qualidade am-
biental, bem como métodos para o uso dos recursos na-
turais do Município, observadas as legislações estadual e 
federal;
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b) aprovar os métodos e padrões de monitoramento am-
biental, desenvolvidos e utilizados pelo Poder Público e 
pela iniciativa privada.

Parágrafo Único. Compete ainda ao Conselho Municipal do 
Meio Ambiente de Santa Maria de Jetibá – CMMA-SMJ pro-
mover o controle social, segundo definição dada pela Lei 
Federal nº 11.445/2007, art. 3º, inciso IV, em caráter con-
sultivo e deliberativo nos assuntos de saneamento básico 
relacionados estritamente às questões de meio ambiente.

Art. 17. O Conselho Municipal do Meio Ambiente será cons-
tituído paritariamente por representantes de órgãos go-
vernamentais e entidades da sociedade civil, num total de 
18 (dezoito) conselheiros titulares, com igual número de 
suplentes.

Art. 18. O Conselho Municipal do Meio Ambiente elegerá o 
Presidente, o Vice-Presidente, o Secretário e o Vice-Secre-
tário, eleito dentre os membros.

§ 1º. O Presidente do Conselho Municipal do Meio Am-
biente somente exercerá seu direito de voto em casos de 
empate.

§ 2º. Os membros do Conselho Municipal do Meio Am-
biente e seus respectivos suplentes serão indicados pelas 
entidades que representam, e nomeados por ato do Pre-
feito Municipal, para mandato de 02 (dois) anos, admiti-
da reeleição, sendo considerado serviço relevante para o 
Município.

§ 3º. A estrutura necessária ao funcionamento do Conse-
lho Municipal do Meio Ambiente será de responsabilidade 
da Secretaria de Meio Ambiente.

Art. 19. O Conselho Municipal do Meio Ambiente terá a 
seguinte composição:

I - Nove (09) representantes de órgãos governamentais;

II - Nove (09) representantes de entidades da sociedade 
civil.

Art. 20. O quórum mínimo das reuniões plenárias do Con-
selho Municipal de Meio Ambiente será de 1/3 (um terço) 
de seus membros para abertura das sessões, e de maioria 
simples dos presentes para manifestações de caráter deli-
berativo e normativo.

Art. 21. O Conselho Municipal do Meio Ambiente poderá 
instituir, sempre que necessário, Câmaras Técnicas em di-
versas áreas, bem como recorrer a pessoas e entidades 
de notória especialização em temas de interesse do meio 
ambiente para obter subsídios em assuntos objeto de sua 
apreciação.

Art. 22. O Presidente do Conselho Municipal do Meio Am-
biente poderá convidar dirigentes de órgãos públicos, 

pessoas físicas ou jurídicas, para esclarecimentos sobre a 
matéria em exame.

Art. 23. Os atos do Conselho Municipal do Meio Ambiente 
são de domínio público, aos quais deve ser dada a devida 
publicidade.

Art. 24. Os integrantes do Conselho Municipal do Meio Am-
biente serão nomeados por instrumento do Poder Executi-
vo, na forma do disposto no art. 19.

Art. 25. As demais normas de funcionamento do Conselho 
Municipal do Meio Ambiente serão definidas pelo seu Re-
gimento Interno.

LIVRO II

PARTE ESPECIAL

CAPÍTULO I

ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

SEÇÃO I

Áreas de Preservação Permanente

Art. 26. Considera-se Área de Preservação Permanente, 
em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei as 
áreas assim definidas pela Legislação Federal, com a fun-
ção ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisa-
gem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar 
o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar 
o bem-estar das populações humanas.

Art. 27. A intervenção ou supressão de vegetação nativa 
em área de preservação permanente somente será permi-
tida em caso de utilidade pública, de interesse social ou de 
baixo impacto ambiental, desde que previamente autori-
zado pelo órgão ambiental competente.

Art. 28. O órgão ambiental municipal competente poderá 
permitir a intervenção, ocupação ou supressão de vegeta-
ção nativa em APP, devidamente caracterizada e motivada 
mediante procedimento administrativo autônomo e prévio, 
e atendidos os requisitos previstos em normas federais, 
estaduais e municipais aplicáveis, bem como no Plano Di-
retor Municipal, Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano 
de Manejo das Unidades de Conservação, se existentes, 
nos seguintes casos:

I – utilidade pública:

a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitá-
ria;

b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e 
aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclu-
sive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano 
aprovados pelos Municípios, saneamento, gestão de resí-
duos, energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações 
necessárias à realização de competições esportivas esta-
duais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, 
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exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, sai-
bro e cascalho;

c) a implantação de área verde pública em área urbana;

d) pesquisa arqueológica;

e) atividades e obras de defesa civil;

f) obras públicas para implantação de instalações neces-
sárias à captação e condução de água e de efluentes tra-
tados; e

g) implantação de instalações necessárias à captação e 
condução de água e de efluentes tratados para projetos 
privados de aquicultura, observado legislação federal e es-
tadual pertinentes;

h) atividades que comprovadamente proporcionem melho-
rias na proteção das funções ambientais conforme defini-
ção de área de preservação permanente;

II – interesse social:

a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade 
da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e con-
trole do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras 
e proteção de plantios com espécies nativas, de acordo 
com o estabelecido pelo órgão ambiental competente;

b) o manejo agroflorestal, ambientalmente sustentável, 
praticado na pequena propriedade ou posse rural familiar, 
que não descaracterize a cobertura vegetal nativa, ou im-
peça sua recuperação, e não prejudique a função ecológica 
da área;

c) a regularização fundiária sustentável de área urbana;

d) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, 
saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competen-
te;

e) a implantação de infraestrutura pública destinada a es-
portes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar 
livre em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas 
as condições estabelecidas nesta Lei e no Código Florestal 
Federal;

f) implantação de instalações necessárias à captação e 
condução de água e de efluentes tratados para projetos 
cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais 
da atividade;

III - atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental:

a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas 
pontes e pontilhões, quando necessárias à travessia de 
um curso d’água, ao acesso de pessoas e animais para a 
obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos das 
atividades de manejo agroflorestal sustentável;

b) implantação de instalações necessárias à captação e 
condução de água e efluentes tratados, desde que com-
provada a outorga do direito de uso da água, quando cou-
ber;

c) implantação de trilhas para o desenvolvimento do eco-
turismo;

d) construção de rampa de lançamento de barcos e peque-
no ancoradouro;

e) construção de moradia de agricultores familiares, 

remanescentes de comunidades quilombolas e outras po-
pulações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde 
o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos 
moradores e construções;

f) construção e manutenção de cercas na propriedade;

g) pesquisa científica relativa a recursos ambientais, res-
peitados outros requisitos previstos na legislação aplicá-
vel;

h) coleta de produtos não madeireiros para fins de subsis-
tência e produção de mudas, como sementes, castanhas 
e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a re-
cursos genéticos;

i) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, semen-
tes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não 
implique supressão da vegetação existente nem prejudi-
que a função ambiental da área;

j) exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, 
comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos 
florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem 
a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a 
função ambiental da área.

l) Construção comercial ou residencial, localizada em área 
urbana consolidada, desde que a área não seja mapeada 
como área de risco pela Defesa Civil Municipal, devendo a 
construção respeitar o afastamento mínimo de 5 metros, 
contados da margem do curso hídrico ou, o alinhamento 
dos lotes vizinhos, quando estes já estiverem construídos.

Parágrafo Único. As atividades consideradas de utilidade 
pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental de 
caráter local poderão ser normatizadas por resolução do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Art. 29. A intervenção ou supressão de vegetação nativa 
em APP somente poderá ser autorizada, observada a legis-
lação federal e estadual pertinentes, quando o requerente, 
entre outras exigências, comprovar:

I – a inexistência de alternativa técnica e locacional às 
obras, planos, atividades ou projetos propostos;

II – atendimento às condições e padrões aplicáveis aos 
corpos de água;

III – averbação da área de reserva legal;

IV – a inexistência de risco de agravamento de proces-
sos como enchentes, erosão ou movimentos acidentais de 
massa rochosa.

Parágrafo Único. O órgão ambiental competente indicará 
previamente a emissão da autorização para a supressão 
de vegetação em área de preservação permanente, as me-
didas mitigadoras e compensatórias que deverão ser ado-
tadas pelo empreendedor.

SEÇÃO II

Da Reserva Legal

Art. 30. Reserva legal é a área de no mínimo 20% (vinte 
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por cento), localizada no interior de uma propriedade ou 
posse rural, excetuada a de preservação permanente, 
necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à 
conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à 
conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de 
fauna e flora nativas.

§ 1º. A vegetação da reserva legal não pode ser suprimi-
da, podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo 
florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios 
técnicos e científicos legalmente estabelecidos.

§ 2º. Para cumprimento da manutenção ou compensação 
da área de reserva legal em pequena propriedade ou pos-
se rural familiar, podem ser computados os plantios de 
árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos 
por espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou 
em consórcio com espécies nativas e áreas de preservação 
permanente, segundo Código Florestal Federal.

SEÇÃO III

Unidades de Conservação Municipais

Art. 31. Fica criado o Sistema Municipal de Unidade de 
Conservação, que estabelece critérios e normas para cria-
ção, implantação e gestão das Unidades de Conservação.

Art. 32. Unidades de Conservação Municipais são espaços 
territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, le-
galmente instituídas pelo Poder Público Municipal, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 
especial de administração, ao qual se aplicam garantias 
adequadas de proteção, em conformidade com as legisla-
ções, federal e estadual vigentes.

SUBSEÇÃO I

Das Categorias de Unidades de Conservação

Art. 33. As Unidades de Conservação dividem-se em dois 
grupos, com características específicas:

I – Unidades Municipais de Proteção Integral;

II – Unidades Municipais de Uso Sustentável.

§ 1º. O objetivo básico das Unidades Municipais de Prote-
ção Integral é preservar a natureza, sendo admitido ape-
nas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exce-
ção dos casos previstos nesta Lei.

§ 2º. O objetivo básico das Unidades Municipais de Uso 
Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza 
com o uso sustentável de parcela dos seus recursos na-
turais.

Art. 34. O grupo das Unidades Municipais de Proteção In-
tegral é composto pelas seguintes categorias de unidade 
de conservação:

I – Estação Ecológica Municipal;

II – Reserva Biológica Municipal;

III – Parque Natural Municipal;

IV – Monumento Natural Municipal;

V – Refúgio de Vida Silvestre Municipal.

Art. 35. A Estação Ecológica Municipal tem como objeti-
vo a preservação da natureza e a realização de pesquisas 
científicas.

§ 1º. A Estação Ecológica Municipal é de posse e domí-
nio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em 
seus limites serão desapropriadas, na forma da lei.

§ 2º. É proibida a visitação pública à Estação Ecológica Mu-
nicipal, exceto com objetivo educacional, de acordo com o 
que dispuser o Plano de Manejo da Unidade ou regulamen-
to específico.

§ 3º. A pesquisa científica depende de autorização pré-
via do órgão responsável pela administração da Unidade e 
está sujeita às condições e restrições por este estabeleci-
das, bem como àquelas previstas em regulamento.

§ 4º. Na Estação Ecológica Municipal só podem ser permi-
tidas alterações dos ecossistemas no caso de:

I – medidas que visem a restauração de ecossistemas mo-
dificados;

II – manejo de espécies com o fim de preservar a diversi-
dade biológica;

III – coleta de componentes dos ecossistemas com finali-
dades científicas;

IV – pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente 
seja maior do que aquele causado pela simples observação 
ou pela coleta controlada de componentes dos ecossiste-
mas, em uma área correspondente a no máximo três por 
cento da extensão total da unidade e até o limite de um mil 
e quinhentos hectares.

Art. 36. A Reserva Biológica Municipal tem como objetivo 
a preservação integral da biota e demais atributos natu-
rais existentes em seus limites, sem interferência humana 
direta ou modificações ambientais, excetuando-se as me-
didas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as 
ações de manejo necessárias para recuperar e preservar 
o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos 
ecológicos naturais.

§ 1º. A Reserva Biológica Municipal é de posse e domí-
nio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em 
seus limites serão desapropriadas, na forma da lei.

§ 2º. É proibida a visitação pública, à Reserva Biológi-
ca Municipal exceto aquela com objetivo educacional, de 
acordo com regulamento específico.

§ 3º. A pesquisa cientifica depende de autorização prévia 
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do órgão responsável pela administração da Unidade e 
está sujeita às condições e restrições por este estabeleci-
das, bem como àquelas previstas em regulamento.

Art. 37. O Parque Natural Municipal tem como objetivo 
básico a preservação de ecossistemas naturais de grande 
relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a reali-
zação de pesquisas científicas e o desenvolvimento de ati-
vidades de educação e interpretação ambiental, de recre-
ação em contato com a natureza e de turismo ecológico.

§ 1º. O Parque Natural Municipal é de posse e domínio pú-
blicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus 
limites serão desapropriadas, na forma da lei.

§ 2º. A visitação pública ao Parque Natural Municipal está 
sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de 
Manejo da Unidade, às normas estabelecidas pelo órgão 
responsável por sua administração, e àquelas previstas 
em regulamento.

§ 3º. A pesquisa científica depende de autorização pré-
via do órgão responsável pela administração da Unidade e 
está sujeita às condições e restrições por este estabeleci-
das, bem como àquelas previstas em regulamento.

Art. 38. O Monumento Natural Municipal tem como objeti-
vo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de 
grande beleza cênica.

§ 1º. O Monumento Natural Municipal pode ser constituído 
por áreas particulares, desde que seja possível compatibi-
lizar os objetivos da Unidade com a utilização da terra e 
dos recursos naturais do local pelos proprietários.

§ 2º. Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área 
e as atividades privadas, ou não havendo aquiescência do 
proprietário às condições propostas pelo órgão responsá-
vel pela administração da unidade para a coexistência do 
Monumento Natural Municipal com o uso da propriedade, a 
área deve ser desapropriada, na forma da lei.

§ 3º. A visitação pública está sujeita às condições e res-
trições estabelecidas no Plano de Manejo da Unidade, às 
normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua ad-
ministração e àquelas previstas em regulamento.

Art. 39. O Refúgio de Vida Silvestre Municipal tem como 
objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram 
condições para a existência ou reprodução de espécies ou 
comunidades da flora local e da fauna residente ou migra-
tória.

§ 1º. O Refúgio de Vida Silvestre Municipal pode ser cons-
tituído por áreas particulares, desde que seja possível 
compatibilizar os objetivos da Unidade com a utilização da 
terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários.

§ 2º. Havendo incompatibilidade entre os objetivos da 
área e as atividades privadas ou não havendo aquiescência 
do proprietário às condições propostas pelo órgão respon-
sável pela administração da unidade para a coexistência 
do Refúgio de Vida Silvestre Municipal com o uso da pro-
priedade, a área deve ser desapropriada, na forma da lei.

§ 3º. A visitação pública ao Refúgio de Vida Silvestre Mu-
nicipal está sujeita às normas e restrições estabelecidas 
no Plano de Manejo da Unidade, às normas estabelecidas 
pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas 
previstas em regulamento.

Art. 40. Constituem o Grupo das Unidades Municipal de 
Uso Sustentável as seguintes categorias de Unidade de 
Conservação:

I – Área de Proteção Ambiental Municipal;

II – Área de Relevante Interesse Ecológico Municipal;

III – Reserva Extrativista Municipal;

IV – Reserva de Fauna Municipal;

V – Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal; e

VI - Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal - 
RPPNM.

Art. 41. A Área de Proteção Ambiental Municipal é uma 
área em geral extensa, com certo grau de ocupação hu-
mana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou 
culturais especialmente importantes para a qualidade de 
vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como 
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, discipli-
nar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade 
do uso dos recursos naturais.

§ 1º. A Área de Proteção Ambiental Municipal é constituída 
por terras públicas ou privadas.

§ 2º. Respeitados os limites constitucionais, podem ser 
estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma 
propriedade privada localizada em uma Área de Proteção 
Ambiental.

§ 3º. As condições para a realização de pesquisa científica 
e visitação pública nas áreas sob domínio público serão 
estabelecidas pelo órgão gestor da Unidade.

§ 4º. Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprie-
tário estabelecer as condições para pesquisa e visitação 
pelo público, observadas as exigências e restrições legais.

§ 5º. A Área de Proteção Ambiental Municipal disporá de 
um Plano de Manejo e de um Conselho presidido pelo órgão 
responsável por sua administração e constituído por repre-
sentantes dos órgãos públicos, de organizações da socie-
dade civil e da população residente, conforme se dispuser 
no regulamento desta Lei e da Lei Federal 9.985/2000.
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Art. 42. A Área de Relevante Interesse Ecológico Municipal 
é uma área em geral de pequena extensão, constituída 
por terras públicas ou privadas, com pouca ou nenhuma 
ocupação humana, com características naturais extraordi-
nárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, 
e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de 
importância regional ou local e regular o uso admissível 
dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos 
de conservação da natureza.

Parágrafo Único. Respeitados os limites constitucionais, 
podem ser estabelecidas normas e restrições para a utili-
zação de uma propriedade privada localizada em uma área 
de relevante interesse ecológico.

Art. 43. A Reserva Extrativista Municipal é uma área utili-
zada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsis-
tência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, 
na agricultura de subsistência e na criação de animais de 
pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os 
meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar 
o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.

§ 1º. A Reserva Extrativista Municipal é de domínio pú-
blico, com uso concedido às populações extrativistas tra-
dicionais conforme o disposto no art. 23 da Lei Federal 
9.985/2000 e em regulamentação específica, sendo que 
as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser 
desapropriadas, de acordo com o que dispõe a Lei Federal 
9.985/2000.

§ 2º. A Reserva Extrativista Municipal será gerida por um 
Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável 
por sua administração e constituído por representantes de 
órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das 
populações tradicionais residentes na área, conforme se 
dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.

§ 3º. A visitação pública é permitida, desde que compatí-
vel com os interesses locais e de acordo com o disposto no 
Plano de Manejo da área.

§ 4º. A pesquisa científica é permitida e incentivada, sujei-
tando-se à prévia autorização do órgão responsável pela 
administração da unidade, às condições e restrições por 
este estabelecidas e às normas previstas em regulamento.

§ 5º. O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo 
seu Conselho Deliberativo.

§ 6º. São proibidas a exploração de recursos minerais e a 
caça amadorística ou profissional.

§ 7º. A exploração comercial de recursos madeireiros só 
será admitida em bases sustentáveis e em situações espe-
ciais e complementares às demais atividades desenvolvi-
das na Reserva Extrativista Municipal, conforme o disposto 
em regulamento e no Plano de Manejo da unidade.

Art. 44. A Reserva de Fauna Municipal é uma área natu-
ral com populações animais de espécies nativas, terrestres 
ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para 
estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sus-
tentável de recursos faunísticos.

§ 1º. A Reserva de Fauna Municipal é de posse e domínio 
público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus 
limites devem ser desapropriadas na forma da lei.

§ 2º. A visitação pública na Reserva de Fauna Municipal 
pode ser permitida, desde que compatível com o Plano de 
Manejo da Unidade e de acordo com as normas estabeleci-
das pelo órgão responsável por sua administração.

§ 3º. É proibido o exercício da caça amadorística ou profis-
sional, na Reserva de Fauna Municipal.

§ 4º. A comercialização dos produtos e subprodutos re-
sultantes das pesquisas obedecerá ao disposto nas leis e 
regulamentos sobre fauna.

Art. 45. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Muni-
cipal é uma área natural que abriga populações tradicio-
nais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis 
de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao lon-
go de gerações e adaptados às condições ecológicas locais 
e que desempenham um papel fundamental na proteção 
da natureza e na manutenção da diversidade biológica.

§ 1º. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal 
tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mes-
mo tempo, assegurar as condições e os meios necessários 
para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade 
de vida e exploração dos recursos naturais das populações 
tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar 
o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, de-
senvolvido por estas populações.

§ 2º. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Munici-
pal é de domínio público, sendo que as áreas particulares 
incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, 
desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 3º. O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicio-
nais será regulado de acordo com o disposto no art. 23 da 
Lei Federal 9.985/2000 e em regulamentação específica.

§ 4º. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal 
será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo 
órgão responsável por sua administração e constituído por 
representantes de órgãos públicos, de organizações da so-
ciedade civil e das populações tradicionais residentes na 
área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de 
criação da unidade.

§ 5º. As atividades desenvolvidas na Reserva de Desen-
volvimento Sustentável Municipal obedecerão às seguintes 
condições:
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I - é permitida e incentivada a visitação pública, desde que 
compatível com os interesses locais e de acordo com o 
disposto no Plano de Manejo da área;

II - é permitida e incentivada a pesquisa científica voltada 
à conservação da natureza, à melhor relação das popula-
ções residentes com seu meio e à educação ambiental, su-
jeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela 
administração da unidade, às condições e restrições por 
este estabelecidas e às normas previstas em regulamento;

III - deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico 
entre o tamanho da população e a conservação; e

IV - é admitida a exploração de componentes dos ecos-
sistemas naturais em regime de manejo sustentável e a 
substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, 
desde que sujeitas ao zoneamento, às limitações legais e 
ao Plano de Manejo da área.

§ 6º. O Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável definirá as zonas de proteção integral, de uso 
sustentável e de amortecimento e corredores ecológicos, 
e será aprovado pelo Conselho Deliberativo da unidade.

Art. 46. A Reserva Particular do Patrimônio Natural Munici-
pal é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o 
objetivo de conservar a diversidade biológica.

§ 1º. O gravame de que trata este artigo constará de termo 
de compromisso assinado perante o órgão ambiental, que 
verificará a existência de interesse público, e será averba-
do à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis.

§ 2º. Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do 
Patrimônio Natural Municipal, conforme se dispuser em re-
gulamento:

I - a pesquisa científica;

II - a visitação com objetivos turísticos, recreativos e edu-
cacionais.

§ 3º. Os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possí-
vel e oportuno, prestarão orientação técnica e científica ao 
proprietário de Reserva Particular do Patrimônio Natural 
Municipal para a elaboração de um Plano de Manejo ou de 
Proteção e de Gestão da unidade.

SUBSEÇÃO II

Da criação, implantação e gestão das Unidades de Conser-
vação Municipais

Art. 47. A criação de uma unidade de conservação muni-
cipal deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta 
pública, bem como outros critérios estabelecidos em legis-
lação federal e estadual vigentes.

Art. 48. A lei será o instrumento legal para criação de Uni-
dades de Conservação Municipais.

Art. 49. As Unidades de Conservação Municipais devem 
dispor de um Plano de Manejo.

§ 1º. O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade 
de conservação, sua zona de amortecimento e os corredo-
res ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover 
sua integração à vida econômica e social das comunidades 
vizinhas.

§ 2º. O Plano de Manejo de uma unidade de conservação 
deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data 
de sua criação.

§ 3º. São proibidas, nas unidades de conservação, quais-
quer alterações, atividades ou modalidades de utilização 
em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Ma-
nejo e seus regulamentos.

Art. 50. As unidades de conservação devem possuir uma 
zona de amortecimento e, quando conveniente, corredo-
res ecológicos.

§ 1º. O órgão responsável pela administração da unidade 
estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupa-
ção e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos 
corredores ecológicos de uma unidade de conservação.

§ 2º. Os limites da zona de amortecimento e dos corre-
dores ecológicos e as respectivas normas de que trata o § 
1º poderão ser definidas no ato de criação da unidade ou 
posteriormente.

SUBSEÇÃO III

Dos Conselhos das Unidades de Conservação

Art. 51. Os Conselhos de Unidades de Conservação, com-
postos paritariamente por representantes do Poder Público 
e da sociedade civil, serão criados por lei específica, obser-
vada sua natureza de atuação.

Art. 52. Os Conselhos das Unidades de Conservação serão 
presididos pelo Gestor da Unidade de Conservação o qual 
designará os demais conselheiros indicados pelos setores 
a serem representados e terão no mínimo a seguinte com-
posição:

I – representantes do Poder Público:

a) cinco titulares e cinco suplentes, podendo ser do Poder 
Público Federal, Estadual ou Municipal;

II – representantes da sociedade civil serão:

a) um titular e um suplente de entidade ambientalista com 
atuação no entorno ou na Unidade de Conservação;

c) um titular e um suplente das associações de moradores 
do entorno da Unidade de Conservação;

d) um titular e um suplente da comunidade acadêmico 
científica, a ser definida entre aquelas que tenham cursos 
ligados à área ambiental, preferencialmente com atuação 
no Município;
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e) dois titulares e dois suplentes do setor privado;

§ 1º. Com exceção da representatividade do poder pú-
blico, as demais entidades de que trata este artigo deve-
rão comprovar, junto ao órgão gestor, atuação na região 
do entorno da Unidade, em consonância com os objetivos 
para os quais a Unidade foi criada, que estão em dia com 
suas obrigações civis, administrativas e tributárias.

§ 2º. O mandato dos Conselheiros será de 2 (dois) anos, 
permitida uma única recondução por igual período, res-
guardado aos órgãos do Poder Público representados no 
conselho, proceder a substituição dos conselheiros sempre 
que se fizer necessário.

Art. 53. A representação dos órgãos do Poder Público e das 
entidades da sociedade civil de que trata o artigo anterior, 
será feita mediante:

I – a indicação pelos titulares das pastas, nos casos de 
representantes do Poder Público;

II – a indicação dos representantes pelas entidades às 
quais são ligados, e sua escolha em reuniões ou fórum de 
entidades, atendidos os requisitos indicados em edital de 
convocação a cargo da Secretaria responsável pelas Políti-
cas Públicas de Meio Ambiente.

Parágrafo Único. O Gestor da Unidade de Conservação, 
será nomeado pelo chefe do Poder Executivo e deverá 
comprovar formação técnica em meio ambiente ou experi-
ência na área ambiental.

Art. 54. Os Conselheiros indicados tanto pelo Poder Pú-
blico como pelas entidades representativas da sociedade 
civil e o Gestor de cada Unidade de Conservação, serão 
nomeados por Instrumento legal do Chefe do Executivo 
Municipal.

Art. 55. As despesas decorrentes da instalação dos Con-
selhos criados por este Código serão suplementadas por 
recursos do Executivo Municipal.

SEÇÃO IV

Das Áreas Verdes Especiais

Art. 56. As Áreas Verdes Especiais são espaços territoriais 
urbanos do Município que apresentam cobertura vegetal 
arbóreo-arbustiva florestada ou fragmentos florestais na-
tivos de domínio público ou particular, com objetivos de 
melhoria da paisagem, recreação e turismo para fins edu-
cativos, bem como para a melhoria da qualidade de vida.

Art. 57. A Secretaria responsável pelas Políticas Públicas 
de Meio Ambiente definirá e o Conselho Municipal de Meio 
Ambiente aprovará que áreas verdes especiais e de do-
mínio particular deverão ser integradas aos espaços ter-
ritoriais especialmente protegidos do Município de Santa 
Maria de Jetibá.

Parágrafo Único. O Poder Executivo Municipal adotará as 
medidas necessárias para regularizar a posse dessas áre-
as, conforme dispuser legislação pertinente.

Art. 58. O Município de Santa Maria de Jetibá não pode 
alienar, dar em comodato ou doar a particulares ou a entes 
públicos as áreas verdes especiais, respeitadas as disposi-
ções da Lei de Parcelamento do Solo.

Art. 59. As áreas verdes não podem sofrer alterações que 
descaracterizem suas finalidades principais que visem ao 
lazer e a saúde da população.

Art. 60. A poda de árvores existentes nas áreas verdes de-
verá ser realizada com base em fundamentação técnica e 
de forma que não comprometa a integridade dos atributos 
que justifiquem sua proteção.

Art. 61. O Poder Público Municipal poderá, por meio de ins-
trumento legal, instituir proteção especial para conserva-
ção de uma determinada árvore, por motivo de sua locali-
zação, raridade, beleza ou condição de porta-sementes, a 
ela concedendo "declaração de imune de corte".

SEÇÃO V

Das Lagoas e das Nascentes

Art. 62. As nascentes e cursos d'água são espaços territo-
riais especialmente protegidos pelo Poder Público Munici-
pal, observando-se:

I - quanto às lagoas:

a) o parcelamento do solo nas áreas de drenagem do en-
torno das lagoas, só será permitido se no processo de li-
cenciamento ambiental, após análise de estudo ambiental, 
ficar comprovado que não serão lançados efluentes e re-
síduos de qualquer natureza, bem como a implantação de 
atividades, que possam provocar poluição de suas águas 
ou o seu assoreamento, preservando uma faixa mínima 
de recuo de sua lâmina d’água, que será medida a partir 
do seu nível mais alto, alcançado em períodos de maiores 
precipitações, cuja distância a ser definida após análise 
dos estudos, com parecer técnico da Secretaria responsá-
vel pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente e aprovação 
do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

b) caso seja considerado de relevante interesse ambiental 
a sua preservação, o Poder Público poderá desapropriar 
para criar uma unidade de conservação, cuja categoria de 
manejo permita o seu uso sustentável pela coletividade.

II – quanto às nascentes:

a) cadastramento das nascentes existentes no Município, 
com indicação de sua coordenada geográfica;

b) monitoramento da qualidade de suas águas;

c) fiscalização quanto a emissão de efluentes e resíduos de 
qualquer natureza, bem como a realização de atividades 
que possam provocar a poluição de suas águas;

d) estimulo à recuperação da vegetação natural na área de 
recarga de nascentes;
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e) promoção da reabilitação sanitária e ambiental da área 
no entorno das nascentes.

Art. 63. Compete à Secretaria responsável pelas Políticas 
Públicas de Meio Ambiente realizar fiscalização nas lagoas 
e nascentes do Município visando ao controle da qualidade 
de suas águas.

Art. 64. Barragem a ser preservada no Município:

I - Barragem do Rio Bonito.

SEÇÃO VI

Dos Morros e Afloramentos Rochosos

Art. 65. Os morros e afloramentos rochosos são áreas que 
compõem as zonas de proteção ambiental ou paisagística, 
definidas pelo zoneamento ambiental.

Art. 66. Fica reconhecido como Afloramento rochoso a ser-
preservado no Município a Pedra do Garrafão, consideran-
do sua importância ambiental, paisagística e turística.

Art. 67. Compete à Secretaria responsável pelas Políticas 
Públicas de Meio Ambiente realizar fiscalização dos morros 
e aforamento rochosos visando ao controle da qualidade 
da proteção paisagística.

CAPÍTULO II

DOS ESTUDOS AMBIENTAIS

Art. 68. Estudos ambientais são todos e quaisquer estudos 
relativos à avaliação dos aspectos e impactos ambientais 
e de controle ambiental relacionados à localização, ins-
talação, operação e ampliação de uma atividade poten-
cialmente poluidora, apresentados como subsídios para 
análise da licença requerida ou sua renovação, tais como: 
relatório ambiental, plano de controle ambiental, relatório 
ambiental preliminar, relatório técnico de título de direito 
minerário, relatório de exploração, diagnóstico ambiental, 
plano de manejo, plano de recuperação de área degrada-
da, estudo preliminar de risco, relatório de caracterização 
do empreendimento, relatório de controle ambiental, estu-
do de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, 
relatório de auditoria ambiental, avaliação de impacto à 
saúde, estudo/plano de conformidade ambiental e outros 
estudos afins.

Art. 69. Considera-se impacto ambiental qualquer alte-
ração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 
energia, resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetem:

I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

II – as atividades sociais e econômicas;

III – a biota;

IV – as condições de valor paisagístico, ecológico, turístico, 
histórico, cultural, arqueológico, e as condições sanitárias 
do meio ambiente;

V – a qualidade e quantidade dos recursos naturais;

VI – os costumes, a cultura e as formas de sobrevivência 
da população.

Art. 70. A Secretaria responsável pelas Políticas Públicas de 
Meio Ambiente determinará, com base em parecer técni-
co fundamentado, sempre que necessário, além dos casos 
previstos na legislação vigente, a elaboração de Estudos 
de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – 
EIA/RIMA e Relatório de Controle Ambiental – RCA.

Parágrafo Único. A elaboração dos estudos ambientais de-
verá ser precedida e orientada por termo de referência 
aprovado pela Secretaria responsável pelas Políticas Pú-
blicas de Meio Ambiente, onde serão definidos os estudos, 
projetos e demais itens a serem apresentados.

Art. 71. Poderão ser definidos em decreto do Poder Exe-
cutivo Municipal os prazos máximos para manifestação 
da Secretaria responsável pelas Políticas Públicas de Meio 
Ambiente sobre o deferimento ou indeferimento de licen-
ças ambientais, excluídos os períodos dedicados a pres-
tação de informações complementares que poderão ser 
solicitadas, caso se faça necessário.

Art. 72. Correrão por conta do proponente do empreendi-
mento todas as despesas e custos referentes à realização 
do EIA/RIMA, RCA ou outras categorias de estudos e pro-
jetos ambientais, e para o cumprimento das condicionan-
tes decorrentes do licenciamento ambiental.

Art. 73. O EIA, além de obedecer aos princípios e objetivos 
da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, e da Resolução 
CONAMA 001/86 e suas sucessoras, obedecerá às seguin-
tes diretrizes:

I – contemplar todas as alternativas tecnológicas e de lo-
calização do empreendimento, confrontando-as com a hi-
pótese de não execução do projeto;

II – identificar e avaliar sistematicamente os impactos am-
bientais gerados nas fases de implantação e operação da 
atividade;

III – definir os limites da área geográfica a ser direta ou 
indiretamente afetada pelos impactos, denominada área 
de influência do empreendimento, considerando, em todos 
os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;

IV – realizar o diagnóstico ambiental da área de influên-
cia do empreendimento, com completa descrição e análise 
dos recursos naturais e suas interações, tal como existem, 
de modo a caracterizar a situação ambiental da região, 
antes da implantação do empreendimento;

V – considerar os planos e os programas governamentais 
propostos e em implantação na área de influência do pro-
jeto e sua compatibilidade.

Art. 74. No EIA constarão, no mínimo, os seguintes docu-
mentos:

I – diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, 
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completa descrição e análise dos recursos naturais e suas 
interações, tal como existem, de modo a caracterizar a 
situação ambiental da área, antes da implantação do pro-
jeto, considerando:

a) o meio físico: o solo, o subsolo, as águas, o ar e o clima, 
destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e 
aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, 
as correntes marinhas e as correntes atmosféricas;

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais: a flora e 
a fauna, destacando as espécies indicadoras da qualidade 
ambiental, de valor científico e econômico, raras e amea-
çadas de extinção, e as áreas de preservação permanente;

c) o meio sócio-econômico: o uso e ocupação do solo, os 
usos da água e da sócio economia, destacando os sítios e 
monumentos arqueológicos, históricos e culturais da co-
munidade, as relações de dependência entre a sociedade 
local, os recursos naturais e a potencial utilização futura 
desses recursos.

II – análise dos impactos ambientais do empreendimento, 
de suas alternativas, através da identificação, previsão da 
magnitude e interpretação da importância dos prováveis 
impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos 
e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, 
imediatos e a médio e longo prazo, temporários e per-
manentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades 
cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e bene-
fícios sociais;

III – definição das medidas mitigadoras dos impactos ne-
gativos, entre elas os equipamentos de controle e siste-
mas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de 
cada uma delas;

IV – elaboração do programa de acompanhamento e mo-
nitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando 
os fatores e parâmetros a serem considerados.

Parágrafo Único. A Secretaria responsável pelas Políticas 
Públicas de Meio Ambiente fornecerá as instruções adicio-
nais que se fizerem necessárias, devido às peculiaridades 
do projeto e características ambientais da área.

CAPÍTULO III

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art. 75. O licenciamento ambiental municipal é o proce-
dimento administrativo pelo qual o órgão ambiental res-
ponsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente licencia 
a localização, instalação, ampliação e a operação de em-
preendimentos e atividades de impacto ambiental local, 
realizadas por pessoas físicas ou jurídicas, de direito pú-
blico ou privado, consideradas efetivas ou potencialmente 
poluidoras ou, ainda, daquelas que, sob qualquer forma ou 
intensidade, possam causar degradação ambiental, consi-
derando as disposições gerais e regulamentares e as nor-
mas técnicas aplicáveis ao caso.

Parágrafo Único. Dependerá de prévio licenciamento da 
Secretaria responsável pelas Políticas Públicas de Meio 
Ambiente, sem prejuízo de outras licenças legalmente 

exigíveis, a localização, instalação, operação e ampliação 
de atividades potencialmente poluidoras e degradadoras 
do meio ambiente caracterizadas como de impacto local.

Art. 76. Compete à Secretaria responsável pelas Políticas 
Públicas de Meio Ambiente o controle e o licenciamento 
ambiental de empreendimentos e atividades de impacto 
local, ouvido, quando legalmente couber, os órgãos am-
bientais da esfera estadual e federal, bem como daquelas 
atividades cuja competência lhe forem formalmente dele-
gadas por outros entes federativos.

§ 1º. As atividades de impacto local previstas no “caput” 
deste artigo são aquelas cujo impacto ambiental seja con-
siderado restrito exclusivamente à área de circunscrição 
territorial do Município de Santa Maria de Jetibá.

§ 2º. Para que o procedimento do licenciamento ambiental 
possa ser concluído em prazo razoável, sem prejuízo da 
efetiva proteção ao meio ambiente, caberá ao Poder Exe-
cutivo Municipal assegurar à Secretaria responsável pelas 
Políticas Públicas de Meio Ambiente a disponibilidade de 
infraestrutura operacional adequada à concessão, fiscali-
zação e acompanhamento das autorizações e licenciamen-
tos ambientais.

Art. 77. O licenciamento ambiental das atividades e em-
preendimentos potencialmente poluidores ou degradado-
res do meio ambiente conterá as seguintes modalidades 
de licença e autorização ambiental:

I - Autorização Municipal Ambiental – AMA

II - Licença Municipal Simplificada – LMS

III - Licença Municipal Única – LMU

IV - Licença Municipal Prévia – LMP

V - Licença Municipal de Instalação – LMI

VI - Licença Municipal de Operação – LMO

VII - Licença Municipal Ambiental de Regularização – LMAR

Art. 78. Licença Municipal Simplificada – LMS: é ato admi-
nistrativo de procedimento simplificado pelo qual o órgão 
ambiental emite apenas uma licença, que consiste em to-
das as fases do licenciamento, estabelecendo as condições, 
restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser 
obedecidas pelo empreendedor para localizar, instalar, am-
pliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras 
de recursos ambientais consideradas de baixo impacto am-
biental que se enquadrem na Classe Simplificada, constan-
tes de Instruções Normativas instituídas pela SECMAM, bem 
como em resoluções do Conselho de Meio Ambiente - CMA.

Art. 79. O Município poderá realizar o licenciamento am-
biental daquelas atividades que se enquadrarem na Clas-
se S e daqueles empreendimentos de pequeno porte, em 
uma única etapa, onde serão contempladas todas as fases 
do licenciamento, estabelecendo as condições, restrições 
e medidas de controle ambiental que deverão ser obede-
cidas pelo empreendedor para localizar, instalar, ampliar e 
operar suas atividades.
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Parágrafo Único. A regulamentação deste artigo se dará 
por meio de Decreto do Poder Executivo.

Art. 80. As atividades potencialmente poluidoras que não 
se enquadrem no licenciamento de caráter único, onde são 
contempladas todas as fases do licenciamento, bem como 
as atividades que dependem de EIA/RIMA deverão realizar 
o processo de licenciamento em três fases distintas, a se-
guir discriminadas:

§ 1º. Licença Municipal Prévia – LMP: a licença prévia é 
concedida na fase preliminar do planejamento do empre-
endimento ou atividade, aprovando sua localização e con-
cepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo 
os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos 
nas próximas fases de implementação do empreendimen-
to ou atividade;

§ 2º. Licença Municipal de Instalação – LMI: autoriza a 
implantação ou ampliação do empreendimento/atividade, 
de acordo com as especificações constantes do projeto 
ambiental executivo apresentado pelo empreendedor e 
aprovado pela Secretaria de Meio Ambiente – SECMAM e 
quando couber o CMA, observadas as condicionantes ex-
pressas no corpo da licença;

§ 3º. Licença Municipal de Operação – LMO: ato adminis-
trativo pelo qual a Secretaria de Meio Ambiente - SECMAM 
autoriza a operação da atividade, após a verificação do 
efetivo cumprimento do que consta das licenças anterio-
res, com as medidas de controle ambiental e condicionan-
tes determinadas para a operação;

§ 4º. Poderá o município, por meio de Decreto do Poder 
Executivo ou por meio de norma do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente, prever hipóteses em que a LMP e LMI 
poderão ser emitidas em um único ato que deverá prever 
todas as condicionantes exigidas para ambas as licenças.

Art. 81. A concessão da LMP não autoriza a intervenção no 
local do empreendimento.

Art. 82. A Secretaria responsável pelas Políticas Públicas 
de Meio Ambiente definirá os elementos necessários à ca-
racterização dos planos, programas, projetos e aqueles 
constantes das licenças, por meio de regulamento.

Art. 83. Licença Municipal Ambiental de Regularização – 
LMAR: é ato administrativo pelo qual o órgão ambiental, 
mediante celebração prévia de termo de compromisso am-
biental, emite uma única licença, que consiste em todas as 
fases do licenciamento, para empreendimento ou ativida-
de que já esteja em funcionamento ou em fase de implan-
tação, respeitando, de acordo com a fase, as exigências 
próprias das Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, 
estabelecendo as condições, restrições e medidas de con-
trole ambiental, adequando o empreendimento às normas 
ambientais vigentes.

Parágrafo Único. As atividades em funcionamento que 

se enquadrem em licenciamento simplificado terão uma 
LMAR com os mesmos requisitos da Licença Simplificada.

Art. 84. Autorização Municipal Ambiental – AMA: é ato ad-
ministrativo emitido em caráter precário e com limite tem-
poral, mediante o qual o órgão competente estabelece as 
condições de realização ou operação de empreendimentos, 
atividades, pesquisas e serviços de caráter temporário ou 
para execução de obras que não caracterizem instalações 
permanentes e obras emergenciais de interesse público, 
transporte de resíduos ou, ainda, para avaliar a eficiência 
das medidas adotadas pelo empreendimento ou atividade.

Parágrafo Único. A autoridade ambiental competente, 
quando couber, poderá exigir estudos ambientais para 
subsidiar a emissão da AMA.

Art. 85. Licença Municipal Única – LMU: é o ato adminis-
trativo pelo qual o órgão ambiental emite uma única li-
cença estabelecendo as condições, restrições e medidas 
de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo 
empreendedor para empreendimentos e/ou atividades po-
tencialmente poluidoras e/ou degradadoras, independen-
temente do grau de impacto, mas que, por sua natureza, 
constituem-se, tão somente, na fase de operação e que 
não se enquadram nas hipóteses de Licença Simplificada 
nem Autorização Ambiental.

Art. 86. As licenças ambientais poderão ser outorgadas de 
forma isolada, sucessiva ou cumulativamente, de acordo 
com a natureza, característica e fase da atividade ou ser-
viço requerido do licenciamento.

Parágrafo Único. O Poder Executivo Municipal estabelecerá 
de forma objetiva o procedimento adequado a cada ativi-
dade ou empreendimento, ressalvadas as peculiaridades 
verificadas na situação concreta que, fundamentadamen-
te, exijam outras providências à sua regularização.

Art. 87. No caso de irregularidades ligadas ao licenciamen-
to, o empreendedor ficará sujeito a sanções e penalida-
des previstas neste Código, inclusive a cassação da licença 
ambiental, observadas a ampla defesa e o contraditório.

Art. 88. O Poder Executivo Municipal regulamentará por 
meio de decreto o licenciamento ambiental e estabelecerá 
prazos para análises de projetos, procedimentos, emissão 
de licenças, prazo de validade das licenças emitidas e de-
mais disposições.

CAPÍTULO IV

DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

Art. 89. A participação pública no processo de licenciamen-
to ambiental tem caráter informativo e consultivo, servindo 
de subsídio para tomada de decisão do órgão ambiental.

Parágrafo Único. São formas de participação pública no 
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processo de licenciamento ambiental:

I – Consulta Técnica;

II – Consulta Pública;

III – Audiência Pública.

Art. 90. A definição das formas de participação pública e 
demais regulamentações serão estabelecidas em instru-
mento legal do Executivo Municipal, observada a legisla-
ção federal e estadual.

CAPÍTULO V

DA AUDITORIA AMBIENTAL

Art. 91. A Secretaria responsável pelas Políticas Públicas 
de Meio Ambiente poderá requisitar a realização periódica 
de auditorias nos sistemas de controle de poluição e pre-
venção de riscos de acidentes das instalações e atividades 
de significativo potencial poluidor, incluindo a avaliação 
detalhada dos efeitos de sua operação sobre a qualidade 
física, química e biológica dos recursos naturais, bem como 
sobre a saúde dos trabalhadores e da população afetada.

Parágrafo Único. O custo da auditoria será arcado pelo em-
preendedor.

Art. 92. A auditoria ambiental municipal objetiva:

I – identificar os níveis efetivos ou potenciais de poluição 
ou de degradação ambiental provocados por atividades de 
pessoas físicas ou jurídicas;

II – analisar as medidas a serem tomadas para restaurar o 
meio ambiente e proteger a saúde humana;

III – capacitar os responsáveis pela operação e manuten-
ção dos sistemas, rotinas, instalações e equipamentos de 
proteção do meio ambiente e da saúde dos trabalhadores;

IV – verificar o encaminhamento que está sendo dado às 
diretrizes e aos padrões da empresa ou entidade, objeti-
vando preservar o meio ambiente e a vida;

V – propor soluções que permitam minimizar a probabi-
lidade de exposição dos operadores e do público a riscos 
que possam afetar direta ou indiretamente sua saúde ou 
segurança;

VI – verificar o cumprimento da legislação ambiental nas 
atividades ou empreendimento auditados.

Art. 93. Tratando-se de atividades sujeitas à auditoria am-
biental no âmbito federal ou estadual poderá a Secretaria 
responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente dis-
pensar a realização de auditoria ambiental municipal.

Parágrafo Único. Ante a constatação de indícios de irregu-
laridades graves nas atividades sujeitas a auditoria am-
biental municipal periódica, a qualquer tempo se poderá 
exigir a realização de auditoria ambiental ocasional.

Art. 94. A definição das atividades sujeitas à auditoria 

ambiental municipal, sua frequência, método e demais re-
gulamentações serão estabelecidas em instrumento legal 
do Executivo Municipal, observada a legislação federal e 
estadual.

CAPÍTULO VI

DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 95. O Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA, 
destinado à implementação de projetos de recuperação 
ambiental, bem como demais projetos de cunho ambien-
tal, capacitação de técnicos municipais, estruturação da 
Secretaria responsável pelas Políticas de Meio Ambiente, 
será gerido pela Secretaria responsável pelas Políticas Pú-
blicas de Meio Ambiente, sob a fiscalização do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente, com recursos provenientes:

I - da arrecadação proveniente dos pagamentos das mul-
tas administrativas por atos lesivos ao meio ambiente e 
das taxas sobre utilização dos recursos ambientais;

II - dos recursos provenientes de ajuda e cooperação de 
entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras;

III - dos recursos provenientes de acordos, convênios, 
contratos, parcerias, patrocínios e consórcios celebrados 
entre o município de Santa Maria de Jetibá e instituições 
públicas e privadas;

IV - das receitas resultantes de doações, legados, contri-
buição em dinheiro, outros valores, bens móveis e imóveis 
recebidos de pessoas físicas ou jurídicas;

V - de dotações e créditos adicionais que lhe forem desti-
nados;

VI - de rendimentos de qualquer natureza, que venha a 
auferir como remuneração decorrente de aplicação de seu 
patrimônio;

VII - dos recursos provenientes de parte da cobrança efe-
tuada pela utilização eventual ou continuada de unidades 
de conservação do Município;

VIII - dos recursos oriundos de condenações judiciais e 
termos de ajustamento de empreendimentos ou ativida-
des sediadas no município de Santa Maria de Jetibá que 
afetem a população e o território municipal, decorrentes 
de infrações e crimes praticados contra o meio ambiente;

IX - das taxas e tarifas cobradas pela análise de projetos 
ambientais;

X - de taxas cobradas pelo licenciamento ambiental e de 
anuência municipal;

XI - das taxas cobradas nos processos de dispensa de li-
cenciamento ambiental;

XII – transferências da União, do Estado e de suas respec-
tivas autarquias, empresas públicas, sociedades de econo-
mia mista e fundações;

VIII - recursos provenientes da compensação ambiental 
devida em razão da implantação de atividade ou empreen-
dimento de significativo impacto ambiental;

XIV- de outras receitas eventuais que por sua natureza, pos-
sam ser destinadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.
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CAPÍTULO VII

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 96. A educação ambiental é um componente essen-
cial e permanente da educação municipal, devendo estar 
presente, de forma articulada, em todos os níveis e moda-
lidades do processo educativo, em caráter formal e não-
-formal.

Parágrafo Único. A Política Municipal de Educação Am-
biental será implementada por meio de Plano Municipal de 
Educação Ambiental a ser instituído por instrumento legal, 
e que deverá se caracterizar por linhas de ação, estraté-
gias, critérios, instrumentos e metodologias.

Art. 97. O Plano Municipal de Educação Ambiental conterá 
um conjunto de ações que envolva o indivíduo e a coletivi-
dade a construírem valores sociais, saberes, conhecimen-
tos, habilidades, competências, atitudes, hábitos, e costu-
mes, voltados à conservação, preservação e recuperação 
do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

Art. 98. São objetivos fundamentais da educação ambien-
tal:

I – o desenvolvimento de uma compreensão integrada do 
meio ambiente e suas múltiplas e complexas relações, en-
volvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políti-
cos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;

II – o estímulo e fortalecimento de uma consciência crítica 
sobre a problemática ambiental e social;

III – o incentivo à participação comunitária, ativa, perma-
nente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio 
ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental 
como um valor inseparável do exercício da cidadania;

IV – o estímulo à cooperação entre as diversas áreas de 
planejamento do Município, com vistas à construção de 
uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos 
princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, demo-
cracia, justiça social e sustentabilidade;

V – o fortalecimento dos princípios de respeito aos povos 
tradicionais e comunidades locais e de solidariedade inter-
nacional como fundamentos para o futuro da humanidade;

VI – a garantia de democratização das informações am-
bientais;

VII – o fomento e fortalecimento da integração da educa-
ção com a ciência, a tecnologia e a inovação na perspecti-
va da sustentabilidade;

VIII – o fortalecimento da cidadania, autodeterminação 
dos povos e da solidariedade como fundamentos para o 
futuro da humanidade.

IX - o fortalecimento e a preservação e a valorização da 
cultura Pomerana, em todos os seus aspectos, como parte 
do meio ambiente cultural do Município de Santa Maria de 
Jetibá - ES.

Art. 99. O Poder Público Municipal incentivará:

I – a difusão, por intermédio dos meios de comunicação 
de massa, em espaços nobres, de programas e campanhas 
educativas, e de informações acerca de temas relaciona-
dos ao meio ambiente;

II – a ampla participação das escolas, das universidades e 
de organizações não governamentais na formulação e exe-
cução de programas e atividades vinculadas à educação 
ambiental não formal;

III – a participação de empresas públicas e privadas no 
desenvolvimento de programas de educação ambiental em 
parceria com as escolas, as universidades e as organiza-
ções não governamentais;

IV – a sensibilidade da sociedade para importância das 
unidades de conservação;

V – o fortalecimento da educação ambiental nas áreas pro-
tegidas e em seu entorno, notadamente nas de proteção 
integral;

VI – a sensibilização ambiental das populações tradicionais 
ligada às unidades de conservação;

VII – a sensibilização ambiental dos agricultores, bem 
como o fortalecimento da educação ambiental na zona ru-
ral para preservação, conservação, recuperação e manejo 
do território;

VIII – o ecoturismo;

IX – a criação das organizações sociais em redes, pólos e 
centros de educação ambiental e coletivos educadores, o 
fortalecimento dos já existentes, estimulando a comunica-
ção e a colaboração entre estes, em níveis local, regional, 
estadual e interestadual, visando à descentralização da 
educação ambiental;

IX – o desenvolvimento de estudos, pesquisas, experi-
mentações e projetos de intervenção.

X - projetos e programas que visem a preservação, forta-
lecimento e valorização da cultura local, especialmente a 
cultura pomerana, como parte do meio ambiente cultural 
do município de Santa Maria de Jetibá.

CAPÍTULO VIII

DO CADASTRO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

Art. 100. O cadastro de informações ambientais será or-
ganizado e administrado pela Secretaria responsável pe-
las Políticas Públicas de Meio Ambiente com o objetivo de 
garantir o amplo acesso dos interessados às informações 
referentes aos profissionais, empresas e entidades que 
atuam na área de meio ambiente e permitir o conhecimen-
to sistematizado das atividades potencialmente poluidoras 
existentes no Município.

Art. 101. O Cadastro referido no artigo 100 organizará, 
anualmente:

I – o registro de pessoas físicas e jurídicas prestadoras de 
serviços na área ambiental;
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II – o registro das entidades da sociedade civil com atu-
ação na proteção ambiental no Município de Santa Maria 
de Jetibá;

III – o registro de pessoas físicas e jurídicas potencialmen-
te poluidoras ou de degradação ambiental.

CAPÍTULO IX

DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA UNIDADE DE CON-
SERVAÇÃO

Art. 102. A compensação ambiental constitui instrumen-
to da política municipal de meio ambiente que tem por 
finalidade a compensação dos impactos ambientais não 
mitigáveis mediante o financiamento de despesas com a 
implantação e manutenção das unidades de conservação.

Art. 103. A aplicação dos recursos da compensação am-
biental de que trata o art. 102, nas unidades de conser-
vação, existentes ou a serem criadas, deve obedecer à 
seguinte ordem de prioridade:

I – regularização fundiária e demarcação das terras;

II – elaboração, revisão ou implantação de plano de ma-
nejo;

III – aquisição de bens e serviços necessários à implanta-
ção, gestão, monitoramento e proteção da unidade, com-
preendendo sua área de amortecimento;

IV – desenvolvimento de estudos necessários à criação de 
nova unidade de conservação; e

V – desenvolvimento de pesquisas necessárias para o ma-
nejo da unidade de conservação e área de amortecimento.

Art. 104. Cabe ao órgão licenciador aprovar a avaliação 
do grau de impacto ambiental causado pela instalação de 
cada atividade ou empreendimento de significativo impac-
to ambiental, assim como aprovar estudo demonstrativo 
de conversão do grau de impacto ambiental em valor a ser 
cobrado como compensação ambiental.

Art. 105. Havendo propriedades não indenizadas em áreas 
afetadas por unidades de conservação já criadas é obri-
gatória a destinação de parte dos recursos oriundos da 
compensação ambiental para as suas respectivas indeni-
zações.

Parágrafo Único. Poderá ser desconsiderado o disposto no 
caput deste artigo quando houver necessidade de inves-
timento dos recursos da compensação ambiental na cria-
ção de nova unidade de conservação, em cuja área exis-
ta ecossistemas, ou que contenham espécies ou habitat 
ameaçados de extinção regional, nacional ou globalmente, 
sem representatividade nas unidades de conservação exis-
tentes no Município.

Art. 106. A efetivação da compensação ambiental deve ob-
servar as seguintes etapas vinculadas ao licenciamento:

I – definição do valor da compensação ambiental na emis-
são da Licença Municipal Prévia – LMP;

II – apresentação pelo empreendedor e aprovação pelo 
órgão executor do programa de compensação ambiental e 
plano de aplicação financeira no processo de obtenção da 
Licença Municipal de Instalação – LMI;

III – elaboração e assinatura de um termo de compro-
misso de aplicação da compensação ambiental, que deve 
integrar a própria Licença Municipal de Instalação – LMI;

IV – início do pagamento da compensação ambiental de-
verá ocorrer até a emissão da Licença Municipal de Insta-
lação – LMI, conforme o termo de compromisso.

Parágrafo Único. Caberá ao órgão licenciador verificar, a 
qualquer tempo, o cumprimento do cronograma de aplica-
ção da compensação ambiental, sob pena de suspensão da 
Licença Municipal de Instalação – LMI, ou da Licença Mu-
nicipal de Operação - LMO, em caso de descumprimento.

Art. 107. Concluída a implantação da atividade ou empre-
endimento, a totalidade dos investimentos na compensa-
ção ambiental deve ser comprovada pelo empreendedor, 
podendo o órgão ambiental exigir auditoria para verifica-
ção do cumprimento do projeto de compensação.

Art. 108. A atualização dos valores de compensação am-
biental devidos é feita a partir da data de emissão da Li-
cença Municipal de Instalação – LMI até a data de seu 
efetivo pagamento.

Art. 109. Os critérios para o cálculo do valor da compen-
sação ambiental, assim como as hipóteses de seu cum-
primento, deverão observar o disposto na legislação per-
tinente.

CAPÍTULO X

DO CONTROLE AMBIENTAL

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 110. O controle ambiental no Município será realizado 
através do licenciamento ambiental, fiscalização, monito-
ramento ambiental e em determinadas casos, auditorias 
ambientais de atividades e/ou empreendimentos com po-
tencial poluidor ou de degradação do meio ambiente.

§ 1º. Os padrões de qualidade ambiental deverão ser ex-
pressos, quantitativamente, indicando as concentrações 
máximas de poluentes suportáveis em determinados am-
bientes, devendo ser respeitados os indicadores ambien-
tais de condições de autodepuração do corpo receptor.

§ 2º. Os padrões de qualidade ambiental incluirão, entre 
outros, as condições de normalidade do ar, das águas e 
do solo.
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Art. 111. Os padrões e parâmetros de emissão e de qua-
lidade ambiental são aqueles estabelecidos pelos poderes 
públicos, estadual e federal, podendo o Município esta-
belecer padrões locais que justifique estabelecer padrões 
mais restritivos ou acrescentar padrões para parâmetros 
não fixados pelos órgãos, estadual e federal, fundamenta-
dos em parecer encaminhado pela Secretaria responsável 
pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente e aprovado pelo 
Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Art. 112. O lançamento ou a liberação nas águas, no ar, no 
solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia que 
cause poluição ou degradação ambiental, está submetido 
às restrições estabelecidas neste Código.

SEÇÃO II

DO AR

Art. 113. A qualidade do ar deverá ser mantida em con-
formidade com os padrões e normas de emissão definidas 
pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e os 
estabelecidos pela legislação estadual e municipal.

Art. 114. Quando da implantação da política municipal de 
controle da poluição atmosférica, deverão ser observadas 
as seguintes diretrizes:

I – a exigência de adoção das melhores tecnologias de 
controle de emissões relativas às atividades industriais, 
atividades do comércio e de fontes móveis de emissões 
atmosféricas, visando à gradativa redução dessas emis-
sões no Município, especialmente aos gases que produzem 
o efeito estufa;

II – otimização do balanço energético considerando a 
substituição ou melhoria da fonte de energia;

III – proibição de implantação ou expansão de qualquer ati-
vidade que possa resultar na violação dos padrões fixados;

IV – adoção de um sistema de monitoramento periódico 
ou contínuo das fontes por parte das empresas responsá-
veis, sem afetar, no entanto, qualquer ação fiscalizadora 
da Secretaria responsável pelas Políticas Públicas de Meio 
Ambiente;

V – reunião dos instrumentos e equipamentos utilizados 
no monitoramento da qualidade do ar, organizados numa 
única rede, de forma a gerar informações confiáveis e pro-
porcionar melhores condições para o controle feito pela 
Secretaria responsável pelas Políticas Públicas de Meio 
Ambiente;

VI – adoção de procedimentos operacionais adequados, 
que visem, sobretudo, prevenir problemas em equipamen-
tos de controle da poluição e gerar dados rápidos para 
intervenções corretivas rotineiras e de emergência;

VII – proposição de medidas que direcionem as atividades 
geradoras de emissões para áreas mais propícias à dis-
persão atmosférica, mantendo as distâncias mínimas em 
relação a outras instalações urbanas, principalmente em 
hospitais, creches, escolas, residências e áreas naturais 
protegidas.

Art. 115. Decreto do Executivo Municipal estabelecerá os 
padrões de monitoramento e controle da qualidade do ar, 
observadas as normas federais, estaduais e municipais, 
em especial o disposto neste Código.

SEÇÃO III

DO SOLO

Art. 116. A proteção do solo no Município visa a:

I – garantir o uso sustentável do solo, substrato natural 
dos ecossistemas existentes no Município e das atividades 
rurais;

II – garantir a utilização do solo cultivável, por intermédio 
adequado planejamento, desenvolvimento, fomento e dis-
seminação de tecnologias e manejos;

III – priorizar o controle da erosão, a contenção de encos-
tas e o reflorestamento das áreas degradadas;

IV – priorizar a utilização de controle biológico de pragas;

V – garantir a conservação do solo em áreas com cobertu-
ra de vegetação nativa.

Art. 117. A disposição de quaisquer resíduos no solo sejam 
líquidos, gasosos ou sólidos, observará a legislação fede-
ral, estadual e municipal.

SEÇÃO IV

DOS RECURSOS MINERAIS

Art. 118. Cabe à Secretaria responsável pelas Políticas Pú-
blicas de Meio Ambiente registrar, acompanhar e fiscalizar 
as concessões de direitos de pesquisa e de exploração dos 
recursos minerais no Município de Santa Maria de Jetibá, 
por meio do licenciamento ambiental dessas atividades.

Art. 119. A extração e o beneficiamento de minerais só po-
derão ser realizados, no mínimo, mediante a apresentação 
do Plano de Controle Ambiental e Plano de Recuperação 
de Área Degradada, sem prejuízo de outros estudos ou 
projetos que serão definidos pelos órgãos ambientais com-
petentes conforme o porte do empreendimento.

Parágrafo Único. Quando as instalações facilitarem a for-
mação de depósito de água, o explorador está obrigado a 
fazer o escoamento ou a aterrar as cavidades com material 
inerte, na medida em que for retirado o recurso mineral.

Art. 120. A exploração de pedreiras, bem como de ativida-
des que utilizem o emprego de explosivos dependerão do 
certificado de registro no órgão federal competente, sem 
prejuízo de outros documentos e informações exigidas 
pelo órgão licenciador para a concessão de licenciamento 
ambiental.

Art. 121. No exercício da fiscalização das atividades de 
mineração, quando o licenciamento for de competência 
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estadual ou federal, a Secretaria responsável pelas Polí-
ticas Públicas de Meio Ambiente poderá exigir estudos ou 
ações suplementares não contempladas no licenciamento.

Art. 122. Todas as pessoas físicas ou jurídicas que exer-
çam atividades de mineração, mesmo que temporaria-
mente, terão que se cadastrar na Secretaria responsável 
pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente.

SEÇÃO V

DO TRANSPORTE DE PRODUTOS OU RESÍDUOS PERIGO-
SOS

Art. 123. O transporte de produtos ou resíduos perigosos 
no Município de Santa Maria de Jetibá obedecerá ao dis-
posto na legislação federal, estadual e neste Código.

Art. 124. São produtos perigosos as substâncias com po-
tencialidades de danos à saúde humana e ao meio am-
biente, conforme definição e classificadas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e pelo Conselho Na-
cional de Meio Ambiente - CONAMA.

Art. 125. São perigosos os resíduos ou misturas de resídu-
os que possuam características de corrosividade, inflama-
bilidade, reatividade e toxicidade, conforme definidas em 
normas da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técni-
cas e por resoluções do CONAMA - Conselho Nacional de 
Meio Ambiente.

Art. 126. O uso de vias urbanas ou rurais do Município para 
o transporte de produtos ou resíduos perigosos obedecerá 
aos critérios estabelecidos pelas legislações federais, esta-
duais e municipais pertinentes, especialmente as resolu-
ções do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito.

SEÇÃO VI

DOS RECURSOS HÍDRICOS

Art. 127. A política municipal de controle de poluição e 
manejo dos recursos hídricos objetiva:

I – proteger a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida 
da população;

II – proteger, conservar e recuperar os ecossistemas aquá-
ticos, com especial atenção para as áreas de nascentes, 
os manguezais, os estuários e outras, relevantes para a 
manutenção dos ciclos biológicos;

III – promover a redução progressiva das quantidades dos 
poluentes lançados nos corpos d’água;

IV – compatibilizar e controlar os usos efetivos e poten-
ciais da água, tanto qualitativa quanto quantitativamente;

V – controlar os processos erosivos que resultem no trans-
porte de sólidos, no assoreamento dos corpos d’água e da 
rede pública de drenagem;

VI – assegurar o acesso e o uso público às águas su-
perficiais, subterrâneas e costeiras, exceto em áreas de 

nascentes e outras localizadas em unidades de conserva-
ção, quando expressamente disposto em norma especifica;

VII – assegurar a eficiência do tratamento dos efluentes 
líquidos, visando preservar a qualidade dos recursos hí-
dricos;

VIII – estimular o reuso, total ou parcial, das águas resi-
duárias geradas nos processos industriais e nas atividades 
domésticas do Município e das águas pluviais coletadas 
pelos sistemas de drenagem dos estabelecimentos, res-
peitados os critérios seguros à saúde pública e ao meio 
ambiente.

Art. 128. As diretrizes deste Código aplicam-se a lança-
mentos de quaisquer efluentes líquidos provenientes de 
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras instaladas 
no Município de Santa Maria de Jetibá, em águas interio-
res, superficiais ou subterrâneas, diretamente ou por meio 
de quaisquer meios de lançamento, incluindo redes de co-
leta e emissários.

Art. 129. Os critérios e padrões estabelecidos na legisla-
ção deverão ser atendidos, também, por etapas ou áreas 
específicas do processo de produção ou geração de efluen-
tes, de forma a impedir a sua diluição e assegurar a redu-
ção das cargas poluidoras totais.

Art. 130. Os lançamentos de efluentes líquidos não pode-
rão conferir aos corpos receptores características em de-
sacordo com os critérios e padrões de qualidade da água 
em vigor.

Art. 131. Atividades efetiva ou potencialmente poluidoras 
ou degradadoras implantarão programas de monitoramen-
to de efluentes e de qualidade ambiental em suas áreas 
de influência previamente estabelecidos ou aprovados pela 
Secretaria responsável pelas Políticas Públicas de Meio 
Ambiente.

§ 1º. A coleta e análise dos efluentes líquidos deverão ser 
baseados em metodologias reconhecidas e aprovadas pela 
Secretaria responsável pelas Políticas Públicas de Meio 
Ambiente e realizadas em laboratórios credenciados no 
Município de Santa Maria de Jetibá, no Estado, no Instituto 
Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Indus-
trial – INMETRO ou no Instituto de Pesos e Medidas – IPEM.

§ 2º. Todas as avaliações relacionadas aos lançamentos de 
efluentes líquidos deverão ser feitas para as condições de 
dispersão mais desfavoráveis, sempre incluída a previsão 
de margens de segurança.

§ 3º. Os técnicos da Secretaria responsável pelas Políticas 
Públicas de Meio Ambiente terão acesso a todas as fases 
do monitoramento a que se refere o caput deste artigo, 
incluindo os procedimentos laboratoriais.

§ 4º. Após realizado o monitoramento, deverão ser estuda-
das alternativas técnicas que visem ao reaproveitamento 
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das águas residuárias, de forma integral ou parcial, consi-
derando preceitos estabelecidos pela legislação municipal 
vigente, ou na sua falta, seguindo os padrões estaduais e, 
na ausência desses, os federais.

Art. 132. As áreas de mistura de efluentes líquidos que 
estiveram fora dos padrões de qualidade ambiental, res-
peitadas as características do corpo receptor, receberão 
classificação específica pela Secretaria responsável pelas 
Políticas Públicas de Meio Ambiente visando a sua recupe-
ração, para atendimento dos padrões estabelecidos.

Art. 133. A captação de água, superficial ou subterrânea, 
deverá atender os requisitos estabelecidos pela legislação 
específica, sem prejuízo das demais exigências legais, a 
critério técnico da Secretaria responsável pelas Políticas 
Públicas de Meio Ambiente.

Art. 134. Onde não existir rede pública de abastecimen-
to de água, poderá ser adotada solução individual, com a 
captação de água superficial ou subterrânea, observada a 
necessidade de outorga pelo uso da água.

§ 1º. A abertura de poços artesianos, bem como a perfu-
ração e a operação de poços tubulares profundos e/ou ar-
tesianos, independentemente da destinação da água, so-
mente poderá ocorrer após consulta prévia e autorização 
do órgão competente.

§ 2º. O proprietário de área onde exista captação de águas 
superficiais ou subterrâneas fica obrigado a cadastrar-se 
na Secretaria responsável pelas Políticas Públicas de Meio 
Ambiente.

Art. 135. A critério da Secretaria responsável pelas Políticas 
Públicas de Meio Ambiente as atividades efetiva ou poten-
cialmente poluidoras deverão implantar bacias de acumu-
lação ou outro sistema com capacidade para águas de dre-
nagem, de forma a assegurar o seu tratamento adequado.

§ 1º. O disposto no caput deste artigo aplica-se às águas 
de drenagem correspondentes à precipitação de um perío-
do inicial de chuvas a ser definido em função das concen-
trações e das cargas de poluentes.

§ 2º. A exigência da implantação de bacias de acumulação 
poderá estender-se às águas eventualmente utilizadas no 
controle de incêndios.

SEÇÃO VII

DO SANEAMENTO BÁSICO

Art. 136. As medidas referentes ao saneamento básico 
essenciais à proteção do meio ambiente e à saúde públi-
ca constituem obrigação do Poder Público, cabendo-lhe a 
elaboração da sua política municipal de saneamento e dos 
planos municipais de resíduos sólidos, esgotamento sani-
tário e drenagem no exercício da sua atividade cumprindo 
as determinações legais.

Art. 137. Os serviços de saneamento básico, tais como 
os sistemas de abastecimento de água, de esgotamento 
sanitário, de limpeza pública, de drenagem, de coleta e de 
destinação final de resíduos sólidos, operados por órgãos 
e entidades de qualquer natureza, estão sujeitos ao moni-
toramento da Secretaria responsável pelas Políticas Públi-
cas de Meio Ambiente, sem prejuízo daquele exercido por 
outros órgãos competentes, observado o disposto nesta 
Lei, no seu regulamento e nas normas técnicas federais e 
estaduais correlatas.

Parágrafo Único. A construção, reconstrução, ampliação e 
operação de sistemas de saneamento básico deverão ter 
seus respectivos projetos aprovados previamente pela Se-
cretaria responsável pelas Políticas Públicas de Meio Am-
biente.

Art. 138. É obrigação do proprietário ou do usuário do imó-
vel a implantação de adequadas instalações hidrossanitá-
rias, cabendo-lhes a necessária conservação.

Art. 139 É obrigatória a existência de instalações sanitá-
rias adequadas nas edificações e a sua ligação à rede cole-
tora de esgotamento sanitário, quando existente.

Art. 140. Quando não existir rede coletora de esgoto do-
méstico, deverá ser construído sistema de tratamento sa-
nitário próprio, estando sujeitos à aprovação da Secreta-
ria responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente, 
sem prejuízo da competência de outros órgãos para fis-
calizar sua manutenção, vedado o lançamento de esgotos 
in natura a céu aberto, em cursos hídricos ou na rede de 
águas pluviais.

Art. 141. Não é permitido o lançamento de água de chuva 
na rede de esgotamento sanitário ou a permanência de 
água estagnada nos terrenos urbanos, edificados ou não, 
bem como em pátios dos prédios situados no Município.

Art. 142. A coleta, o transporte, o tratamento e a disposi-
ção final de resíduos sólidos processar-se-ão em condições 
que não tragam prejuízo à saúde, ao bem-estar público 
e ao meio ambiente, observando-se as normas federais, 
estaduais e municipais.

Art. 143. É expressamente proibido:

I – a disposição de resíduos sólidos em locais que não dis-
põem de licença ambiental;

II – a queima e a disposição final dos resíduos sólidos a 
céu aberto;

III – o lançamento de resíduos sólidos em águas de super-
fície (rios, córregos e lagos naturais ou artificiais), siste-
mas de drenagem, poços e áreas naturais.

Art. 144. É obrigatória a disposição final, em local licen-
ciado, para resíduos de serviços de saúde e industriais, 
ou sua incineração, em atividades licenciadas para esse 
fim, bem como, sua adequada triagem, coleta e transporte 



21/11/2018 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 1142

www.diariomunicipales.org.br

Página 155

especial, em atendimento à legislação federal, estadual e 
municipal.

Parágrafo Único. Caberá ao responsável legal dos estabe-
lecimentos industriais e de saúde, a responsabilidade pelo 
gerenciamento de seus resíduos desde a geração até a dis-
posição final, de forma a atender os requisitos ambientais 
e de saúde pública, sem prejuízo da responsabilidade civil, 
penal e administrativa de outros sujeitos envolvidos, em 
especial os transportadores e depositários finais.

Art. 145. A construção civil deverá empregar técnicas de 
construção que gerem menor volume de resíduos, sendo 
obrigatória a destinação final desses resíduos a aterros es-
pecíficos, devidamente licenciados pelo órgão ambiental 
competente.

§ 1º. Cabe às empresas da construção civil a elaboração de 
planos de gerenciamento de resíduos da construção civil 
que privilegiem a reciclagem e a reutilização dos resíduos.

§ 2º. O Poder Público Municipal incentivará a realização 
de estudos, projetos e atividades que proponham a reci-
clagem dos resíduos sólidos junto à iniciativa privada e às 
organizações da sociedade civil.

Art. 146. As pessoas físicas ou jurídicas que sejam presta-
doras de serviços de coleta de resíduos sólidos da constru-
ção civil, desentupidoras (limpa-fossa), limpeza de galerias 
e de canais ficam obrigadas a cadastrar-se e licenciar-se 
na Secretaria responsável pelas Políticas Públicas de Meio 
Ambiente ou no órgão ambiental competente.

SEÇÃO VIII

DA POLUIÇÃO SONORA

Art. 147. Considera-se poluição sonora a emissão de sons, 
ruídos e vibrações em decorrência de atividades indus-
triais, comerciais, de prestação de serviços, domésticas, 
sociais, de trânsito e de obras públicas ou privadas que 
causem desconforto ou que direta ou indiretamente sejam 
ofensivas à saúde, à segurança e ao bem estar da coletivi-
dade ou, simplesmente, excedam os limites estabelecidos 
pelo Conselho Nacional de Transito- CONTRAN, Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pelas resoluções do 
CONAMA e demais dispositivos legais em vigor, no interes-
se da saúde, da segurança e do sossego público.

Art. 148. O controle da emissão de ruídos dentro do Muni-
cípio de Santa Maria de Jetibá visa a garantir o sossego e 
bem-estar público, evitando sua perturbação por emissões 
excessivas ou incômodas de sons de qualquer natureza ou 
que contrariem os níveis máximos fixados em leis federais, 
estaduais e municipais.

Art. 149. Compete à Secretaria responsável pelas Políticas 
Públicas de Meio Ambiente o controle, a prevenção e a 
redução da emissão de ruídos no Município de Santa Maria 
de Jetibá.

Art. 150. Os estabelecimentos comerciais, industriais, ins-
titucionais, e de prestação de serviços que emitirem ruídos 
nas suas atividades terão que se adequar aos padrões es-
tabelecidos pela legislação ambiental vigente.

Art. 151. São permitidos, desde que respeitados os limites 
estabelecidos na legislação federal, estadual e municipal 
e em normas da ABNT pertinentes, os ruídos que prove-
nham:

I – de alto-falantes utilizados para a propaganda eleitoral 
durante a época estabelecida pela Justiça Eleitoral;

II – de alto-falantes e de sinos de igrejas ou templos e, 
bem assim, de instrumentos litúrgicos utilizados no exer-
cício de culto ou cerimônia religiosa, celebrados pelas res-
pectivas denominações, realizadas em sua sede ou em 
recinto aberto;

III – de bandas de música em desfiles previamente autori-
zados nas praças e logradouros públicos;

IV – de sirenes ou aparelhos semelhantes que assinalem o 
início e o fim de jornada de trabalho ou de estudos, desde 
que funcionem apenas em zona apropriada e o sinal não se 
alongue por mais de 30 (trinta) segundos;

V – de máquinas e equipamentos usados na preparação ou 
conservação de logradouros públicos;

VI – de máquinas ou equipamentos de qualquer natureza 
utilizados em construções ou obras em geral;

VII – de sirenes e aparelhos semelhantes, quando usa-
dos em ambulâncias ou veículos de prestação de serviço 
urgente ou, ainda, quando empregados para alarme e ad-
vertência, limitado o seu uso ao mínimo necessário, ob-
servadas as disposições do Conselho Nacional de Transito 
- CONTRAN;

VIII – de explosivos empregados em pedreiras, rochas e 
demolições;

IX – de alto-falantes em praças públicas ou outros locais 
permitidos pela Secretaria responsável pelas Políticas Pú-
blicas de Meio Ambiente, durante festejos culturais ou 
carnavalescos, e nos 15 (quinze) dias que os antecedem, 
desde que destinados exclusivamente a divulgar músicas 
carnavalescas, a cultura e os objetivos do festejo;

X – do exercício das atividades do Poder Público, nos casos 
em que a produção de ruídos seja inerente a essas ativi-
dades.

Art. 152. A emissão de sons, ruídos e vibrações produzidos 
por veículos automotores produzidos nos interiores dos 
ambientes de trabalho, e transportes coletivos obedecerão 
às normas expedidas, respectivamente, pelo Conselho Na-
cional de Trânsito – CONTRAN e pelo Conselho Municipal 
de Meio Ambiente.

SEÇÃO IX

DA POLUIÇÃO VISUAL

Art. 153. É considerada poluição visual qualquer limitação 
à visualização pública de monumento natural de atributo 
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cênico do meio ambiente natural, sujeitando o agente, a 
obra, o empreendimento ou a atividade ao controle am-
biental, aos termos deste Código, seus regulamentos e 
normas decorrentes.

Parágrafo Único. Qualquer atividade ou empreendimento 
no Município de Santa Maria de Jetibá que interfira na pai-
sagem de monumento natural de atributo cênico está su-
jeito à prévia autorização da Secretaria responsável pelas 
Políticas Públicas de Meio Ambiente.

Art. 154. Considera-se paisagem urbana a configuração 
resultante da contínua e dinâmica interação entre os ele-
mentos naturais, os elementos edificados ou criados e o 
próprio homem, numa constante relação de escala, forma, 
função e movimento.

Art. 155. São considerados veículos de divulgação quais-
quer equipamentos de comunicação visual ou audiovisual 
utilizados para transmitir anúncios ao público.

SEÇÃO X

DA FAUNA E DA FLORA

Subseção I

Disposições gerais

Art. 156. Compete ao Poder Executivo Municipal:

I – proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica ou que submetam 
os animais à crueldade; provoquem extinção das espécies, 
estimulando e promovendo o reflorestamento, preferen-
cialmente com espécies nativas, em áreas degradadas de 
interesse ecológico, objetivando especialmente, a prote-
ção de encostas e dos corpos d’água superficiais;

II – preservar as espécies raras, endêmicas, vulneráveis 
ou em perigo de extinção, que ocorrem em ecossistemas 
naturais;

III – a introdução e reintrodução de exemplares da fauna 
e da flora em ambientes naturais de interesse local e áreas 
reconstituídas, devendo ser efetuada com base em dados 
técnicos e científicos e com a devida autorização ou licença 
ambiental do órgão competente;

IV – adotar medidas de proteção de espécies da fauna na-
tivas ameaçadas de extinção;

V – garantir a elaboração de inventários e censos florísti-
cos periódicos.

Subseção II

Da Fauna

Art. 157. As espécies animais autóctones, bem como as 
migratórias, em qualquer fase de seu desenvolvimen-
to, seus ninhos, abrigos, criadouros naturais, habitats e 
ecossistemas necessários à sua sobrevivência são bens 

públicos de uso restrito, sendo sua utilização a qualquer 
título estabelecida pela presente Lei.

Art. 158. Para os fins previstos nesta Lei entende-se por:

I – animais autóctones: aqueles representativos da fauna 
primitiva de uma ou mais regiões ou limite biogeográfico;

II – animais silvestres: todas as espécies, terrestres ou 
aquáticas, representantes da fauna autóctone e migratória 
da região Serrana do Estado do Espírito Santo;

III – espécies silvestres não autóctones: todas aquelas 
cujo âmbito de distribuição natural não se inclui nos limites 
geográficos da região Serrana do Estado do Espírito Santo;

IV – mini-zoológicos e zoológicos: as instituições especia-
lizadas na manutenção e exposição de animais silvestres 
em cativeiro ou semicativeiro, que preencham os requisi-
tos definidos na forma da lei.

Art. 159. A política sobre a fauna silvestre do Município 
tem por finalidade seu uso adequado e racional, com base 
nos conhecimentos taxonômicos, biológicos e ecológicos, 
visando à melhoria da qualidade de vida da sociedade e 
compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com 
a preservação do ambiente e do equilíbrio ecológico.

Art. 160. São proibidos a utilização, perseguição, destrui-
ção, caça, pesca, apanha, captura, coleta, extermínio, de-
pauperação, mutilação e manutenção em cativeiro ou em 
semicativeiro de exemplares da fauna silvestre, por meios 
diretos ou indiretos, bem como o seu comércio e de seus 
produtos e subprodutos, sem a devida licença ou autoriza-
ção do órgão competente, ou em desacordo com a obtida.

Parágrafo Único. Ficam proibidos a posse, a manutenção 
em cativeiro e/ou a utilização de animais silvestre ou exó-
tico, domesticados ou não, em espetáculos circenses ou 
assemelhados.

Art. 161. Deverão ser incentivadas as pesquisas científicas 
sobre ecologia de populações de espécies da fauna silves-
tre, regional e estimuladas às ações para a reintrodução 
de animais silvestres regionais em segmentos de ecossis-
temas naturais existentes no Município, notadamente nas 
Unidades de Conservação.

Parágrafo Único. A reintrodução só será permitida com au-
torização do órgão ambiental competente, após estudos 
sobre a capacidade de suporte do ecossistema e compati-
bilidade com as áreas urbanas.

Art. 162. É proibida a introdução de animais exóticos em 
segmentos de ecossistemas naturais existentes no Muni-
cípio, compreendendo-se as áreas de preservação perma-
nente, reservas legais, remanescentes de vegetação natu-
ral, unidades de conservação e corpos d’água.

Art. 163. É proibido o abandono de qualquer espécime da 
fauna silvestre, ou exótica, domesticada ou não, e de ani-
mais domésticos ou de estimação nos parques urbanos, 
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praças, áreas de preservação permanente e demais logra-
douros públicos municipais.

Art. 164. É proibida a entrada de animal doméstico em 
unidades de conservação municipais, excetuados os cães-
-guia que acompanhem deficientes visuais.

Art. 165. São protegidos os pontos de pouso, reprodução 
e alimentação de aves migratórias.

Subseção III

Da Flora

Art. 166. A flora nativa encontrada no território do Muni-
cípio de Santa Maria de Jetibá e as demais formas de ve-
getação de reconhecida importância para a manutenção e 
ao equilíbrio dos ecossistemas primitivos são considerados 
bens de interesse comum a todos e ficam sob a proteção 
do Município, sendo seu uso, manejo e proteção, regula-
dos por esta Lei e por legislação correlata.

Art. 167. O uso e exploração das florestas existentes no 
Município e demais formas de vegetação, atenderão as leis 
federal e estadual em vigor, ao disposto nesta Lei, bem 
como em sua regulamentação.

Art. 168. Por motivo de sua localização, raridade, beleza 
ou condição de porta-semente, um ou mais exemplares 
ou pequenos conjuntos da flora poderão ser declarados 
imunes ao corte ou supressão, mediante ato do Secretá-
rio da pasta responsável pelas Políticas Públicas de meio 
ambiente.

§ 1º. A extração de exemplar pertencente a qualquer das 
espécies mencionadas no caput só poderá ser feita com 
autorização expressa da Secretaria responsável pelas Po-
líticas Públicas de Meio Ambiente, com base em parecer 
técnico e nos limites estabelecidos neste Código.

§ 2º. Além da multa decorrente do corte irregular, deverá 
o infrator compensar o dano com o plantio, às suas expen-
sas, de 20 (vinte) a 500 (quinhentas) mudas, conforme 
o tamanho, idade, copa e diâmetro do caule, a ser deter-
minado por laudo técnico da Secretaria responsável pelas 
Políticas Públicas de Meio Ambiente.

Art. 169. É proibido o uso ou o emprego de fogo nas flores-
tas e demais formas de vegetação, para atividades agros-
silvopastoris, para simples limpeza de terrenos ou para 
qualquer outra finalidade.

CAPÍTULO XI

DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 170. Poder de polícia ambiental é a atividade da Admi-
nistração Pública Municipal que limita ou disciplina direito, 
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a sua 
abstenção, nos limites estabelecidos na legislação vigen-
te, em razão de interesse público concernente à saúde da 
população, à conservação de ecossistemas, à disciplina da 
produção e do mercado, ao exercício de atividades econô-
micas ou de outras atividades dependentes de concessão, 
permissão ou licença do Poder Público de cujas atividades 
possam decorrer a poluição ou agressão à natureza.

SEÇÃO II

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 171. O poder de polícia ambiental para a fiscalização 
do cumprimento das disposições das normas ambientais 
será realizado pelos agentes fiscais e pelos demais servi-
dores públicos para tal fim designados, nos limites da lei.

Parágrafo Único. Qualquer cidadão poderá encaminhar re-
presentação à Secretaria responsável pelas Políticas Pú-
blicas de Meio Ambiente informando a prática de infração 
ambiental, cabendo a este órgão proceder imediatamente 
a sua apuração.

Art. 172. No exercício da ação fiscalizadora serão assegu-
rados aos agentes fiscais e aos servidores públicos com 
atribuições de fiscalização o livre acesso e a permanência, 
bem como sua integridade física, pelo tempo tecnicamente 
necessário, nos estabelecimentos públicos ou privados.

Art. 173. A autoridade ambiental municipal e o agente fis-
cal ou o servidor público com atribuição de fiscalização no 
exercício de suas funções poderá, se necessário, requisitar 
o auxílio de força policial e poderá adentrar a locais parti-
culares, exceto em domicílio.

Art. 174. Mediante requisição da Secretaria responsável 
pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente, o agente fiscal, 
bem como o servidor público com atribuição de fiscaliza-
ção poderá ser acompanhado por força policial no exercício 
da ação fiscalizadora.

Art. 175. Aos agentes fiscais e aos servidores públicos com 
atribuições de fiscalização compete:

I – efetuar visitas, vistorias e fiscalizações, assim como 
acompanhar o cumprimento das condicionantes de licença 
ambiental;

II – verificar a ocorrência da infração;

III – lavrar o auto correspondente, fornecendo cópia ao 
autuado;

IV – elaborar relatório de vistoria;

V – exercer atividade orientadora visando à adoção de ati-
tude ambiental preventiva ou corretiva.

Art. 176. A fiscalização e a aplicação de penalidades de 
que trata este Código dar-se-ão por meio de:
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I – auto de notificação;

II – auto de intimação;

III – auto de interdição;

IV – auto de infração;

V – auto de embargo;

VI – auto de apreensão;

VII – auto de demolição.

Parágrafo Único. Os autos serão numerados em ordem se-
quencial e cronológica, lavrados em três vias destinadas:

I – a primeira, ao autuado;

II – a segunda, ao processo administrativo;

III – a terceira, ao arquivo.

Art. 177. Constatada a irregularidade, será lavrado o auto 
correspondente, sendo assegurado o direito de ampla de-
fesa ao autuado, dele constando:

I – o nome da pessoa física ou jurídica autuada, o respec-
tivo endereço e o documento que a identifique;

II – o fato constitutivo da infração e o local, hora e data 
respectivos;

III – o fundamento legal da autuação;

IV – a penalidade a que está sujeito o infrator e o respec-
tivo preceito legal que autoriza a sua imposição e, quando 
for o caso, o prazo para a correção da irregularidade;

V – nome, função e assinatura do autuante;

VI – prazo para recolhimento da multa ou para a apresen-
tação da defesa administrativa.

§ 1º. No caso de aplicação das penalidades de embargo, 
interdição, apreensão e de suspensão de venda de pro-
duto, no Auto de Infração deve constar ainda a nature-
za, quantidade, nome e/ou marca, procedência, estado de 
conservação em que se encontra o material, local onde o 
produto ficará depositado e seu fiel depositário.

§ 2º. Se o infrator for notificado ou autuado pessoalmente 
e recusar-se a exarar a ciência, deverá essa circunstância 
ser mencionada expressamente pela autoridade que efe-
tuou a notificação, devendo o auto de infração ser lavrado 
na presença de no mínimo uma testemunha, que assinará 
o auto de infração juntamente com a autoridade autuante.

§ 3º. Quando o autuado for analfabeto, fisicamente inca-
pacitado de assinar ou ausente, poderá o Auto ser assina-
do "a rogo", devendo nestes casos o Auto ser lavrado na 
presença de no mínimo uma testemunha que o assinará 
juntamente com o agente autuante, relatando expressa-
mente no auto a impossibilidade da assinatura do autuado.

Art. 178. A assinatura do infrator ou seu representante não 
constitui formalidade essencial à validade do Auto, nem 
implica em confissão, nem sua recusa constitui agravante.

Art. 179. Na lavratura do Auto, as omissões ou incorre-
ções não acarretarão nulidade, se do processo constarem 
elementos suficientes para a qualificação da infração e do 
infrator.

Art. 180. Do auto será intimado o infrator:

I – pelo autuante, mediante assinatura do infrator;

II – por via postal, com aviso de recebimento;

III – por edital, quando o infrator se encontrar em local in-
certo, não sabido ou situado em região não atendida pelos 
Correios.

Parágrafo Único. O edital referido no item III do caput, 
será publicado uma única vez, em órgão de imprensa ofi-
cial, ou em jornal de grande circulação, considerando-se 
efetivada a notificação 5 (cinco) dias após a publicação.

Art. 181. Devem ser considerados pelo autuante na clas-
sificação da infração a gravidade do fato, tendo em vista 
as suas consequências para a saúde pública e o meio am-
biente, os antecedentes do infrator, além de sua situação 
econômica.

SEÇÃO III

DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

Art. 182. A violação das normas deste Código, de sua le-
gislação regulamentadora, da legislação ambiental federal, 
estadual ou o descumprimento de determinação de cará-
ter normativo da Secretaria responsável pelas Políticas Pú-
blicas de Meio Ambiente constitui infração administrativa, 
penalizada pelos agentes responsáveis pela fiscalização de 
qualidade ambiental no Município, independentemente da 
obrigação de reparação dos danos causados ao meio am-
biente, nos termos da legislação pertinente.

§ 1º. Cabe a Secretaria responsável pelas Políticas Públi-
cas de Meio Ambiente instaurar processo administrativo, 
após a lavratura do auto de infração por agente credencia-
do, assegurando direito de ampla defesa ao autuado.

§ 2º. Qualquer pessoa poderá dirigir representação a Se-
cretaria responsável pelas Políticas Públicas de Meio Am-
biente, visando à apuração de infração ambiental.

Art. 183. Constituem infrações todas as ações, omissões 
e empreendimentos contrários aos princípios e objetivos 
deste Código e a seu regulamento e que impeçam ou opo-
nham resistência a sua aplicação e a implementação da 
Política Municipal do Meio Ambiente.

Art. 184. As infrações administrativas serão punidas com 
as seguintes sanções:

I – advertência por escrito, em que o infrator será intima-
do para fazer cessar a irregularidade sob pena de imposi-
ção de outras sanções;
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II – multa simples;

III – apreensão de produtos e subprodutos da fauna e flora 
silvestres, instrumentos, apetrechos, equipamentos ou ve-
ículos de qualquer natureza utilizados na infração;

IV – embargo ou interdição temporária de obra ou ativida-
de, até correção da irregularidade;

V – demolição de obra;

VI – cassação de alvarás, licenças e, sendo o caso, a in-
terdição definitiva do estabelecimento autuado, a serem 
efetuadas pelos órgãos competentes do Executivo Munici-
pal, em cumprimento a parecer técnico homologado pelo 
titular da Secretaria responsável pelas Políticas Públicas de 
Meio Ambiente;

VII – perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais 
concedidos pelo Município;

VIII – reparação, reposição ou reconstituição do recurso 
natural danificado, de acordo com suas características e 
com as especificações definidas pela Secretaria responsá-
vel pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente.

§ 1º. Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas 
ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, 
as sanções a elas cominadas.

§ 2º. A aplicação das penalidades previstas neste Código 
não exonera o infrator das cominações civis e penais ca-
bíveis.

§ 3º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas 
neste artigo, é o infrator obrigado, independentemente 
de existência de culpa, a indenizar ou recuperar os danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua 
atividade.

Art. 185. As penalidades poderão incidir sobre:

I – o autor material;

II – o mandante;

III – quem de qualquer modo concorra para a prática ou se 
beneficie da infração.

Art. 186. A autuação deverá ser feita levando-se em con-
sideração os seguintes critérios:

I - a maior ou menor gravidade da infração e do dano;

II - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

III - os antecedentes do infrator.

§ 1º. São consideradas circunstâncias atenuantes:

a) arrependimento do infrator, manifestado pela espontâ-
nea reparação do dano, em conformidade com as normas, 
critérios e especificações pela Secretaria de Meio Ambien-
te;

b) comunicação prévia do infrator às autoridades compe-
tentes, em relação a perigo iminente de degradação am-
biental;

c) colaboração com os agentes e técnicos encarregados da 
fiscalização e do controle ambiental;

d) o infrator não ser reincidente e a falta cometida ser de 
natureza leve.

§ 2º. São consideradas circunstâncias agravantes:

a) ser reincidente ou cometer infração continuada;

b) cometer infração para obter vantagens pecuniárias;

c) coagir outrem para a execução material da infração;

d) a infração ter consequências graves para o meio am-
biente;

e) deixar o infrator de tomar as providências necessárias 
para minimizar os efeitos da infração;

f) agir com dolo no cometimento da infração;

g) a infração em espaço territorial especialmente prote-
gido;

h) a infração ser cometida em domingos e feriados;

i) cometer a infração no período noturno das 18h às 6h.

Art. 187. A penalidade de advertência será aplicada quan-
do for constatada a irregularidade e se tratar de primeira 
infração de natureza leve, devendo o agente, quando for 
o caso, fixar prazo para que as irregularidades sejam sa-
nadas.

Art. 188. Em caso de reincidência ou da continuidade da 
infração, a multa poderá ser diária e progressiva, obser-
vados os limites e valores estabelecidos nesta Lei, até que 
cesse a infração.

Parágrafo Único. A reincidência será classificada em:

I – específica - o cometimento de infração da mesma natu-
reza pelo agente anteriormente autuado pela fiscalização;

II – genérica - o cometimento de infração de natureza di-
versa pelo agente anteriormente autuado pela fiscalização.

Art. 189. A multa diária será aplicada sempre que o co-
metimento da infração se prolongar no tempo, até a sua 
efetiva cessação ou regularização da situação mediante a 
celebração, pelo infrator, de termo de compromisso de re-
paração do dano.

§ 1º. Reparado o dano, o infrator comunicará o fato à Se-
cretaria responsável pelas Políticas Públicas de Meio Am-
biente e uma vez constatada a sua veracidade, por meio 
de vistoria in loco, retroagirá o termo final do curso diá-
rio da multa à data da celebração do referido termo de 
compromisso, sendo concedida redução de multa em 50% 
(cinquenta por cento).

§ 2º. Os valores apurados no § 1º serão recolhidos no pra-
zo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da 
notificação pelo infrator.
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Art. 190. O valor da multa de que trata este Código será 
corrigido, periodicamente, com base na Valor de Referên-
cia do Município de Santa Maria de Jetibá - VRSMJ, sendo 
o mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) e o máximo de R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Art. 191. A penalidade de interdição temporária ou defini-
tiva de atividade poderá ser aplicada nos seguintes casos:

I – de perigo iminente à saúde pública ou ao meio am-
biente;

II – a partir da segunda reincidência pelo mesmo fato ge-
rador da penalidade;

III – após o decurso de qualquer dos períodos de multa 
diária imposta.

Parágrafo Único. A imposição da penalidade de interdição, 
se definitiva, acarretará a cassação da licença ou alvará 
de funcionamento e, se temporária, sua suspensão pelo 
período em que durar a interdição.

Art. 192. A penalidade de embargo será aplicada no caso 
de obras e construções sendo executadas sem a devida 
licença do órgão municipal competente.

Parágrafo Único. O embargado deverá paralisar a obra e/
ou construção, sob pena de caracterizar crime de desobe-
diência previsto no art. 330 do Código Penal.

Art. 193. Os valores arrecadados com o pagamento de 
multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo 
Municipal de Meio Ambiente.

Art. 194. A apreensão dos materiais, equipamentos, pro-
dutos vegetais e animais, dos instrumentos e máquinas 
utilizadas pelas pessoas físicas ou jurídicas em desacordo 
com os preceitos desta Lei, poderá ser determinada sem 
a necessidade de precedência das penalidades de adver-
tência e multa.

Art. 195. A apresentação de produtos e instrumentos utili-
zados na prática da infração será feita mediante a lavratu-
ra do respectivo auto.

§ 1º. Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, se-
rão estes avaliados e doados a instituições científicas, hos-
pitalares e outras com fins beneficentes;

§ 2º. Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis 
serão destruídos ou doados a instituições científicas, cul-
turais ou educacionais;

§ 3º. Os animais serão libertados em seu habitat ou en-
tregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades as-
semelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de 
técnicos habilitados;

§ 4º. Os instrumentos utilizados na prática da infração 

deverão ser vendidos, garantida a sua descaracterização 
por meio de reciclagem ou doados se desprovidos de valor 
econômico.

§ 5º. A devolução de materiais apreendidos somente po-
derá ocorrer nos casos de ferramentas ou objetos de tra-
balho de uso pessoal de empregados ou contratados pelo 
responsável pela infração, assim entendido o proprietário 
da área, o contratante, o empregador, desde que o dono 
dos materiais ou ferramentas firme termo de compromisso 
de não mais utilizá-las em trabalhos que agridam o meio 
ambiente e, não seja reincidente.

SEÇÃO IV

DO DIREITO DE DEFESA

Art. 196. A impugnação da sanção ou da ação fiscal instau-
ra o processo de contencioso administrativo em primeira 
instância.

§ 1º. A impugnação será apresentada ao Protocolo Geral 
da Prefeitura, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do 
primeiro dia útil seguinte a data dado recebimento da no-
tificação, da intimação ou do auto de infração.

§ 2º. A impugnação mencionará:

I – a autoridade julgadora a quem é dirigida;

II – a qualificação do impugnante;

III – os fundamentos de fato e de direito;

IV – os meios de provas que o impugnante pretenda pro-
duzir, expondo os motivos que os justifiquem.

§ 3º. Para cada penalidade deverá ser apresentada uma 
impugnação correspondente, ainda que o infrator seja o 
mesmo.

§ 4º. Cabe a junta de avaliação de recursos de infrações 
ambientais a decisão em primeira instância, sobre a im-
pugnação contra a aplicação das penalidades previstas 
neste Código.

§ 5º. As regras deste artigo aplicam-se também para re-
curso ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, em se-
gunda instância contra indeferimento de impugnação pela 
junta de avaliação de recursos de infrações ambientais.

Art. 197. Indeferida a impugnação em primeira instância, 
caberá recurso ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, 
em segunda e última instância administrativa.

Art. 198. Os seguintes prazos deverão ser observados para 
a apuração de infração ambiental por meio de processo 
administrativo:

I – 20 (vinte) dias para o infrator oferecer impugnação 
contra o auto de infração, contados da ciência da autuação;
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II – 20 (vinte) dias para o infrator recorrer da decisão ao 
Conselho de Meio Ambiente, contados da ciência da decisão;

III – 45 (quarenta e cinco) dias para o pagamento de mul-
ta, contados da data de emissão da guia de recolhimento.

Art. 199. Serão inscritos em dívida ativa os valores das 
multas:

I - não pagas, por decisão proferida à revelia;

II - não pagas, por decisão com ou sem julgamento do 
mérito, desfavorável à impugnação ou recurso.

Art. 200. São definitivas as decisões:

I - que em primeira instância, julgar impugnação apresen-
tada após o transcurso do prazo estabelecido para a sua 
interposição ou, houver revelia;

II - de segunda e última instância.

Parágrafo Único. As impugnações ou recursos apresenta-
dos após o transcurso do prazo estabelecido para interpo-
sição, serão conhecidos, mas não terão seu mérito anali-
sado nem julgado.

CAPÍTULO XII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 201. A Secretaria responsável pelas Políticas Públicas 
de Meio Ambiente e o Conselho Municipal de Meio Ambien-
te poderão baixar normas e disposições técnicas e instruti-
vas, complementares aos regulamentos deste Código.

Art. 202. Não será permitida a implantação, ampliação ou 
renovação de quaisquer licenças ou alvarás municipais de 
instalações ou atividades em débito com o Município, em 
decorrência da aplicação de penalidades por infrações à 
legislação ambiental.

Art. 203. Os atos necessários à regulamentação deste Có-
digo serão expedidos pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 204. Enquanto o Conselho Municipal de Meio Ambiente 
não exercer sua competência normativa, serão adotadas 
as normas e regulamentos federais e estaduais, naquilo 
que não contrariarem o disposto neste Código.

Art. 205. Esta Lei entra em vigor 30 dias após a data de 
sua publicação.

Art. 206. Revogam-se as disposições em contrário, espe-
cialmente as leis Nº 1.095 de 2008, 1.506 de 2012 e lei 
1998 de 2017.

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 13 de Novembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

LEI N° 2134/2018
Publicação Nº 166710

LEI N° 2134/2018

DISPÕE SOBRE A “SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIEN-
TIZAÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA 
IDOSA” NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo.

Faço saber a todos os habitantes do Município de Santa 
Maria de Jetibá-ES, que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica afixado no calendário oficial do município de 
Santa Maria de Jetibá, a Semana de conscientização e 
combate à Violência Contra a Pessoa Idosa.

Parágrafo Único. A Semana Municipal de Combate à Vio-
lência Contra a Pessoa Idosa será realizada anualmente, 
iniciando na segunda feira que antecede o dia 15 de junho 
conhecido como “Dia Mundial de Conscientização da Vio-
lência Contra a Pessoa Idosa” e terminando na sexta feira 
dessa mesma semana.

Art. 2º. A semana deverá ser marcada por ações educati-
vas e preventivas destinadas à orientação, conscientização 
e combate a qualquer tipo de violência contra a pessoa 
idosa através da realização de seminários, rodas de con-
versa, palestras e manifestações no objetivo de ampliar o 
conhecimento e incentivar a sociedade na pratica do res-
peito pelo público idoso.

Art. 3º. Todo o custeio com despesas para execução des-
ta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias pró-
prias, suplementadas se necessário.

Art. 4º. A presente Lei será regulamentada pelo Poder 
Executivo, no que couber.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 13 de Novembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

LEI N° 2135/2018
Publicação Nº 166712

LEI N° 2135/2018

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ARTIGO 1º DA LEI MU-
NICIPAL Nº 1174, DE 23 DE SETEMBRO DE 2009 E DÁ 
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OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo.

Faço saber a todos os habitantes do Município de Santa 
Maria de Jetibá-ES, que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. O Art. 1º da Lei Municipal nº 1174 de 23/09/2009, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º. Fica denominada a Rua José Ribamar Pereira da 
Silva, que tem início na Rua Boa Vista e término na Rua 
Arno Berger.

Art. 2º. Ficam inalterados os demais Artigos da referida 
Lei.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 13 de Novembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL 099/2018
Publicação Nº 166620

PREGÃ0 PRESENCIAL

Nº 099/2018

SRP

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através de seu 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar às 8h30m do 
dia 05 de dezembro de 2018, na sala de reuniões da Co-
missão Permanente de Licitação, situada à Rua Dalmácio 
Espindula, 115, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, Pregão 
Presencial nº 099/2018, tendo como objeto o registro de 
preços para aquisição futura de pranchões e vigas de ma-
deira. O edital completo poderá ser retirado pelos inte-
ressados no site da Prefeitura Municipal: www.pmsmj.es.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas através do 
telefone 27-3263-4848. Todo o processo será regido pela 
Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

MARCOS ROBERTO PELLACANI

Pregoeiro

http://www.pmsmj.es.gov.br
http://www.pmsmj.es.gov.br
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DECRETO N° 1158/2018
Publicação Nº 166719

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO         
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0001158/2018
Data 14/11/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

1.000,00

Manutenção das atividades administrativas

MATERIAL DE CONSUMO

015001.1812200012.015

33903000000

0000339

1000000

TOTAL: 1.000,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 1.000,00 (um mil  reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

500,00

Fundo de meio Ambiente

CONTRIBUIÇÕES 100000033504100000

015001.1854100062.0180000357

500,00

Fundo de meio Ambiente

SUBVENÇÕES SOCIAIS 100000033504300000

015001.1854100062.0180000358

TOTAL: 1.000,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

SÍLVIA H. F. DE FREITAS GIORDANI
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

O Prefeito Municipal de SANTA MARIA DE JETIBA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da
Lei Nº 0002038/2017.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 1.000,00   (um mil  reais ), nas seguintes dotações:

Page 1 of 1
IMPRESSÃO: Felix Berger Neto
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DECRETO N° 1161/2018
Publicação Nº 166723

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO     
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0001161/2018
Data 19/11/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

6.648,44

Manutenção das Atividades Administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

003001.0412200012.011

33903600000

0000038

1000000

3.000,00

Manutenção das atividades administrativas 

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

008001.1012200012.041

33901400000

0000005

1201000

1.000,00

Manutenção das atividades administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

010001.0412200012.037

33903600000

0000194

1000000

TOTAL: 10.648,44

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 10.648,44 (dez mil seiscentos e quarenta e oito reais  e quarenta e quatro centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

3.000,00

Manutenção das atividades administrativas 

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120100033903900000

008001.1012200012.0410000008

6.648,44

Manutenção das Atividades Administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

003001.0412200012.0110000039

1.000,00

Manutenção das atividades administrativas

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

010001.0412200012.0370000193

TOTAL: 10.648,44

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

SÍLVIA H. F. DE FREITAS GIORDANI
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Page 1 of 1
IMPRESSÃO: Silvia Helena Ferreira de Freitas Giordani
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DECRETO N° 1162/2018
Publicação Nº 166724

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO     
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0001162/2018
Data 19/11/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

600,00

Manutenção das atividades administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

014001.2012200012.021

33903600000

0000299

1000000

2.750,00

Realização dos eventos do calendário anual

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

016001.1339200102.029

33903900000

0000386

1000000

TOTAL: 3.350,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 3.350,00 (três mil trezentos e cinqü  enta  reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

2.750,00

Manutenção das atividades administrativas

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

014001.2012200012.0210000298

600,00

Realização de pesquisa, inovação e tecnologia no setor agropecuário

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

014001.2057200082.0240000316

TOTAL: 3.350,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

SÍLVIA H. F. DE FREITAS GIORDANI
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

O Prefeito Municipal de SANTA MARIA DE JETIBA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da
Lei Nº 0002038/2017.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 3.350,00   (três mil trezentos e cinqü  enta  reais ), nas
seguintes dotações:

Page 1 of 1
IMPRESSÃO: Silvia Helena Ferreira de Freitas Giordani
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DECRETO N° 1164/2018
Publicação Nº 166728

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO     
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0001164/2018
Data 19/11/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

174.657,88

Pavimentação e drenagem

OBRAS E INSTALAÇÕES

010001.1545100121.009

44905100000

0000218

1502006

TOTAL: 174.657,88

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Recursos de Convênios: R$ 174.657,88 ( cento e setenta e quatro mil seiscentos e cinqü  enta e sete reais  e oitenta e oito centavos )
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

SÍLVIA H. F. DE FREITAS GIORDANI
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

O Prefeito Municipal de SANTA MARIA DE JETIBA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da
Lei Nº 0002038/2017.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 174.657,88   ( cento e setenta e quatro mil seiscentos e
cinqü  enta e sete reais  e oitenta e oito centavos ), nas seguintes dotações:

Page 1 of 1
IMPRESSÃO: Silvia Helena Ferreira de Freitas Giordani
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DECRETO N° 1165/2018
Publicação Nº 166729

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO     
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0001165/2018
Data 19/11/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

23.000,00

Renovação e manutenção de veículos

MATERIAL DE CONSUMO

013001.2612200192.055

33903000000

0000285

3604000

TOTAL: 23.000,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R$ 23.000,00 (vinte e três mil  reais )
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

SÍLVIA H. F. DE FREITAS GIORDANI
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

O Prefeito Municipal de SANTA MARIA DE JETIBA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da
Lei Nº 0002038/2017.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 23.000,00   (vinte e três mil  reais ), nas seguintes dotações:

Page 1 of 1
IMPRESSÃO: Silvia Helena Ferreira de Freitas Giordani
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Santa Teresa

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº129/2018
Publicação Nº 166545

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N°129/2018

OBJETO: Aquisição de 03 (três) veículos de passeio desti-
nados a Secretaria Municipal de Assistência Social.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 8 horas do dia 
04/12/2018.

ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 9 horas 
do dia 04/12/2018.

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

Contato para informações adicionais:

Tel.: (27) 3259 – 3853.

E-mail:

licitacao@santateresa.es.gov.br

Endereço Eletrônico: www.bb.com.br

Santa Teresa, 20 de novembro de 2018.

Vania Barth

Pregoeira Oficial – PMST

PORTARIA/CGAB Nº 334/2018 - DESIGNA 
SUBCOMISSÃO TÉCNICA DE LICITAÇÃO E DE-
SIGNA FISCAL DE CONTRATO

Publicação Nº 166615

PORTARIA/CGAB Nº 334/2018

NOMEIA SUBCOMISSÃO TÉCNICA DE LICITAÇÃO E DE-
SIGNA FISCAL DE CONTRATO DO MUNICÍPIO DE SANTA 
TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em espe-
cial o Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de 
Santa Teresa–ES, e

Considerando a solicitação contida no processo de nº 
2.726/2018, protocolado pela Chefia de Gabinete;

RESOLVE:

Art. 1.º Ficam designados os Senhores Ronald Rodrigues 
Vieira, Leonardo Bylaardt Meira e Aniceto Frizzera Neto, 
para constituírem a Subcomissão Técnica de Licitação para 

a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços técnicos em publicidade de atos e propaganda 
desta Municipalidade.

Art. 2.º Fica designado pela Chefia de Gabinete, o Servidor 
Ronald Rodrigues Vieira – Gerente de Planejamento, para 
atuar como fiscal do Contrato firmado pela Municipalidade 
na contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviços técnicos em publicidade de atos e propaganda 
desta Municipalidade.

Art. 3.º O Servidor responsável pela fiscalização deverá 
informar à Administração sobre eventuais vícios, irregula-
ridades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos ser-
viços prestados pela empresa contratada, propor as solu-
ções e as sanções que forem cabíveis para a regularização 
das faltas e defeitos observados.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 14 de novembro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESULTADO PE 124/2018
Publicação Nº 166566

 RESULTADO DE LICITAÇÃO

O município de Santa Teresa – ES, através de sua Pregoei-
ra Oficial, torna público o resultado da licitação:

Pregão Eletrônico nº. 124/2018

Aquisição de equipamentos eletrônicos, sendo 02 (duas) 
TV, 02 (dois) Tablet, 02(dois) Smartfone para serem en-
tregues aos vencedores do Concurso de Desenho e Poesia, 
realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desen-
volvimento Econômico.

Licitação: Fracassada

Santa Teresa, 20 de novembro de 2018

Iliani Totola Knupp

Pregoeira Oficial – PMST

mailto:licitacao@santateresa.es.gov.br
http://www.bb.com.br
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

DECRETO 436/2018-EXTENSÃO DE CARGA HO-
RÁRIA-JAQUELINE GODIO FORRECHI

Publicação Nº 166741

 DECRETO Nº 436/2018

ESTENDE CARGA-HORÁRIA DE PROFISSIONAL DE EDUCA-
ÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando que a jornada básica de trabalho dos pro-
fissionais da educação, que é de vinte e cinco (25) horas 
semanais, podendo ser estendida em até quinze (15) ho-
ras no máximo, em caráter excepcional, para atender as 
necessidades da rede municipal de ensino, conforme dis-
posto no Art. 1º da Lei Municipal nº 2.743 de 20 de Junho 
de 2018.

Considerando o Processo Administrativo nº 11.124 de 14 
de Novembro de 2018 da Secretaria Municipal de Educação.

DECRETA:

Art. 1º - Fica estendida em cinco (05) horas diárias, a 
carga-horária da Servidora JAQUELINE GODIO FORRECHI, 
Matrícula 5667, Professor “A” MAPA, excepcionalmente nos 
dias 19, 20 e 21 de Novembro de 2018, passando sua 
jornada de trabalho de vinte e cinco (25) para trinta (30) 
horas semanais, na EMEIEF “João Gabriel”, em virtude de 
estar substituindo a Professora Edineia Afonso Felix, Mat. 
3386, Professora A MAPA.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 19 de Novembro de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
20 de novembro de 2018.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO 437/2018-EXTENSÃO DE CARGA HO-
RÁRIA-KATIA PESSI SCHNEIDER

Publicação Nº 166742

DECRETO Nº 437/2018

ESTENDE CARGA-HORÁRIA DE PROFISSIONAL DE EDUCA-
ÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando que a jornada básica de trabalho dos pro-
fissionais da educação, que é de vinte e cinco (25) horas 
semanais, podendo ser estendida em até quinze (15) ho-
ras no máximo, em caráter excepcional, para atender as 
necessidades da rede municipal de ensino, conforme dis-
posto no Art. 1º da Lei Municipal nº 2.743 de 20 de Junho 
de 2018.

Considerando o Processo Administrativo nº 11.089 de 13 
de Novembro de 2018 da Secretaria Municipal de Educa-
ção.

DECRETA:

Art. 1º - Fica estendida em cinco (05) horas diárias, a 
carga-horária da Servidora KATIA PESSI SCHNEIDER, Ma-
trícula 5667, Professor “A” MAPA, excepcionalmente no dia 
13 de Novembro de 2018, passando sua jornada de traba-
lho de vinte e cinco (25) para trinta (30) horas semanais, 
na EMEF “Profª Maria Celeste Torezani Storch”, em virtude 
de estar substituindo a Professora Edineia Afonso Felix, 
Mat. 6283, Professora A MAPA.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 13 de Novembro de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
20 de novembro de 2018.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO 438/2018-RONILVALDO VENTURA-
-EXONERA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
MEIO AMBIENTE

Publicação Nº 166743

DECRETO Nº 438/2018

EXONERA O SENHOR RONIVALDO VENTURA DO CARGO 
COMISSIONADO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 11.183 de 19 
de Novembro de 2018 do Gabinete da Prefeita Municipal.

D E C R E T A:

Art. 2º - Exonerar o Senhor RONIVALDO VENTURA, do 
Cargo Comissionado de Diretor do Departamento de Meio 
Ambiente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da 
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, a partir de 01 
de Novembro de 2018.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Novembro de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
20 de novembro de 2018.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO 440/2018-ALTERA O DECRETO Nº 
376-2018, QUE REGULAMENTOU O HORÁRIO 
ESPECIAL DE MOTORISTAS DO CONSELHO TU-
TELAR

Publicação Nº 166744

DECRETO Nº 440/2018

ALTERA O DECRETO Nº 376/2018, QUE REGULAMENTOU 
O HORÁRIO ESPECIAL DE MOTORISTAS DO CONSELHO 
TUTELAR

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando a Lei n° 2.375 de 13 de Dezembro de 2013, 
que Institui a Gratificação Especial para os motoristas que 
realizarem plantões diurnos e noturnos no Conselho tu-
telar do Município de São Gabriel da Palha e dá outras 
providências.

Considerando o Processo Administrativo nº 11.059 de 12 
de Novembro de 2018, Secretaria Municipal de Assistên-
cia, Desenvolvimento Social e Família.

D E C R E T A:

Art. 1º- Alterar o Art. 1º do Decreto nº 376 de 04 de Outu-
bro de 2018, incluindo o Servidor Motorista Roberto Pina-
fo, na escala para realizar plantões diurnos e noturnos, no 
Conselho Tutelar do Município de São Gabriel da Palha de 
acordo com a Lei n° 2.375, de 13 de Dezembro de 2013.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 17 de Novembro de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
20 de novembro 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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA N.º 49/2018

Publicação Nº 166730

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁ-
RIA N.º 49/2018

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, do Estado do Espíri-
to Santo, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a Lei Municipal N.º 2.651, de 10 de maio de 
2017, e tendo em vista a realização do Concurso Público 
para provimento de cargos na Prefeitura Municipal de São 
Gabriel da Palha, conforme resultado final homologado 
pelo Decreto n.º 69/2016, de 29 de fevereiro de 2016, 
publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo no doa 01/03/2016;

Considerando a necessidade de CONTRATAÇÃO TEMPORÁ-
RIA de 01 (um) Cuidador para atendimento às necessi-
dades emergenciais da Secretaria Municipal de Educação;
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Considerando a existência de candidatos aprovados em 
Concurso Público,

R E S O L V E:

Art. 1.º - CONVOCAR o candidato aprovado no Concur-
so Público, conforme Anexo Único que integra este Edital, 
para comparecer no Departamento de Recursos Humanos 
desta Prefeitura Municipal, situado à Praça Vicente Glazar, 
N.º 159, Bairro Glória, nesta Cidade, no prazo de 48 (qua-
renta e oito) horas, no horário de 12h (doze horas) às 18h 
(dezoito horas) de segunda-feira a quinta-feira e no horá-
rio de 7h (sete horas) às 13h (treze horas) na sexta-feira, 
para apresentar os documentos exigidos.

Art. 2.º - O não comparecimento do candidato no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da convoca-
ção, implicará na sua desclassificação.

Art. 3.º - No ato da convocação o candidato deverá entre-
gar cópia dos seguintes documentos:
I. Uma foto 3x4 recente;
II. Atestado de saúde ocupacional;
III. Cópia Autenticada do CPF;
IV. Cópia Autenticada do Documento de Identidade;
V. Cópia Autenticada do Título de eleitor e comprovante de 
quitação eleitoral;
VI. Cópia Autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e 
Previdência Social;
VII. Cartão PIS/PASEP (se possuir);
VIII. Comprovante de residência;
IX. Comprovante de conta bancária;
X. Cópia Autenticada da formação acadêmica/titulação;
XI. Registro no Conselho de Classe em caso de função re-
gulamentada por Lei;
XII. Declaração de não acumulação de cargo público;
XIII. Certificado de reservista, no caso de ser candidato do 
sexo masculino;
XIV. Cópia Autenticada da Certidão de Nascimento ou Ca-
samento;
XV. Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;
XVI. Cartão de Vacina dos filhos menores de 18 anos;
XVII. Declaração de bens que constituem seu patrimônio;
XVIII. Declaração de dependentes para fins de Imposto 
de Renda;
XIX. Certidão Negativa de Dívida à Fazenda Municipal;
XX. Número de telefone;
XXI. Atestado de Antecedentes Criminais.

Art. 4.º – O candidato selecionado para o exercício tem-
porário do cargo terá o prazo improrrogável de 05 (cinco) 
dias para assumir suas atividades, findo o qual perderá 
o direito de ser contratado, passando a figurar na última 
colocação entre os classificados.

Secretaria Municipal de Administração, 20 de novembro 
de 2018.

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

Anexo Único do Edital de Convocação para Contratação 
Temporária N.º 49/2018

CUIDADOR

CLASS. CANDIDATO

14º ALINE GUMS MORONARE

ORDEM DE SERVIÇO N.º 006/2018- SEMADA
Publicação Nº 166683

ORDEM DE SERVIÇO N.º 006/2018- SEMADA

ODAIR SERGIO DE FREITAS, Secretário Municipal de Agri-
cultura e Desenvolvimento Agropecuário Interino, da Pre-
feitura Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do 
Espírito Santo, nomeado pelo Decreto N.º 25/2018, de 22 
de janeiro de 2018, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO a demanda de serviços prestados na Se-
cretaria de Agricultura e Desenvolvimento Agropecuário;

R E S O L V E:

Art. 1.º - Autorizar, aos servidores MARCIO JADER MAÇÃO, 
matrícula 305, ERINALDO PACHECO GOMES, matrícula 
136, LUIZ AFONSO RAMOS, matrícula 280, todos lotados 
na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 
Agropecuário, desta Municipalidade, a realizarem servi-
ços extraordinários durante os períodos de 16/11/2018 a 
15/12/2018, para suprirem a demanda de serviços exis-
tentes.

PARÁGRAFO ÚNICO - Ao servidor atingido pela presente 
ordem de serviço, serão pagas as horas extras necessárias 
ao cumprimento do presente objeto.

Art. 2º - Publique-se no Diário Oficial dos Municípios do 
Estado do Espírito Santo.

Art. 3º - Dê ciência ao servidor dessa Secretaria.

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 
Agropecuário,19 de novembro de 2018.

ODAIR SERGIO DE FREITAS

Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 
Agropecuário
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PORTARIA 2.188/2018-NAYARA DA SILVA BA-
TISTA-LICENÇA MATERNIDADE

Publicação Nº 166731

PORTARIA Nº 2.188/2018

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA NAYARA 
DA SILVA BATISTA

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder à Servidora NAYARA DA SILVA BATISTA, 
Mat. 6466, Assistente Social, licença maternidade, por um 
período de cento e oitenta (180) dias, a partir de 19 de No-
vembro de 2018, de acordo com a Emenda à Lei Orgânica 
do Município nº 13/2008, Inciso XI do Art. 1º e Art. 113, 
da Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro 
de 2015.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a data de 19 de Novembro 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
20 de novembro 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 2.189/2018-SONIA MARIA TEIXEI-
RA GARIANI-5º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 166732

PORTARIA Nº 2.189/2018

CONCEDE A SERVIDORA SONIA MARIA TEIXEIRA GARIANI, 
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 SONIA MARIA TEIXEIRA GA-
RIANI, Matrícula 440, Odontóloga, 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 25 de Maio 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 25 de Maio de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
20 de novembro 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 2.190/2018-MARIA DA PENHA 
SFALSINI-5º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 166733

PORTARIA Nº 2.190/2018

CONCEDE A SERVIDORA MARIA DA PENHA SFALSINI, 
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 MARIA DA PENHA SFALSINI, 
Matrícula 317, Professora A MAPA, 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 21 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 data de 21 de Agosto 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
20 de novembro de 2018.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL



21/11/2018 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 1142

www.diariomunicipales.org.br

Página 173

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 2.191/2018-MARIA JOSE SPERAN-
DIO RAMOS-5º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 166734

PORTARIA Nº 2.191/2018

CONCEDE A SERVIDORA MARIA JOSE SPERANDIO RAMOS, 
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 MARIA JOSE SPERANDIO 
RAMOS, Matrícula 334, 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 20 de Abril 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 20 de Abril de 
2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
20 de novembro 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 2.192/2018-SONIA REGINA DE NA-
DAI VICTAL-2º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 166735

PORTARIA Nº 2.192/2018

CONCEDE A SERVIDORA SONIA REGINA DE NADAI VIC-
TAL, 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 SONIA REGINA DE NADAI 
VICTAL, Matrícula 3231, 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 16 de Setembro de 
2018, conforme estabelece o Artigo 73 e seus parágrafos, 
da Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro 
de 2015.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 16 de Setembro 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
20 de novembro 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 2.193/2018-VALDEMAR BUGE-5º 
QUINQUÊNIO

Publicação Nº 166736

PORTARIA Nº 2.193/2018

CONCEDE AO SERVIDOR VALDEMAR BUGE, 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 VALDEMAR BUGE, Matrícula 
450, Trabalhador Braçal, adicional por tempo de serviço, 
correspondente ao quinto (5º) quinquênio, fazendo jus a 
perceber mais cinco por dez (10%) sobre seus vencimen-
tos, a partir de 01 de Outubro de 2018, conforme estabe-
lece 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 01 de Outubro 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
20 de novembro 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 2.194/2018-MARIA DA PENHA SAN-
TOS ALBINO-4º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 166737

PORTARIA Nº 2.194/2018

CONCEDE A SERVIDORA MARIA DA PENHA SANTOS ALBI-
NO, 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 MARIA DA PENHA SANTOS 
ALBINO, Matrícula 316, Servente, adicional por tempo de 
serviço, correspondente ao quarto (4º) quinquênio, fazen-
do jus a perceber mais cinco por dez (10%) sobre seus 
vencimentos, a partir de 17 de Junho 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 17 de Junho 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
20 de novembro 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 2.195/2018-DIVULGA O RESULTADO DA 1ª E 2ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO BIÊNIO 
2016-2018-EDUCAÇÃO-OUTROS-AGOSTO DE  2018

Publicação Nº 166738

PORTARIA Nº 2.195/2018

DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 1ª E 2ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MU-
NICIPAL.

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 9.428 de 06 de Setembro de 2018.
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R E S O L V E:

Art. 1º - Divulgar os resultados da 1ª e 2ª Avaliações para fins de Progressão do Servidor Público Municipal, da Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao biênio 2016/2018, realizado em Agosto/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, 20 de novembro de 2018.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKER

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I – PORTARIA Nº 2.195 DE 20/11/2018.

RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – AGOSTO/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo Período Avaliado
Classe 
Atual

Percentual 
Obtido

01 CAMILA SAIBEL 3211 Auxiliar de Educação Infantil
01/08/2016 a 
31/07/2017

E 100 %

02 ELIAS DE NADAE 126 Pedreiro
01/08/2016 a 
31/07/2017

N 100 %

03 JENAIR GOMES 197 Guarda Patrimonial
22/08/2016 a 
21/08/2017

M 98,21 %

04 MARCELA FERRAZ 3212 Auxiliar de Secretaria
01/08/2016 a 
31/07/2017

E 96,42 %

05 MARIA APARECIDA DOMINGOS 3234 Auxiliar de Educação Infantil
01/08/2016 a 
31/07/2017

E 100 %

06 MARIA DA GLORIA CORRADI EUZEBIO 308 Servente
03/08/2016 a 
02/08/2017

N 100 %

07 NEUZA LOPES 373 Servente
01/08/2016 a 
31/07/2017

M 96,42 %

08 NILZA BROZIGUINI DALCIM 3235 Auxiliar de Secretaria
21/08/2016 a 
20/08/2017

E 100 %

09 TAMIRIS DE ALMEIDA 3233 Auxiliar de Educação Infantil
21/08/2016 a 
20/08/2017

E 100 %

10 ZENILDA FURTADO CHODACHI 470 Servente
01/08/2016 a 
31/07/2017

N 100 %

11 ZILMA BRAGA BARRETO 473 Servente
01/08/2016 a 
31/07/2017

N 100 %
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ANEXO II– PORTARIA Nº 2.195 DE 20/11/2018.

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – AGOSTO/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo Período Avaliado
Classe 
Atual

Percentu-
al Obtido

01 CAMILA SAIBEL 3211 Auxiliar de Educação Infantil
01/08/2017 a 
31/07/2018

E 100 %

02 ELIAS DE NADAE 126 Pedreiro
01/08/2017 a 
31/07/2018

N 100 %

03 JENAIR GOMES 197 Guarda Patrimonial
22/08/2017 a 
21/08/2018

M 98,21 %

04 MARCELA FERRAZ 3212 Auxiliar de Secretaria
01/08/2017 a 
31/07/2018

E 96,42 %

05 MARIA APARECIDA DOMINGOS 3234 Auxiliar de Educação Infantil
01/08/2017 a 
31/07/2018

E 100 %

06 MARIA DA GLORIA CORRADI EUZEBIO 308 Servente
03/08/2017 a 
02/08/2018

N 100 %

07 NEUZA LOPES 373 Servente
01/08/2017 a 
31/07/2018

M 96,42 %

08 NILZA BROZIGUINI DALCIM 3235 Auxiliar de Secretaria
21/08/2017 a 
20/08/2018

E 100 %

09 TAMIRIS DE ALMEIDA 3233 Auxiliar de Educação Infantil
21/08/2017 a 
20/08/2018

E 100 %

10 ZENILDA FURTADO CHODACHI 470 Servente
01/08/2017 a 
31/07/2018

N 100 %

11 ZILMA BRAGA BARRETO 473 Servente
01/08/2017 a 
31/07/2018

N 100 %

PORTARIA 2.196/2018-CONCEDE PROGRESSÃO RESULTADO DA 1ª E 2ª AVALIAÇÃO DE PROGRES-
SÃO BIÊNIO 2016-2018-EDUCAÇÃO-OUTROS-AGOSTO DE 2018

Publicação Nº 166739

PORTARIA Nº 2.196/2018

CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A 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 9.428 de 06 de Setembro de 2018.

R E S O L V E:
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Art. 1º - Conceder progressão para o Servidor Público, referente a 1ª e 2ª Avaliação de progressão do servidor da Secre-
taria Municipal de Educação, do biênio 2016/2018, referente a Agosto/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, 20 de novembro 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 2.196 DE 20/11/2018.

CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO AO SERVIDOR – AGOSTO/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo Biênio
Média das 
Avaliações

Classe 
Anterior

Classe 
Atual

01 CAMILA SAIBEL 3211 Auxiliar de E. Infantil
01/08/2017 a 
31/07/2018

100 % E F

02 ELIAS DE NADAE 126 Pedreiro
01/08/2017 a 
31/07/2018

100 % N O

03 JENAIR GOMES 197 Guarda Patrimonial
22/08/2017 a 
21/08/2018

98,21 % M N

04 MARCELA FERRAZ 3212 Auxiliar de Secretaria
01/08/2017 a 
31/07/2018

96,42 % E F

05 MARIA APARECIDA DOMINGOS 3234 Auxiliar de E. Infantil
01/08/2017 a 
31/07/2018

100 % E F

06 MARIA DA G. CORRADI EUZEBIO 308 Servente
03/08/2017 a 
02/08/2018

100 % N O

07 NEUZA LOPES 373 Servente
01/08/2017 a 
31/07/2018

96,42 % M N

08 NILZA BROZIGUINI DALCIM 3235 Auxiliar de Secretaria
21/08/2017 a 
20/08/2018

100 % E F

09 TAMIRIS DE ALMEIDA 3233 Auxiliar de E. Infantil
21/08/2017 a 
20/08/2018

100 % E F

10 ZENILDA FURTADO CHODACHI 470 Servente
01/08/2017 a 
31/07/2018

100 % N O

11 ZILMA BRAGA BARRETO 473 Servente
01/08/2017 a 
31/07/2018

100 % N O
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PORTARIA 2.197/2018-ALTERA A PORTARIA 
1.934-2018 QUE NOMEOU A COMISSÃO ESPE-
CIAL DE AUDIDORIA NAS AIHS E BAÚS REA-
LIZADOS PELA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE 
SAÚDE SANTA RITA

Publicação Nº 166740

PORTARIA Nº 2.197/2018

ALTERA A PORTARIA 1.934-2018 QUE NOMEOU A COMIS-
SÃO ESPECIAL DE AUDIDORIA NAS AIHS E BAÚS REA-
LIZADOS PELA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE SAÚDE 
SANTA RITA.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 9.141 de 28 de 
Agosto de 2018.

R E S O L V E:

Art. 1º - A Comissão Especial de Auditoria nas AIHS e 
BAÚS realizados pela Associação Beneficente de Saúde 
Santa Rita, nomeada através da Portaria nº 1.934/2018, 
terá um prazo de noventa (90) dias para a conclusão dos 
trabalhos, a partir de 17 de Outubro de 2018.

Art. 2º - Os trabalhos da Comissão serão executados fora 
do horário normal de serviço.

Art. 3º - Os Servidores nomeados serão remunerados pe-
los serviços prestados, em cota única, com dez (10) valo-
res de referência-VRSGP, pagos no mês da comprovação 
da efetiva conclusão dos trabalhos da Comissão.

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

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 17 de Outubro de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
20 de novembro 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 N.º 014/2018/GP 
Publicação Nº 166747

PORTARIA N.º 014/2018 – GP DESIGNA SERVIDOR

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal 

em Exercício de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que é de interesse do Município investir 
na capacitação dos seus servidores objetivando promover 
melhor atendimento aos munícipes:

R E S O L V E:

Art. 1.º - DESIGNAR o servidor JOSE MARIA DE OLIVEIRA 
JUNIOR para participar do CURSO ESPECIAL PARA TRI-
PULAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE ESTADO NO SERVIÇO PÚ-
BLICO-ETSP nos dias 19 e 23 de Novembro, na cidade de 
Vitória – na Capitania dos Portos do ES.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

Gabinete do Executivo Municipal, 14 de Novembro de 
2018.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

PORTARIA N.º 15/2018- SEMADA DESIG-
NA SERVIDOR

Publicação Nº 166686

PORTARIA N.º 15/2018- SEMADA DESIGNA SERVIDOR

ODAIR SERGIO DE FREITAS, Secretário Municipal de Agri-
cultura e Desenvolvimento Agropecuário Interino, da Pre-
feitura Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Es-
pírito Santo, nomeado pelo Decreto N.º 291/2018, de 03 
de agosto de 2018, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDOo termo de fomento nº 10/2018 que visa 
o apoio à produção e a comercialização de hortifrutigran-
jeiros através da Associação dos Pequenos Agricultores do 
Estado do Espírito Santo;

R E S O L V E:

Art. 1.º - DESIGNAR o servidor Leomar Jacobsen Eber-
mann, Cargo Assessor Especial Adjunto, matrícula 5978, 
localizado na Secretaria Municipal de Agricultura e Desen-
volvimento Agropecuário, para atuarcomo Fiscal do termo 
de fomento nº 10/2018; em cumprimento ao disposto no 
Art. 67 e Parágrafos da Lei N.º 8.666/93.

Art. 2.º - É dever do Fiscal do Contrato exercer com total 
eficiência as funções de acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato, tendo total responsabilidade pelos 
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resultados, devendo observar o cumprimento, pela contra-
tada, das regras técnicas, científicas ou artísticas previstas 
no instrumento contratual.

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE,

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 
Agropecuário, em20 denovembro de 2018.

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

ODAIR SERGIO DE FREITAS

Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 
Agropecuário

REPUBLICAÇÃO ORDEM DE SERVIÇO Nº 18/ 
2018

Publicação Nº 166684

ORDEM DE SERVIÇO Nº 18/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GABRIEL 
DA PALHA - ES

A Secretária Municipal de Educação da Prefeitura Municipal 
de São Gabriel da Palha-ES, usando de atribuições legais 
e em especial o Art. 80 da Lei Complementar nº 44, de 19 
de novembro de 2015,

CONSIDERANDO a necessidade de cumprir os prazos exis-
tentes para rematrículas, transferências internas e novas 
matriculas.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar, a servidora Tyara Romualdo Jerewski 
Tavares, Auxiliar de Secretaria, desta Municipalidade, 
a realizar serviços extraordinários durante o período de 
12/11/2018 a 15/11/2018 para suprirem a demanda de 
serviços existentes, em substituição à referida servidora.

PARÁGRAFO ÚNICO - Aos servidores atingidos pela pre-
sente ordem de serviço, serão pagas as horas extras ne-
cessárias ao cumprimento do presente objeto, conforme 
Relatório de Horas Extras.

Art. 2º - Publique-se no Diário Oficial dos Municípios.

Art. 3º - Dê ciência aos servidores da Secretaria Municipal 
de Educação.

São Gabriel da Palha, em 19 de novembro de 2018.

ROSA MARIA CASER VENTURIM

Secretária Municipal de Educação

Decreto nº 07/2017
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São Roque do Canaã

Prefeitura

DECRETO Nº. 4.045/2018
Publicação Nº 166606

DECRETO Nº 4.045/2018

REVOGAÇÃO DO DECRETO N.º 4.043/2018.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, con-
feridas pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica 
Municipal, e considerando:

DECRETA:

Art. 1º - Fica REVOGADO o Decreto n.º 4.043, de 13 de 
novembro de 2018, que trata da designação da servidora 
Kezia Penha Fadini, para assumir, cumulativamente com o 
seu cargo, o exercício das atividades do cargo de Adminis-
trador de RH.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos a partir de 20 de novembro 
de 2018.

Gabinete do Prefeito, 20 de Novembro de 2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 
073/2018

Publicação Nº 166614

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de Registro de Preço n.º 073/2018.

Processo n.º: 1510/2018.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã 
- ES.

Contratado: Protevile Equipamentos Eireli.

Objeto: Constitui objeto deste instrumento o Registro 
de Preços para contratação de empresa especializada na 
CONFECÇÃO DE CAMISAS E UNIFORMES, a fim de serem 
utilizados pelos servidores que atuam nas Diversas Secre-
tarias deste Município.

Valor Global: R$ 16.950,00 (dezesseis mil e novecentos e 
cinquenta reais).

Vigência: O prazo de vigência desta Ata de Registro de 
Preços é de 12 (doze) meses, contados da data posterior à 
de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Esta-
do do Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.

São Roque do Canaã - ES, 12/11/2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 
074/2018

Publicação Nº 166667

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de Registro de Preço n.º 074/2018.

Processo n.º: 1510/2018.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã 
- ES.

Contratado: Bamboleo Enxovais LTDA EPP.

Objeto: Constitui objeto deste instrumento o Registro 
de Preços para contratação de empresa especializada na 
CONFECÇÃO DE CAMISAS E UNIFORMES, a fim de serem 
utilizados pelos servidores que atuam nas Diversas Secre-
tarias deste Município.

Valor Global: R$ 21.959,60 (vinte e um mil e novecentos e 
cinquenta e nove reais e sessenta centavos).

Vigência: O prazo de vigência desta Ata de Registro de 
Preços é de 12 (doze) meses, contados da data posterior à 
de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Esta-
do do Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.

São Roque do Canaã - ES, 12/11/2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 
075/2018

Publicação Nº 166666

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de Registro de Preço n.º 075/2018.

Processo n.º: 1510/2018.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã 
- ES.

Contratado: Alessandra Nunes Lords.

Objeto: Constitui objeto deste instrumento o Registro 
de Preços para contratação de empresa especializada na 
CONFECÇÃO DE CAMISAS E UNIFORMES, a fim de serem 
utilizados pelos servidores que atuam nas Diversas Secre-
tarias deste Município.
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Valor Global: R$ 6.250,00 (seis mil e duzentos e cinquenta 
reais).

Vigência: O prazo de vigência desta Ata de Registro de 
Preços é de 12 (doze) meses, contados da data posterior à 
de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Esta-
do do Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.

São Roque do Canaã - ES, 12/11/2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 
076/2018

Publicação Nº 166669

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de Registro de Preço n.º 076/2018.

Processo n.º: 1510/2018.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã 
- ES.

Contratado: Zeniboni Comércio e Confecção LTDA.

Objeto: Constitui objeto deste instrumento o Registro 
de Preços para contratação de empresa especializada na 
CONFECÇÃO DE CAMISAS E UNIFORMES, a fim de serem 
utilizados pelos servidores que atuam nas Diversas Secre-
tarias deste Município.

Valor Global: R$ 10.882,50 (dez mil e oitocentos e oitenta 
e dois reais e cinquenta centavos).

Vigência: O prazo de vigência desta Ata de Registro de 
Preços é de 12 (doze) meses, contados da data posterior à 
de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Esta-
do do Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.

São Roque do Canaã - ES, 12/11/2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO 
Nº. 065/2018

Publicação Nº 166680

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 065/2018.

Processo n.º: 1786/2018.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã 
- ES.

Contratado: Tractorbel Tratores e Peças Belo Horizonte 
LTDA.

Objeto: O presente instrumento tem como objeto a aquisi-
ção de uma Retroescavadeira, em atendimento a Secreta-
ria Municipal de Desenvolvimento Econômico, do Município 

de São Roque do Canaã - ES, através do Contrato de Re-
passe n° 792422/2013/MAPA/CAIXA, com a Caixa Econô-
mica Federal, através do Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento.

Valor Global: R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais).

Vigência: A vigência do contrato será até dia 31 de dezem-
bro de 2018, a partir da assinatura do mesmo.

São Roque do Canaã - ES, 19/11/2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 019/2018 - SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE

Publicação Nº 166661

PORTARIA N.º 019/2018

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA FIS-
CALIZAREM E ACOMPANHAR O FORNECIMENTO DE MEDI-
CAMENTOS E INSUMOS REFERENTE AO SISTEMA ESTADU-
AL DE REGISTRO DE PREÇO - SERP.

O Secretário Municipal de Saúde de São Roque do Canaã – 
ES, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o disposto no Artigo 67 da Lei n.º 8.666/93;

RESOLVE:

1º - Designar as servidoras MAYARA SPALENZA BOSI e 
FRANCISLAINE PARPAIOLA TOREZANI para acompanha-
rem e fiscalizarem as Atas de Registros de Preços dos Ter-
mos de Adesão do Sistema Estadual de Registro de Preços 
(SERP) nos VIII, IX e X, para fornecimento de medica-
mentos e insumos, com poderes amplos e irrestritos para 
propor penalidades, analisar documentos e vistoriar os 
produtos.

2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrario.

Cumpra-se, registra-se e publica-se.

São Roque do Canaã – ES, 20 de Novembro de 2018.

RAIMARY SPALENZA PRIORI

Subsecretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 328/2018
Publicação Nº 166604

PORTARIA Nº 328/2018

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR.
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O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, con-
feridas pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica 
Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias regulamentares a servidora DEI-
DRE GALÃO, referente ao período aquisitivo de 11/03/2017 
à 10/03/2018, para gozá-las no período de 18/11/2018 à 
17/12/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 18 de novembro 
de 2018.

Gabinete do Prefeito, 20 de novembro de 2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal
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ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2018
Publicação Nº 166708

 

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA - ES

5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Receitas
Previsão Previsão Receitas Realizadas

%(b/a) Até o Período (c)
Saldo% (c/a)

No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)

37.916.000,00 37.916.000,00 5.529.859,21 14,58 73,99RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 9.860.371,3728.055.628,63
28.300.000,00 28.300.000,00 4.797.363,64 16,95 87,81RECEITAS CORRENTES 3.450.947,0924.849.052,91

1.044.051,85 1.044.051,85 216.561,65 20,74 90,38IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 100.395,04943.656,81
931.726,85 931.726,85 202.491,51 21,73 91,92Impostos 75.319,60856.407,25
112.325,00 112.325,00 14.070,14 12,53 77,68Taxas 25.075,4487.249,56

Contribuição De Melhoria
510.000,00 510.000,00 98.686,82 19,35 104,30CONTRIBUIÇÕES (21.909,72)531.909,72

Contribuições Sociais
510.000,00 510.000,00 98.686,82 19,35 104,30Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública (21.909,72)531.909,72
432.974,87 432.974,87 54.107,71 12,50 52,69RECEITA PATRIMONIAL 204.827,75228.147,12

100,00 100,00Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado 100,00
432.874,87 432.874,87 54.107,71 12,50 52,71Valores Mobiliários 204.727,75228.147,12

Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,
Exploração De Recursos Naturais
Exploração Do Patrimônio Intangível
Cessão De Direitos
Demais Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL

88.604,01 88.604,01 607,50 0,69 10,21RECEITA DE SERVIÇOS 79.556,019.048,00
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte
Serviços E Atividades Referentes À Saúde
Serviços E Atividades Financeiras

88.604,01 88.604,01 607,50 0,69 10,21Outros Serviços 79.556,019.048,00
26.206.739,07 26.206.739,07 4.400.335,97 16,79 88,10TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.118.294,4823.088.444,59
13.841.096,46 13.841.096,46 1.939.435,16 14,01 80,34Transferências Da União E De Suas Entidades 2.720.935,5311.120.160,93

9.077.746,62 9.077.746,62 1.912.941,76 21,07 100,89Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas (80.936,29)9.158.682,91
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades
Transferências De Instituições Privadas

3.287.895,99 3.287.895,99 547.959,05 16,67 85,45Transferências De Outras Instituições Públicas 478.295,242.809.600,75
Transferências Do Exterior
Transferências De Pessoas Físicas
Transferências Provenientes De Depósitos  Identificados

17.630,20 17.630,20 27.063,99 153,51 271,39OUTRAS RECEITAS CORRENTES (30.216,47)47.846,67
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais (191,19)191,19

17.630,20 17.630,20 26.705,57 151,48 229,68Indenizações, Restituições E Ressarcimentos (22.862,58)40.492,78
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público

358,42Demais Receitas Correntes (7.162,70)7.162,70
9.616.000,00 9.616.000,00 732.495,57 7,62 33,35RECEITAS DE CAPITAL 6.409.424,283.206.575,72

OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações De Crédito - Mercado Interno
Operações De Crédito - Mercado Externo

ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação De Bens Móveis
Alienação De Bens Imóveis
Alienação De Bens Intangíveis

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
9.541.891,39 9.541.891,39 728.831,11 7,64 33,34TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.360.817,703.181.073,69
5.156.050,00 5.156.050,00 98.620,00 1,91 36,35Transferências Da União E De Suas Entidades 3.281.820,001.874.230,00
4.385.841,39 4.385.841,39 630.211,11 14,37 29,80Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas 3.078.997,701.306.843,69

Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades
Transferências De Instituições Privadas
Transferências De Outras Instituições Públicas
Transferências Do Exterior
Transferências De Pessoas Físicas
Transferências Provenientes De Depósitos  Identificados

74.108,61 74.108,61 3.664,46 4,94 34,41OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 48.606,5825.502,03
Integralização De Capital Social
Resgate De Títulos Do Tesouro

74.108,61 74.108,61 3.664,46 4,94 34,41Demais Receitas De Capital 48.606,5825.502,03
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

37.916.000,00 37.916.000,00 5.529.859,21 14,58 73,99SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 9.860.371,3728.055.628,63

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

37.916.000,00 37.916.000,00 5.529.859,21 14,58 73,99SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 9.860.371,3728.055.628,63

DÉFICIT (VI)

37.916.000,00TOTAL (VII) = (V + VI) 28.055.628,6337.916.000,00 5.529.859,21 14,58 73,99 9.860.371,37

2.737.449,12SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.293.505,03 47,25

  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

2.722.449,12  Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 1.293.505,03 47,51

15.000,00  Reabertura de Créditos Adicionais
Despesas Liquidadas

DESPESAS
Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas

No Período No Período Até Período
(h)

Despesas Empenhadas

Até Período
(f)

Saldo

(i) = (e - h)

Saldo
Inicial

(d)
Atualizada

(e)
Pagas Até o
Periodo (j)

37.916.000,00 3.526.487,75 27.211.863,32 5.944.241,9345.916.559,97DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 23.381.973,2418.704.696,65 22.534.586,73 22.378.274,17

26.606.903,52 3.003.559,44 23.709.644,37 4.466.022,1028.364.667,80DESPESAS CORRENTES 20.964.700,844.655.023,43 7.399.966,96 20.717.941,45

15.092.413,89 2.491.274,30 12.449.889,96 2.501.994,0415.627.156,87PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.425.527,933.177.266,91 3.201.628,94 12.425.527,93

50,00 50,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 50,00 50,00

11.514.439,63 512.285,14 11.259.754,41 1.964.028,0612.737.460,93OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.539.172,911.477.706,52 4.198.288,02 8.292.413,52

11.026.096,48 522.928,31 3.502.218,95 1.478.219,8317.436.892,17DESPESAS DE CAPITAL 2.417.272,4013.934.673,22 15.019.619,77 1.660.332,72

11.026.046,48 522.928,31 3.502.218,95 1.478.219,8317.436.842,17INVESTIMENTOS 2.417.272,4013.934.623,22 15.019.569,77 1.660.332,72

INVERSÕES FINANCEIRAS

50,00 50,00AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 50,00 50,00

RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL

283.000,00 115.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 115.000,00 115.000,00

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

37.916.000,00 3.526.487,75 27.211.863,32 5.944.241,9345.916.559,97SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 23.381.973,2418.704.696,65 22.534.586,73 22.378.274,17

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA - ES

5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Outras Dívidas

22.378.274,1722.534.586,7323.381.973,245.944.241,9318.704.696,6527.211.863,323.526.487,7545.916.559,9737.916.000,00SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

4.673.655,39SUPERÁVIT (XIII)

22.378.274,1722.534.586,7328.055.628,635.944.241,9318.704.696,6527.211.863,323.526.487,7545.916.559,9737.916.000,00TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

RESERVA DO RPPS

Receitas Intra
Previsão Previsão Receitas Realizadas

%(b/a) Até o Período (c)
Saldo%

(c/a)No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)

RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS

Despesas Liquidadas
DESPESAS INTRA

Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas

No Período No Período Até Período
(h)

Despesas Empenhadas

Até Período
(f)

Saldo

(i) = (e - h)

Saldo
Inicial

(d)
Atualizada

(e)
Pagas Até o
Periodo (j)

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA

RESERVA DOS RPPS

RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DAS DESPESAS INTRAS

RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal

ELIEGI TOREZANI FERRARI
Contadora

CRC- ES 011900-0

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração Geral, Emissão: 08/11/2018 , às 07:46:36 
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 5º BIMES-
TRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2018

Publicação Nº 166711

 

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA - ES

5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada (a)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

No Período Até Período
(b)

No Período Até Período
(d)

(b/

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo

(e) = (a - d)total b)

%

total d)

%
(d/

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 37.916.000,00 45.916.559,97 3.526.487,75 27.211.863,32 5.944.241,93 23.381.973,24 22.534.586,73100,00 100,0018.704.696,65

Legislativa 1.272.000,00 1.272.000,00 180.172,20 958.508,23 191.502,41 931.383,82 340.616,183,52 3,98313.491,77

Ação Legislativa 1.272.000,00 1.272.000,00 180.172,20 958.508,23 191.502,41 931.383,82 340.616,183,52 3,98313.491,77

Administração 3.074.584,04 3.152.155,41 371.540,13 2.676.898,66 447.327,68 2.404.546,09 747.609,329,84 10,28475.256,75

Administração Geral 2.965.719,39 3.067.090,76 360.765,59 2.613.939,99 436.403,14 2.342.032,52 725.058,249,61 10,02453.150,77

Controle Interno 78.864,65 78.864,65 10.774,54 62.958,67 10.924,54 62.513,57 16.351,080,23 0,2615.905,98

Formação do Recusos Humanos 30.000,00 6.200,00 6.200,006.200,00

Segurança Pública 5.246,00 5.185,94 213,40 5.174,18 624,85 2.636,66 2.549,280,02 0,0111,76

Defesa Civil 5.246,00 5.185,94 213,40 5.174,18 624,85 2.636,66 2.549,280,02 0,0111,76

Assistência Social 1.275.407,24 1.570.494,42 131.001,12 1.071.740,98 201.908,43 942.280,02 628.214,403,94 4,03498.753,44

Administração Geral 475.967,26 475.925,06 59.009,33 367.307,08 63.716,10 355.063,56 120.861,501,35 1,52108.617,98

Assitência ao Portador de Deficiência 164.247,39 180.565,74 180.565,74 37.343,00 146.056,26 34.509,480,66 0,62

Assistência à Criança e ao  Adolescente 78.000,00 78.000,00 78.000,00 13.000,00 65.000,00 13.000,000,29 0,28

Assistência Comunitária 557.192,59 836.003,62 71.991,79 445.868,16 87.849,33 376.160,20 459.843,421,64 1,61390.135,46

Saúde 8.326.363,83 9.680.135,01 1.014.012,49 6.838.502,83 1.191.742,84 6.100.885,75 3.579.249,2625,13 26,092.841.632,18

Administração Geral 506.515,01 582.260,27 78.310,53 482.566,50 100.745,55 457.985,66 124.274,611,77 1,9699.693,77

Formação do Recusos Humanos 15.000,00 500,00 500,00 500,00

Atenção Básica 4.186.860,74 4.689.289,56 415.829,56 2.980.451,66 484.426,09 2.555.375,53 2.133.914,0310,95 10,931.708.837,90

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.008.613,07 3.675.186,31 407.700,94 2.805.831,40 493.517,42 2.615.042,92 1.060.143,3910,31 11,18869.354,91

Suporte Profilático e Terapêutico 200.100,00 200.100,00 28.197,95 147.841,93 37.982,11 118.918,03 81.181,970,54 0,5152.258,07

Vigilância Sanitária 224.154,40 205.854,40 25.957,23 173.442,10 26.580,09 158.100,36 47.754,040,64 0,6832.412,30

Vigilância Epidemiológica 185.120,61 217.379,93 25.763,04 180.153,08 48.491,58 160.115,83 57.264,100,66 0,6837.226,85

Outras Transferências 109.564,54 32.253,24 67.716,16 35.347,42 74.217,120,25 0,1541.848,38

Educação 10.245.954,18 10.794.650,73 1.125.287,41 7.739.037,82 1.414.884,26 6.481.220,86 4.313.429,8728,44 27,723.055.612,91

Administração Geral 261.965,16 359.794,58 39.087,65 301.035,61 49.842,14 276.151,14 83.643,441,11 1,1958.758,97

Formação do Recusos Humanos 10.000,00 8.380,00 660,00 8.341,50 660,00 8.341,50 38,500,03 0,0438,50

Assistência à Criança e ao  Adolescente 35.000,00 45.186,50 45.181,00 45.181,00 5,500,17 0,195,50

Alimentação e Nutrição 250.000,00 254.406,86 43.373,36 247.545,13 40.184,14 211.775,16 42.631,700,91 0,916.861,73

Ensino Fundamental 3.705.461,52 4.088.024,63 451.912,91 3.340.489,15 626.198,91 2.902.375,20 1.185.649,4312,28 12,41747.535,48

Ensino Superior 232.300,80 335.946,19 335.360,53 70.956,21 250.997,81 84.948,381,23 1,07585,66

Educação Infantil 4.669.169,82 4.607.631,03 598.993,95 2.431.000,09 406.951,46 2.044.472,13 2.563.158,908,93 8,742.176.630,94

Transportes Especiais 1.082.056,88 1.095.280,94 (8.740,46) 1.030.084,81 220.091,40 741.926,92 353.354,023,79 3,1765.196,13

Direitos da Cidadania 463.743,94 571.898,94 43.775,07 347.830,31 65.013,77 310.134,17 261.764,771,28 1,33224.068,63

Assitência ao Portador de Deficiência 22.500,00 22.500,00 5.625,00 16.875,00 5.625,000,08 0,08

Assistência à Criança e ao  Adolescente 463.743,94 549.398,94 43.775,07 325.330,31 59.388,77 293.259,17 256.139,771,20 1,25224.068,63

Urbanismo 4.910.923,16 6.175.018,84 329.167,93 3.995.399,43 1.901.875,57 3.571.254,50 2.603.764,3414,68 15,272.179.619,41

Infra_estrutura Urbana 1.612.071,27 2.796.080,89 32.189,12 1.646.279,15 1.434.669,39 1.592.134,41 1.203.946,486,05 6,811.149.801,74

Serviços Urbanos 2.658.851,89 2.838.937,95 296.978,81 2.349.120,28 467.206,18 1.979.120,09 859.817,868,63 8,46489.817,67

Transportes Especiais 640.000,00 540.000,00 540.000,00540.000,00

Habitação 74.608,61 74.608,61 74.608,6174.608,61

Assistência Comunitária 74.608,61 74.608,61 74.608,6174.608,61

Saneamento 2.538.911,68 6.534.748,54 6.534.748,546.534.748,54

Saneamento Básico Urbano 2.538.911,68 6.534.748,54 6.534.748,546.534.748,54

Gestão Ambiental 452.184,85 448.834,97 41.335,06 297.297,42 49.171,47 254.826,83 194.008,141,09 1,09151.537,55

Preservação e Conservação Ambiental 452.184,85 448.834,97 41.335,06 297.297,42 49.171,47 254.826,83 194.008,141,09 1,09151.537,55

Agricultura 3.785.574,72 4.177.097,29 251.754,97 2.439.796,22 323.460,84 1.635.347,04 2.541.750,258,97 6,991.737.301,07

Extensão Rural 1.786.706,08 2.151.274,29 251.754,97 1.904.796,22 323.460,84 1.635.347,04 515.927,257,00 6,99246.478,07

Promoção da Produção Agropecuária 1.998.868,64 2.025.823,00 535.000,00 2.025.823,001,97 1.490.823,00

Desporto  e Lazer 904.620,65 1.034.620,65 31.202,97 533.729,24 105.726,88 492.504,05 542.116,601,96 2,12500.891,41

Desporto Comunitário 904.620,65 1.034.620,65 31.202,97 533.729,24 105.726,88 492.504,05 542.116,601,96 2,12500.891,41

Encargos especiais 302.877,10 310.110,62 7.025,00 307.948,00 51.002,93 254.953,45 55.157,171,13 1,092.162,62

Serviço da Dívida Interna 2.967,62 3.176,14 1.013,52 1.013,52 2.162,622.162,62

Outros Encargos Especiais 299.909,48 306.934,48 7.025,00 306.934,48 51.002,93 253.939,93 52.994,551,13 1,09

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 283.000,00 115.000,00 115.000,00115.000,00---- ---- ---- ---- ---- ----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL (III) = (I + II) 37.916.000,00 45.916.559,97 3.526.487,75 27.211.863,32 5.944.241,93 23.381.973,24 22.534.586,73100,00 100,0018.704.696,65

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração Geral, Emissão: 08/11/2018 , às 07:49:56 

RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal

ELIEGI TOREZANI FERRARI
Contadora

CRC- ES 011900-0



21/11/2018 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 1142

www.diariomunicipales.org.br

Página 186

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 5º BIMESTRE DE 2018 - SETEM-
BRO A OUTUBRO DE 2018

Publicação Nº 166713

 

R
E

L
A

T
Ó

R
IO

 R
E

SU
M

ID
O

 D
A

 E
X

E
C

U
Ç

Ã
O

 O
R

Ç
A

M
E

N
T

Á
R

IA
P

R
E

F
E

IT
U

R
A

 M
U

N
IC

IP
A

L
 D

E
 S

A
O

 R
O

Q
U

E
 D

O
 C

A
N

A
A

 -
 E

S

5º
 B

IM
E

ST
R

E
 D

E
 2

01
8 

- 
N

O
V

E
M

B
R

O
 D

E
 2

01
7 

A
 O

U
T

U
B

R
O

 D
E

 2
01

8

D
E

M
O

N
ST

R
A

T
IV

O
 D

A
 R

E
C

E
IT

A
 C

O
R

R
E

N
T

E
 L

ÍQ
U

ID
A

O
R

Ç
A

M
E

N
T

O
 F

IS
C

A
L

 E
 D

A
 S

E
G

U
R

ID
A

D
E

 S
O

C
IA

L

R
$ 

1,
00

R
R

E
O

 –
 A

N
E

X
O

 3
 (

L
R

F,
 A

rt
. 5

3,
 in

ci
so

 I
)

E
m

is
sã

o:
 0

8/
11

/2
01

8 
 0

7:
51

:0
6

N
O

V
/2

01
7

D
E

Z
/2

01
7

JA
N

/2
01

8
F

E
V

/2
01

8
M

A
R

/2
01

8
A

B
R

/2
01

8
M

A
I/

20
18

JU
N

/2
01

8
JU

L
/2

01
8

A
G

O
/2

01
8

SE
T

/2
01

8

T
O

T
A

L
(Ú

L
T

IM
O

S 
12

M
E

SE
S)

P
R

E
V

IS
Ã

O
A

T
U

A
L

IZ
A

D
A

20
18

O
U

T
/2

01
8

E
V

O
L

U
Ç

Ã
O

 D
A

 R
E

C
E

IT
A

 R
E

A
L

IZ
A

D
A

 N
O

S 
Ú

L
T

IM
O

S 
12

 M
E

SE
S

E
SP

E
C

IF
IC

A
Ç

Ã
O

2.
30

0.
41

5,
95

3.
40

1.
91

6,
86

2.
85

1.
81

1,
08

2.
53

5.
90

1,
05

2.
75

8.
79

6,
22

2.
72

9.
40

7,
15

3.
14

0.
60

8,
20

2.
87

0.
00

3,
15

3.
06

3.
15

4,
34

2.
74

6.
52

8,
92

2.
79

1.
23

4,
08

32
.1

05
.5

17
,0

5
33

.7
66

.1
51

,2
6

2.
57

6.
37

4,
26

R
E

C
E

IT
A

S 
C

O
R

R
E

N
T

E
S 

(I
)

10
0.

54
1,

84
99

.3
22

,2
9

68
.1

90
,5

8
67

.4
84

,1
5

78
.0

51
,2

6
84

.5
80

,2
0

87
.3

07
,7

8
70

.8
35

,5
1

10
7.

29
7,

23
16

3.
34

8,
45

99
.1

16
,0

1
1.

04
4.

05
1,

85
1.

14
3.

52
0,

94
11

7.
44

5,
64

Im
po

st
os

, T
ax

as
 e

 C
on

tr
ib

ui
çõ

es
 d

e 
M

el
ho

ri
a

32
8,

13
80

0,
51

37
1,

58
35

6,
10

25
8,

16
72

7,
52

1.
56

7,
17

13
0,

97
16

.6
13

,3
0

44
.0

89
,3

7
11

.2
58

,8
6

82
.9

07
,0

0
77

.9
82

,1
0

1.
48

0,
43

IP
T

U

52
.8

27
,1

3
58

.3
02

,5
6

38
.5

35
,2

1
35

.1
44

,6
8

43
.8

18
,3

7
53

.4
80

,0
0

37
.0

44
,2

9
36

.1
34

,4
0

43
.6

06
,7

3
52

.7
00

,0
8

47
.3

58
,3

3
50

9.
03

0,
85

57
7.

67
1,

35
78

.7
19

,5
7

IS
S

12
.2

71
,9

1
2.

02
0,

00
1.

89
0,

00
9.

15
0,

00
9.

41
8,

00
1.

82
8,

00
6.

94
0,

00
3.

05
0,

02
2.

48
7,

87
2.

45
4,

00
39

.3
21

,0
0

59
.4

15
,8

0
7.

90
6,

00
IT

B
I

32
.3

36
,0

2
35

.4
54

,4
8

22
.1

31
,3

2
20

.8
29

,6
1

22
.6

77
,7

4
20

.8
27

,6
0

38
.7

05
,3

8
32

.9
41

,1
9

26
.3

13
,1

6
30

.1
47

,9
2

26
.1

44
,8

8
30

0.
46

8,
00

33
5.

67
8,

74
27

.1
69

,4
4

IR
R

F

2.
77

8,
65

2.
74

4,
74

5.
26

2,
47

2.
00

3,
76

1.
87

8,
99

7.
71

7,
08

3.
05

0,
94

1.
62

8,
95

17
.7

14
,0

2
33

.9
23

,2
1

11
.8

99
,9

4
11

2.
32

5,
00

92
.7

72
,9

5
2.

17
0,

20
O

ut
ro

s 
Im

po
st

os
, T

ax
as

 e
 C

on
tr

ib
ui

çõ
es

 d
e 

M
el

ho
ri

a

37
.5

98
,6

6
38

.3
86

,4
7

47
.1

91
,4

5
38

.8
65

,9
5

60
.7

14
,8

4
55

.6
01

,2
6

56
.5

91
,9

3
65

.5
89

,0
3

51
.9

32
,3

2
56

.7
36

,1
2

50
.6

11
,9

3
51

0.
00

0,
00

60
7.

89
4,

85
48

.0
74

,8
9

C
on

tr
ib

ui
çõ

es

21
.7

52
,8

6
18

.6
66

,3
4

18
.2

89
,8

6
19

.1
83

,5
9

20
.7

96
,5

9
20

.2
80

,5
4

23
.2

76
,6

2
20

.3
73

,2
4

24
.6

80
,5

4
27

.1
58

,4
3

26
.0

64
,6

5
43

2.
97

4,
87

26
8.

56
6,

32
28

.0
43

,0
6

R
ec

ei
ta

 P
at

ri
m

on
ia

l

21
.7

52
,8

6
18

.6
66

,3
4

18
.2

89
,8

6
19

.1
83

,5
9

20
.7

96
,5

9
20

.2
80

,5
4

23
.2

76
,6

2
20

.3
73

,2
4

24
.6

80
,5

4
27

.1
58

,4
3

26
.0

64
,6

5
43

2.
87

4,
87

26
8.

56
6,

32
28

.0
43

,0
6

R
en

di
m

en
to

s 
de

 A
pl

ic
aç

ão
 F

in
an

ce
ir

a

10
0,

00
O

ut
ra

s 
R

ec
ei

ta
s 

Pa
tr

im
on

ia
is

R
ec

ei
ta

 A
gr

op
ec

uá
ri

a

R
ec

ei
ta

 I
nd

us
tr

ia
l

11
4,

71
11

.1
47

,5
0

55
5,

00
1.

35
2,

50
80

4,
00

3.
54

9,
00

1.
11

7,
50

68
7,

50
37

5,
00

17
5,

00
88

.6
04

,0
1

20
.3

10
,2

1
43

2,
50

R
ec

ei
ta

 d
e 

Se
rv

iç
os

2.
13

2.
15

4,
55

3.
22

8.
92

1,
17

2.
71

7.
33

2,
04

2.
40

8.
78

8,
93

2.
59

6.
58

7,
63

2.
56

7.
95

3,
50

2.
96

5.
99

2,
23

2.
70

5.
30

5,
38

2.
87

7.
28

4,
88

2.
49

3.
38

4,
87

2.
61

4.
45

2,
13

30
.0

12
.2

56
,1

2
31

.6
64

.2
85

,8
5

2.
35

6.
12

8,
54

T
ra

ns
fe

rê
nc

ia
s 

C
or

re
nt

es

72
6.

70
0,

08
1.

39
8.

21
1,

81
1.

15
7.

25
2,

88
88

5.
21

5,
03

81
7.

05
3,

49
77

9.
28

3,
63

93
9.

00
2,

54
1.

00
2.

72
3,

13
1.

08
1.

69
0,

59
80

4.
55

4,
93

60
6.

79
5,

93
11

.4
98

.5
42

,0
0

10
.8

87
.8

00
,2

8
68

9.
31

6,
24

C
ot

a-
Pa

rt
e 

do
 F

PM

66
7.

80
8,

06
72

3.
76

6,
08

63
8.

52
2,

98
73

3.
58

5,
43

67
2.

22
4,

19
69

7.
38

3,
57

63
3.

79
6,

82
69

7.
67

5,
25

70
7.

29
9,

40
69

3.
92

8,
50

75
4.

58
4,

32
7.

51
0.

68
4,

24
8.

33
7.

57
2,

35
71

6.
99

7,
75

C
ot

a-
Pa

rt
e 

do
 I

C
M

S

6.
68

9,
43

6.
06

2,
25

10
.7

40
,3

6
15

.0
23

,4
3

13
7.

47
7,

08
36

.2
88

,5
0

73
.4

74
,7

7
16

3.
47

4,
25

72
.3

53
,2

6
47

.2
84

,1
6

18
.0

88
,3

4
55

7.
99

6,
51

60
1.

83
3,

03
14

.8
77

,2
0

C
ot

a-
Pa

rt
e 

do
 I

PV
A

20
6,

65
24

9,
95

25
,1

5
58

,6
3

15
,2

8
64

,8
3

13
2,

83
72

,2
1

36
4,

23
23

,9
0

3.
11

4,
55

8.
97

9,
62

9.
84

5,
20

5.
51

6,
99

 C
ot

a-
Pa

rt
e 

do
 I

T
R

5.
83

6,
75

5.
83

6,
75

5.
66

6,
13

5.
66

6,
13

5.
66

6,
13

5.
66

6,
13

5.
66

6,
13

5.
66

6,
13

5.
66

6,
13

5.
66

6,
13

5.
66

6,
13

68
.6

95
,2

4
68

.3
34

,8
0

5.
66

6,
13

T
ra

ns
fe

rê
nc

ia
s 

da
 L

C
 8

7/
19

96

16
.1

63
,2

9
22

.3
00

,6
5

16
.7

46
,0

2
16

.4
15

,2
5

16
.8

97
,4

1
11

.9
81

,1
5

16
.6

88
,6

9
15

.1
97

,3
2

14
.0

44
,1

1
15

.1
88

,9
4

15
.1

86
,7

8
18

1.
22

9,
65

19
2.

22
4,

06
15

.4
14

,4
5

T
ra

ns
fe

rê
nc

ia
s 

da
 L

C
 6

1/
19

89

25
1.

88
7,

18
29

9.
81

9,
99

28
1.

84
2,

95
28

1.
22

0,
92

29
1.

84
4,

05
27

5.
05

1,
51

26
5.

57
9,

72
30

7.
01

0,
91

28
5.

71
2,

69
27

3.
37

8,
95

26
8.

49
1,

55
3.

28
7.

89
5,

99
3.

36
1.

30
7,

92
27

9.
46

7,
50

T
ra

ns
fe

rê
nc

ia
s 

do
 F

U
N

D
E

B

45
6.

86
3,

11
77

2.
67

3,
69

60
6.

53
5,

57
47

1.
60

4,
11

65
5.

41
0,

00
76

2.
23

4,
18

1.
03

1.
65

0,
73

51
3.

48
6,

18
71

0.
15

4,
47

65
3.

35
9,

36
94

2.
52

4,
53

6.
89

8.
23

2,
87

8.
20

5.
36

8,
21

62
8.

87
2,

28
O

ut
ra

s 
T

ra
ns

fe
rê

nc
ia

s 
C

or
re

nt
es

8.
25

3,
33

5.
47

3,
09

25
2,

15
22

5,
93

2.
64

5,
90

18
7,

65
3.

89
0,

64
6.

78
2,

49
1.

27
1,

87
5.

52
6,

05
81

4,
36

17
.6

30
,2

0
61

.5
73

,0
9

26
.2

49
,6

3
O

ut
ra

s 
R

ec
ei

ta
s 

C
or

re
nt

es

28
4.

68
0,

76
34

6.
03

3,
37

36
5.

79
0,

60
33

1.
19

2,
68

32
9.

86
6,

60
30

6.
13

3,
41

33
3.

75
2,

17
37

6.
96

1,
55

28
7.

49
4,

65
31

3.
32

9,
18

28
0.

68
7,

09
3.

80
5.

51
7,

05
3.

84
5.

47
9,

67
28

9.
55

7,
61

D
E

D
U

Ç
Õ

E
S 

(I
I)

C
on

tr
ib

ui
çã

o 
do

 S
er

vi
do

r 
pa

ra
 o

 P
la

no
 d

e 
Pr

ev
id

ên
ci

a

C
om

pe
ns

aç
ão

 F
in

an
ce

ir
a 

en
tr

e 
R

eg
im

es
 d

e 
Pr

ev
id

ên
ci

a

28
4.

68
0,

76
34

6.
03

3,
37

36
5.

79
0,

60
33

1.
19

2,
68

32
9.

86
6,

60
30

6.
13

3,
41

33
3.

75
2,

17
37

6.
96

1,
55

28
7.

49
4,

65
31

3.
32

9,
18

28
0.

68
7,

09
3.

80
5.

51
7,

05
3.

84
5.

47
9,

67
28

9.
55

7,
61

D
ed

uç
ão

 d
e 

R
ec

ei
ta

 p
ar

a 
Fo

rm
aç

ão
 d

o 
FU

N
D

E
B

2.
01

5.
73

5,
19

3.
05

5.
88

3,
49

2.
48

6.
02

0,
48

2.
20

4.
70

8,
37

2.
42

8.
92

9,
62

2.
42

3.
27

3,
74

2.
80

6.
85

6,
03

2.
49

3.
04

1,
60

2.
77

5.
65

9,
69

2.
43

3.
19

9,
74

2.
51

0.
54

6,
99

28
.3

00
.0

00
,0

0
29

.9
20

.6
71

,5
9

2.
28

6.
81

6,
65

R
E

C
E

IT
A

 C
O

R
R

E
N

T
E

 L
ÍQ

U
ID

A
 (

II
I)

 =
 (

I 
- 

II
) R

U
B

E
N

S
 C

A
S

O
T

T
I

P
re

fe
ito

 M
un

ic
ip

al
E

L
IE

G
I 

T
O

R
E

Z
A

N
I 

FE
R

R
A

R
I

C
on

ta
do

ra
C

R
C

- 
E

S
 0

11
90

0-
0

FO
N

T
E

: S
is

te
m

a 
de

 A
dm

in
is

tr
aç

ão
 d

e 
Fi

na
nç

as
 P

úb
li

ca
s,

 U
ni

da
de

 R
es

po
ns

áv
el

: S
ec

re
ta

ri
a 

D
e 

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 G

er
al

, E
m

is
sã

o:
 0

8/
11

/2
01

8 
, à

s 
07

:5
0:

38
 

S
is

te
m

a
 d

e 
A

d
m

in
is

tr
a
çã

o
 d

e 
F

in
a
n
ça

s 
P

ú
b
li

ca
s 

P
a
g
e 

1
 o

f 
1

E
&

L
 P

ro
d
u
çõ

es
 d

e 
S
o
ft

w
a
re

 L
T

D
A

IM
P

R
E

S
S

Ã
O

: 
U

IL
L
IA

M
 M

A
R

T
IN

S
 T

O
R

E
Z

A
N

I



21/11/2018 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 1142

www.diariomunicipales.org.br

Página 187

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVI-
MENTO DO ENSINO - MDE 5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2018

Publicação Nº 166715

 

1,00                      

 % c=(b/a)x100 
91,92                  

     1.1- Receita Resultante do Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 92,70                    
1.1.1 -  IPTU 118,10                   
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 22,02                    

     1.2- Receita Resultante do Imposto s/ Transmissão Inter Vivos - ITBI 114,76                
1.2.1 -  ITBI 114,76                   
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

     1.3- Receita Resultante do Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS 91,65                  
1.3.1 -  ISS 90,85                    
 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 293,39                   

89,16                  

1.5.1- ITR
 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR

83,31                  
76,21                    

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "b" 77,75                    
 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas "d" - EC 55/2007 -                        
 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas  "e" - EC84/2014 100,90                   

92,48                    
82,48                    
84,84                    

104,55                   
105,57                   

83,70                  

 % c=(b/a)x100 

313,23                

100,93                
86,83                    

-                        
84,09                    
86,92                    

-                        
43,25                    

50,78                  
50,60                  

786,48                
-                      
-                      

57,05                  

 % c=(b/a)x100 
84,48                  
77,75                    
92,48                    
82,48                    
84,84                    

104,55                   
105,57                   
85,60                  
85,45                    

-                      
2.467,49                

-                      
78,27                  

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

 Até o Bimestre 
(e) 

 % (f) = 
(e/d) 
x100 

 Até o Bimestre 
(g) 

 % (h) = 
(g/d) 
x100 

3.287.995,99       3.287.995,99       2.658.672,39    80,86   2.650.164,37     80,60   -                        
1.729.502,82           1.729.502,82          1.331.867,23        77,01     1.323.359,21         76,52     -                        
1.558.493,17           1.558.493,17          1.326.805,16        85,13     1.326.805,16         85,13     -                        

100,00                 46.195,36            32.311,51          69,95   13.431,97          29,08   -                        
-                         8.094,20                 4.908,62              60,64     2.309,02               28,53     -                        

100,00                    38.101,16               27.402,89             71,92     11.122,95             29,19     -                        
3.288.095,99       3.334.191,35       2.690.983,90    80,71   2.663.596,34     79,89   -                        

     16.1- FUNDEB 60%
     16.2- FUNDEB 40%

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <2017> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <2018 >²

% c=(b/a)x100
83,70                  

 PREVISÃO ATUALIZADA 
(a) 

RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre(b)

22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)³

-                                       

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

-                                         
-                                         
-                                         

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
     13.1- Com Educação Infantil
     13.2- Com Ensino Fundamental
14- OUTRAS DESPESAS
     14.1- Com Educação Infantil
     14.2- Com Ensino Fundamental
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

     17.2- FUNDEB 40%

     19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 94,16                                     
     19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 0,48                                       

 RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  PREVISÃO INICIAL 

5.189.463,53                                        5.189.463,53                     4.343.546,31                      

     19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 5,36                                       

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

40.225,60                            

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) (517.621,06)                                         (517.621,06)                       (405.164,79)                       

DESPESAS DO FUNDEB  Dotação Inicial 
 Dotação 

Atualizada 
(d) 

Despesas Empenhadas  Despesas Liquidadas 

     11.2- Complementação da União ao FUNDEB -                                                         -                                       -                                        
     11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 200,00                                                    200,00                                  4.934,98                                
     11.4- Receita de Convêncios de Municipalização

    10.6- Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 111.599,30                                              111.599,30                           117.815,40                            
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 3.288.095,99                                        3.288.095,99                     2.814.535,73                      
     11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 3.287.895,99                                           3.287.895,99                         2.809.600,75                         

    10.3- ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 13.739,05                                                13.739,05                             11.332,20                              
    10.4- Cota-Parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 36.245,93                                                36.245,93                             30.752,08                              
    10.5- Cota-Parte ITR ou ITR arrecadados destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5+2.5)) 1.795,92                                                  1.795,92                               1.877,64                                

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.805.517,05                                        3.805.517,05                     3.214.765,54                      
    10.1- Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 2.140.000,00                                           2.140.000,00                         1.663.788,66                         
    10.2- Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.502.136,85                                           1.502.136,85                         1.389.199,56                         

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7+ 8) 3.451.348,49                                        3.451.348,49                     1.968.931,83                      

RECEITAS DO FUNDEB  PREVISÃO INICIAL 
 PREVISÃO ATUALIZADA 

(a) 
RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b)

     6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 754,00                                                    754,00                                  5.930,03                                
7- RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO -                                                         -                                       -                                        
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO -                                                        -                                     -                                        

     5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 5.964,68                                                  5.964,68                               2.579,66                                
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.020.754,00                                        3.020.754,00                     1.533.933,42                      
     6.1- Transferências de Convênios 3.020.000,00                                           3.020.000,00                         1.528.003,39                         

     5.3- Transferências Diretas - PNAE 93.590,44                                                93.590,44                             78.700,80                              
     5.4- Transferências Diretas - PNATE 105.472,00                                              105.472,00                           91.676,14                              
     5.5- Outras Transferências do FNDE -                                                         -                                       65.738,72                              

5- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 430.399,12                                           430.399,12                        434.386,46                         
     5.1- Transferências do Salário-Educação 225.372,00                                              225.372,00                           195.691,14                            
     5.2- Transferências Diretas - PDDE -                                                         -                                       -                                        

17.374.185,22                    

557.996,51                                              

 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   PREVISÃO INICIAL 
 PREVISÃO ATUALIZADA 

(a) 
RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b)
 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS 
AO ENSINO 

195,37                                                  195,37                               611,95                                

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2018
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

1- RECEITA DE IMPOSTOS

RECEITAS DO ENSINO

 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)  PREVISÃO INICIAL 
 PREVISÃO ATUALIZADA 

(a) 
RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b)
931.726,85                                           931.726,85                        856.407,25                         

82.907,00                                             82.907,00                          76.853,46                           
60.988,00                             72.026,06                              
21.919,00                             4.827,40                                

60.988,00                                                
21.919,00                                                

-                                        

358.542,00                           
440.000,00                                              440.000,00                           443.943,96                            

 INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO 
PROCESSADOS (i) 

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
     17.1- FUNDEB 60%

13.431,97                            
-                                         

     2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 181.229,65                                              181.229,65                           153.760,12                            
     2.5- Cota-Parte ITR 8.979,62                                                  

589.081,35                            
     2.7- Cota-Parte IOF-Ouro -                                                         -                                       
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 20.757.854,11                                      20.757.854,11                   

     1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 300.468,00                                           

39.321,00                                             39.321,00                          45.123,89                           
39.321,00                                                39.321,00                             45.123,89

-                                        
509.030,85                                           509.030,85                        466.541,66                         

-                                        

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

-                                                         -                                       

507.002,00                                              507.002,00                           460.589,19                            
2.028,85                                                  2.028,85                               5.952,47                                

300.468,00                        267.888,24                         

16.517.777,97                    

10.700.000,00                       
358.542,00                                              

8.762.888,39                         

     1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

8.318.944,43                         10.700.000,00                                         

-                                        

-                                        

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 2.650.164,37                       

13.431,97                            
13.431,97                               

2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 19.826.127,26                                      19.826.127,26                   
     2.1- Cota-Parte FPM 11.498.542,00                                         11.498.542,00                       

     2.2- Cota-Parte ICMS 7.510.684,24                                           7.510.684,24                         6.945.998,21                         
     2.3- ICMS-Desoneração - LC nº 87/96 68.695,24                                                68.695,24                             56.661,30                              

8.979,62                               9.388,60                                
     2.6- Cota-Parte IPVA 557.996,51                           
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 Até o Bimestre 
(e) 

 % (f) = 
(e/d) 
x100 

 Até o Bimestre 
(g) 

 % (h) = 
(g/d) 
x100 

2.569.169,82       2.617.581,69       2.110.007,55    80,61   2.018.890,03     77,13   -                      
1.275.867,55       1.308.684,94       1.029.692,90    78,68   994.275,41        75,98   -                      

884.204,56             889.424,56             666.717,17           74,96     665.317,57           74,80     -                      
391.662,99             419.260,38             362.975,73           86,58     328.957,84           78,46     -                      

1.293.302,27       1.308.896,75       1.080.314,65    82,54   1.024.614,62     78,28   -                      
845.298,26             848.172,46             670.058,68           79,00     660.350,66           77,86     -                      
448.004,01             460.724,29             410.255,97           89,05     364.263,96           79,06     -                      

3.314.626,69       3.329.171,62       2.908.275,14    87,36   2.698.023,45     81,04   -                      
1.558.593,17           1.596.594,33          1.354.208,05        157,06   1.337.928,11         114,33    -                      
1.756.033,52           1.732.577,29          1.554.067,09        89,70     1.360.095,34         78,50     -                      

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

261.211,16          350.329,72          297.548,48        84,93   273.222,11        77,99   -                      
-                         -                         -                      - -                       - -                      

261.211,16             350.329,72             297.548,48           84,93     273.222,11           77,99     -                      
        6.145.007,67         6.297.083,03       5.315.831,17 84,42         4.990.135,59 79,25                             -   

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
31a - DESP. CUSTEADAS C/ RECUROS RECEB. DOS CONVÊNIOS DE MUNICIPALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
35- RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO S/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANC. DE REC. DE IMPOSTOS VINCUL. AO ENSINO = (46g)
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 31a + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %

 Até o Bimestre 
(e) 

 % (f) = 
(e/d) 
x100 

 Até o Bimestre 
(g) 

 % (h) = 
(g/d) 
x100 

-                       -                       -                     -       -                     -       -                      

229.907,77          238.443,04          233.220,05        97,81   136.298,64        57,16   -                      
-                       -                       -                     -       -                     -       -                      

3.871.038,74       4.259.124,66       2.195.626,62    51,55   1.354.786,63     31,81   -                      

4.100.946,51       4.497.567,70       2.428.846,67    54,00   1.491.085,27     33,15   -                      

10.245.954,18     10.794.650,73     7.744.677,84    71,75   6.481.220,86     60,04   -                      

50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal

     24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
25- ENSINO MÉDIO
26- ENSINO SUPERIOR
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

23- EDUCAÇÃO INFANTIL

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
      46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 
     46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

-                                                                       -                                                                                                       

(405.164,79)                        

 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE 
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  

 Despesas Liquidadas 

43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

 Dotação Inicial 

 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLIC. FINANC. OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC. AO 
ENSINO 

-                                                                                                       
-                                                                                                       

-                                                                       
-                                                                       

 44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS PARA 
FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) 
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)

29,38                                   

 INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO 
PROCESSADOS (i) 

CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

5.103.711,32                       

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

 OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO 
ENSINO 

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

          23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
     23.2 - Pré-escola

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

          23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
          23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
24- ENSINO FUNDAMENTAL
     24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

28- OUTRAS
     28.1- Despesas Custeadas com Recursos do Impostos e FUNDEB
     28.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação

 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 

47- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

136.298,64                             

SALÁRIO EDUCAÇÃOFUNDEB

53.657,57                           
2.809.600,75                      
2.662.530,74                      

2.662.530,74                         
-                                       

     51.1 Retenções -                                       -                                         

Contadora

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
     49.1- Orçamento do Exercício

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração Geral

     49.2- Restos a Pagar

205.662,56                         52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

ELIEGI TOREZANI FERRARI

136.298,64                          

     51.2 Conciliação Bancária -                                       -                                         

51- (+) Ajustes -                                       -                                         
4.934,98                             

 Dotação 
Atualizada

(d) 

Despesas Empenhadas

(386.797,84)                        

4.934,98                              
13.431,97                            

-                                       

69.588,15                            

CRC-011900/O-8

195.691,14                          

1.660,38                              
-                                         

8.535,27                              

     23.1 - Creche
          23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

 Dotação 
Atualizada

(d) 

Despesas Empenhadas  Despesas Liquidadas  INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO 
PROCESSADOS (i) 

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  Dotação Inicial 
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ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS 
COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 
2018

Publicação Nº 166717

 

1,00                    

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 91,92                  
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 118,10                
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 114,76                
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 90,85                  
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 89,16                  
Imposto Territorial Rural - ITR -                      
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 72,05                  
Dívida Ativa dos Impostos 60,80                  
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 8,44                    

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 84,48                  
77,75                  

Cota-Parte ITR 104,55                
Cota-Parte IPVA 105,57                
Cota-Parte ICMS 92,48                  
Cota-Parte IPI - Exportação 84,84                  
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 82,48                  
Desoneração ICMS (LC 87/96) 82,48                  
Outras -                      

TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 84,82                  

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 86,35                  
Provenientes da União 87,74                  
Provenientes dos Estados 42,66                  
Provenientes de Ouutros Municípios -                      
Outras Receitas do SUS 168,38                

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -                      
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III) -                      
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS -                      
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 86,35                  

DESPESAS CORRENTES 7.260.547,90  7.633.405,63     6.033.112,23   79,04         5.419.023,05   70,99        -                      
Pessoal e Encargos Sociais 3.918.358,44  4.200.029,09     3.284.757,61   78,21         3.282.683,75   78,16        -                      
Juros e Encargos da Dívida -                  -                  -                 -             -                 -            -                      
Outras Despesas Correntes 3.342.189,46  3.433.376,54     2.748.354,62   80,05         2.136.339,30   62,22        -                      

DESPESAS DE CAPITAL 1.065.815,93  2.046.729,38     805.390,60      39,35         681.862,70      33,31        -                      
Investimentos 1.065.815,93  2.046.729,38     805.390,60      52,25         681.862,70      33,31        -                      
Inversões Financeiras -                  -                    -                   -             -                   - -                      
Amortização da Dívida -                  -                    -                   -             -                   - -                      

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 8.326.363,83  9.680.135,01     6.838.502,83   70,64         6.100.885,75   63,02        -                      

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS -                  -                    -                   -             -                   -            -                      
DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 24.000,00       35.000,00          29.291,00        0,43           29.291,00        0,48          -                      
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 3.233.156,48  4.460.427,66     2.581.256,12   37,75         2.169.025,77   35,55        -                      

Recursos de Transferências do  Sistema Único de Saúde - SUS 3.081.611,32  4.060.993,94     2.333.305,66   34,12         1.934.674,36   31,71        -                      
Recursos de Operações de Crédito -                -                  -                 -            -                 -           -                      
Outros Recursos 151.545,16     399.433,72        247.950,46      3,63           234.351,41      3,84          -                      

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS -                  -                    -                   -             -                   -            -                      
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE -                  -                    -                   -             -                   -            -                      
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS -                  -                    -                   -             -                   -            -                      

-                  -                    -                   -             -                   -            -                      

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 3.257.156,48  4.495.427,66     2.610.547,12   38,17         2.198.316,77   36,03        -                      
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 5.069.207,35  5.184.707,35     4.227.955,71   61,83         3.902.568,98   63,97        -                      

1.363.032,79      

Inscritos em 2017 139.211,62     -                    68.616,58        
Inscritos em 2016 42.380,00       -                    42.380,00        
Inscritos em 2015 2.106,22         -                    2.106,22          
Inscritos em 2014 -                  -                    -                   
Inscritos em 2013 2.869,46         -                    2.869,46          

22.633,41       -                    22.633,41        
TOTAL 209.200,71     -                    138.605,67      

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013
TOTAL(VIII) 

Diferença de Limite Não Cumprido em 2017
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014 
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013
TOTAL(IV) 

856.407,25                           
72.026,06                             
45.123,89                             

460.589,19                           
267.888,24                           

-                                    
3.190,44                               
6.899,43                               

690,00                                  

-                                       

16.073.834,01                      
8.318.944,43                        

9.388,60                               
589.081,35                           

6.945.998,21                        

16.930.241,26                      

Cota-Parte FPM ( Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "b" ) 10.700.000,00                       

181.229,65                                  
68.695,24                                    
68.695,24                                    

19.027.585,26                             
10.700.000,00                             

8.979,62                                      
557.996,51                                  

7.510.684,24                               
153.760,12                           

56.661,30                             
56.661,30                             

68.695,24                              

7.510.684,24                         
181.229,65                            

8.979,62                                
557.996,51                            

931.726,85                            

-                                         

60.988,00                              
39.321,00                              

507.002,00                            
300.468,00                            

4.428,00                                
11.347,00                              

19.027.585,26                       
8.172,85                                

60.988,00                                    

-                                               
4.428,00                                      

11.347,00                                    

3.081.611,32                               
2.947.540,53                               

 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE  PREVISÃO INICIAL

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)  DOTAÇÃO 
INICIAL 

 DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 

(e) 

3.081.611,32                               

-                                               
-                                               
-                                               

 CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGO 25 E 26 

 LIMITE NÃO CUMPRIDO 

 Saldo Inicial 
 Despesas custeadas no
exercício de referência

(k)   

 Saldo Final 
(Não Aplicado) 

-                                           

8.172,85                                      

-                                           

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS REALIZADAS
 Até o Bimestre 

(b) 
 %

(b /a) x 100 
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL  PREVISÃO ATUALIZADA

(a) 

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)                                                                                      5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2018                                  

-                                         
19.959.312,11                       

120.023,00                                  
-                                               

14.047,79                                    

120.023,00                            

39.321,00                                    
507.002,00                                  
300.468,00                                  

68.695,24                              

2.947.540,53                         

931.726,85                                  

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 X IIIb)/ 100)

 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE
DE CAIXA INSCRITOS

 
CANCELADOS 
/ PRESCRITOS 

-                                           

 PARCELA CONSIDERADA 
NO LIMITE 

-                                           
-                                           

-                                           

-                                                                    

 PAGOS 

-                                         
-                                         

 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL
MÍNIMO  

 DOTAÇÃO 
INICIAL 

 DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 

 DESPESAS
EMPENHADAS 

 Até o Bimestre 
(h) 

 DESPESAS EMPENHADAS 

 Até o Bimestre 
(f) 

 % 
(f / e) x100 

 % 
(h/IVf)x100 

-                                               
19.959.312,11                             

-                                           

-                                                                    

 DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI 
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES  

-                                               

 CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE
APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º 

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

 Saldo Inicial  Saldo Final 
(Não Aplicado) 

 Despesas custeadas no
exercício de referência

(j)   

70.595,04                              

-                                           

 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E 
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 23,05                  

-                                               
-                                               
-                                               
-                                               -                                           

70.595,04                              -                                           

-                                               

Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013 

-                                               
-                                               

-                                               
-                                               

-                                               

-                                                                    

-                                                                    
-                                                                    

-                                                                    

-                                               
-                                               
-                                               -                                                                    

-                                                                    

-                                                                    

-                                                                    
-                                                                    
-                                                                    
-                                                                    

-                                                                    

-                                           
-                                           
-                                           
-                                           

-                                           

-                                           

-                                           
-                                           

-                                           

-                                       
-                                       
-                                       

-                                         

 INSCRITAS EM 
RESTOS A 

PAGAR NÃO 
PROCESSADOS 

 DESPESAS
 LIQUIDADAS 

 Até o Bimestre 
(g) 

 % 
(g / e)x100 

A PAGAR

 INSCRITAS EM 
RESTOS A 

PAGAR NÃO 
PROCESSADOS 

 DESPESAS
LIQUIDADAS 

-                                         

 Até o Bimestre 
(i) 

 % 
(i/IVg)x100 

2.660.896,53                        

-                                           
-                                         -                                           

 Até o Bimestre 
(d) 

 % 
(d/c) x 100 

23.653,58                             

51.207,50                             
2.586.035,45                        
2.660.896,53                        

 PREVISÃO ATUALIZADA
 © 

3.081.611,32                         

-                                         
14.047,79                              

-                                       

RECEITAS REALIZADAS

-                                         
-                                         
-                                         

3.081.611,32                         
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Atenção Básica 4.186.860,74  4.689.289,56     2.980.451,66   43,58         2.555.375,53   41,89        -                      
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.008.613,07  3.675.186,31     2.805.831,40   41,03         2.615.042,92   42,86        -                      
Suporte Profilático e Terapêutico 200.100,00     200.100,00        147.841,93      2,16           118.918,03      1,95          -                      
Vigilância Sanitária 224.154,40     205.854,40        173.442,10      2,54           158.100,36      2,59          -                      
Vigilância Epidemiológica 185.120,61     217.379,93        180.153,08      2,63           160.115,83      2,62          -                      
Alimentação e Nutrição -                -                  -                 -            -                 -           -                      
Outras Subfunções 521.515,01     692.324,81        550.782,66      8,05           493.333,08      8,09          -                      
TOTAL 8.326.363,83  9.680.135,01     6.838.502,83   100,00       6.100.885,75   100,00      -                      

                     RUBENS CASOTTI ELIEGI TOREZANI FERRARI
                     Prefeito Municipal Contadora

CRC ES 011900-O

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração Geral

 DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)   DOTAÇÃO 
INICIAL 

 DOTAÇÃO 
ATUALIZADA  Até o Período 

(m) 

 INSCRITAS 
EM RESTOS A 
PAGAR NÃO 

PROCESSADOS 

 DESPESAS 
EMPENHADAS 

 Até o Período
(l) 

 %
(l/total l) 

x100 

 DESPESAS 
LIQUIDADAS 

 % (m/total 
m)x100 
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Serra

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÕES - SESA - 2018
Publicação Nº 166593

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - PMS, por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Saúde- SESA, torna públi-
co a realização das licitações, na modalidade: "PREGÃO 
ELETRONICO", do tipo: MENOR PREÇO. Os editais estarão 
disponíveis no site http://licitações-e.com.br

Pregão Eletrônico nº 283/2018 Processo nº 45726/2018. 
Licitação nº 745799. Objeto: Aquisição de reagente DPD 
em pastilha. Abertura da sessão: 07/12/2018 às 10:00h. 
Pregoeiro : : Anilza Hilario da Silva Nunes. Pregão Eletrônico 
nº 285/2018 Processo nº 19317/2018. Licitação nº 745793 
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Ra-
ção animal e desenfetante. Abertura da sessão: 06/12/2018 
às 14:00h. Pregoeiro : Anilza Hilario da Silva Nunes.

Serra 20 de Novembro de 2018.

Equipe de Pregão –SESA/PMS

EXTRATO DE CONTRATO
Publicação Nº 166571

EXTRATO DE CONTRATO Nº 267/2018 PROCESSO Nº. 
59562/2018/2018

Partes: O Município da Serra e o BANCO BRADESCO S.A. 
Objeto: prestação de serviços bancários de recolhimento 
de tributos e demais receitas públicas municipais Vigência: 
24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura.

Data de assinatura: 01 de novembro de 2018.

Alexandre Camilo Fernandes Viana

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Jorge Teixeira E Silva Neto

Secretário Municipal da Fazenda.

EXTRATO DE CONTRATO
Publicação Nº 166575

Extrato de Contrato nº 277/2018 processo nº. 44696/2018

Partes: O Município da Serra e a Empresa Consigas Dis-
tribuidora de Gás Ltda. Objeto: Contratação de empresa 
para fornecimento de gás glp. Vigência: 12 (doze) meses, 
a partir da assinatura.

Dotação orçamentária:

08.244.0250.2.183/3.3.90.39.00

08.244.0280.2.187/3.3.90.39.00

08.244.0250.2.065/3.3.90.39.00

Data de assinatura: 12 de novembro de 2018.

Elcimara Rangel Loureiro Alicio

Secretária Municipal de Assistência Social

RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 166559

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, processo 
nº 39566/2018, com fulcro no art. 25, da Lei 8.666/93, 
objetivando a aquisição de vale transporte social, valor de 
R$ 28.560,00 (vinte e oito mil, quinhentos e sessenta re-
ais), em favor do Sindicato das Empresas de Transporte 
Metropolitano da Grande Vitória-GVBUS.

Serra – ES, 20 de novembro de 2018.

Elcimara Rangel Loureiro Alicio

Secretária Municipal de assistência Social

RESULTADO MPE 243-2018
Publicação Nº 166603

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO

O MUNICÍPIO DE SERRA/ES, através da Pregoeira torna 
público o resultado da licitação referente ao PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 243/2018, processo nº45830/2018 SEMAS, 
destinado a AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO 
GRUPO (CEREAIS, LEITE, SUCOS E OUTROS) , conforme 
segue:

LOTE I: HB COMERCIAL EIRELI-ME VALOR R$ 140.249,88 
(cento e quarenta mil, duzentos e quarenta e nove reais, 
oitenta e oito centavos).

LOTE II: J.C.P DA SILVA-COMERCIAL DESKART ME – VA-
LOR R$ 17.637,60 (dezessete mil seiscentos e trinta e sete 
reais, sessenta centavos.)

LOTE III: J.C.P DA SILVA-COMERCIAL DESKART ME – VA-
LOR R$ 18.380,52. (dezoito mil trezentos e oitenta reais, 
cinquenta e dois centavos.)

RECURSO: ESTADUAL: FEAS RPSEAC

Serra, 20 de novembro de 2018.

Eva Clarice Pereira Cavalcante

Pregoeira Oficial/SEAD

http://licitações-e.com.br/
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EDITAL 018.2018 - CADASTRO RESERVA MÉDICOS DIARISTA
Publicação Nº 166595

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE SAÚDE
EDITAL Nº. 018/2018

A Prefeitura Municipal da Serra, usando de suas atribuições legais por meio das Secretarias de Saúde e de Administração e
Recursos Humanos, torna pública a abertura das inscrições para a realização do Processo Seletivo Simplificado para
formação de cadastro reserva, destinado à Contratação Temporária de profissionais Médicos, conforme item 2, aprovadas
pela Lei nº 3207, de fevereiro de 2008, publicada no DIO em 14/02/2008, alterada no anexo único desta pela Lei nº
3511/2009 publicada no DIO em 30/12/2009, autorizada em Processo Administrativo nº 28980/2014, regendo-se todo o
procedimento de acordo com as especificações do presente Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A especificação do cargo, incluindo pré-requisitos, remuneração, carga horária e área de atuação, obedecerá
exclusivamente ao exposto no item 2 deste Edital.
1.2 Os candidatos contratados estarão subordinados ao regime de Contrato Temporário.
1.3 As contratações previstas neste Edital serão feitas por meio de contrato administrativo de prestação de serviços por
tempo determinado, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

2. DOS CARGOS

2.1 MÉDICO CARDIOLOGISTA (DIARISTA/ADULTO)
2.1.1 PRÉ-REQUISITOS - Diploma ou Certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina,
Residência Médica em Cardiologia ou Especialização em Cardiologia em curso reconhecido pelo MEC ou pelas Sociedades
Médicas ou Título de Especialista concedido pelo respectivo Conselho de Classe.
2.1.2 REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade) R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal no valor de R$
300,00
2.1.3 CARGA HORÁRIA 20 (vinte) horas semanais

2.2 MÉDICO CLÍNICO GERAL (DIARISTA)
2.2.1 PRÉ-REQUISITOS – Diploma ou Certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina,
fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecido pelo MEC e Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).
2.2.2 REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade) R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal no valor de R$
300,00
2.2.3 CARGA HORÁRIA 20 (vinte) horas semanais

2.3 MÉDICO CIRURGIÃO GERAL
2.3.1 PRÉ-REQUISITOS – Diploma ou Certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina,
Residência Médica em Cirurgia Geral ou Especialização em Cirurgia Geral em curso reconhecido pelo MEC ou pelas
Sociedades Médicas ou Título de Especialista concedido pelo respectivo Conselho de Classe.
2.3.2 REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade) R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal no valor de R$
300,00
2.3.3 CARGA HORÁRIA 20 (vinte) horas semanais

2.4 MÉDICO DERMATOLOGISTA
2.4.1 PRÉ-REQUISITOS – Diploma ou Certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina,
Residência Médica em Dermatologia ou Especialização em Dermatologia em curso reconhecido pelo MEC ou pelas
Sociedades Médicas ou Título de Especialista concedido pelo respectivo Conselho de Classe.
2.4.2 REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade) R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal no valor de R$
300,00
2.4.3 CARGA HORÁRIA 20 (vinte) horas semanais
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2.5 MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA (DIARISTA/ADULTO)
2.5.1 PRÉ-REQUISITOS - Diploma ou Certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina,
Residência Médica em Endocrinologia ou Especialização em Endocrinologia em curso reconhecido pelo MEC ou pelas
Sociedades Médicas ou Título de Especialista concedido pelo respectivo Conselho de Classe.
2.5.2 REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade) R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal no valor de R$
300,00
2.5.3 CARGA HORÁRIA 20 (vinte) horas semanais

2.6 MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA (DIARISTA/ADULTO)
2.6.1 PRÉ-REQUISITOS – Diploma ou Certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina,
Residência Médica em Gastroenterologia ou Especialização em Gastroenterologia em curso reconhecido MEC ou pelas
Sociedades Médicas ou Título de Especialista concedido pelo respectivo Conselho de Classe.
2.6.2 REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade) R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal no valor de R$
300,00
2.6.3 CARGA HORÁRIA 20 (vinte) horas semanais

2.7 MÉDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA (DIARISTA)
2.7.1 PRÉ-REQUISITOS - Diploma ou Certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina, Registro
no Conselho Regional de Medicina (CRM), Residência Médica em Ginecologia ou especialização reconhecida pelo MEC ou
pelas sociedades Médicas ou Título de Especialista concedido pelo respectivo Conselho de Classe.
2.7.2 REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade) R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal no valor de R$
300,00
2.7.3 CARGA HORÁRIA 20 (vinte) horas semanais

2.8 MÉDICO PSIQUIATRA (DIARISTA/ADULTO)
2.8.1 PRÉ-REQUISITOS - Diploma ou Certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina,
Residência Médica em Psiquiatria ou Especialização em Psiquiatria em curso reconhecido pelo MEC ou pelas Sociedades
Médicas ou Título de Especialista concedido pelo respectivo Conselho de Classe.
2.8.2 REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade) R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal no valor de R$
300,00
2.8.3 CARGA HORÁRIA 20 (vinte) horas semanais

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CONTRATAÇÃO
3.1 O candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital será contratado se atender às
seguintes exigências, na data da posse:
a) Ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas dos Decretos n.º 70.391/72 e n.º 70.436/72 e da Constituição
Federal, artigo 12, parágrafo 1º;
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
c) Em caso de candidato do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
d) Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos (artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal);
e) Apresentar todos os documentos comprobatórios da escolaridade e requisitos básicos exigidos para o exercício do cargo,
nos termos do presente Edital;
f) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência de processo
administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de emprego público de
autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal,
estadual ou municipal;
3.2 O não atendimento a qualquer das exigências relacionadas no item anterior implicará na exclusão do candidato do
Processo Seletivo Simplificado.

4 DAS INSCRIÇÕES
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4.1 A inscrição do candidato implica no conhecimento e aceitação tácita das condições do Processo Seletivo Simplificado,
tais como se acham definidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, acerca das quais não poderá alegar
desconhecimento.
4.2 Após a leitura completa deste Edital, as dúvidas em relação ao mesmo deverão ser dirimidas junto à equipe da
Secretaria Municipal de Saúde da Serra, telefone: (27) 3245-6115, anteriormente à abertura do período de inscrições.
4.3 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio eletrônico, devendo o candidato acessar o site
http://processoseletivo.serra.es.gov.br/sesa/ no período de 9h do dia 21/11/2018 até as 23h59min do dia 29/11/2018.
4.4 Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, correspondências, ou fora do prazo estabelecido no item anterior.
4.5 Ao efetuar a inscrição por meio eletrônico o candidato declara que conhece e concorda plena e integralmente com os
termos deste Edital.
4.6 É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e correto preenchimento dos dados de inscrição.
4.7 A SESA não se responsabilizará por eventuais prejuízos causados pelo preenchimento incorreto dos dados de inscrição,
nem pela inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação ou congestionamento de linhas de
comunicação que impossibilitem a transferência dos dados ou a impressão dos documentos.
4.8 Para fins de atendimento à chamada e de formalização do contrato, o candidato deverá, OBRIGATORIAMENTE,
apresentar a documentação comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição, inclusive a ficha de inscrição.
4.9 Na hipótese da não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo pleiteado, o candidato estará
SUMARIAMENTE ELIMINADO deste Processo Seletivo, anulando todos os atos decorrentes à sua inscrição.

5. DA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
5.1 Considera-se qualificação profissional todo curso de formação, curso avulso ou evento relacionados à função pleiteada
ou à área de atuação, no qual o candidato tenha participado, sendo aceito apenas 01 (um) comprovante para cada
pontuação.
5.2 Considera-se curso de formação: Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado. Estes deverão ser comprovados
mediante Certificado e/ou Diploma devidamente registrados pelo Órgão competente.
5.3 Não serão computados pontos para:
a) Cursos de formação de grau inferior ao exigido no REQUISITO ao exercício da função;
b) Cursos em que o candidato tenha participado como apresentador, coordenador, mediador, monitor, expositor,
organizador ou qualquer outro que não seja na condição de aluno/participante/ouvinte;
c) Cursos/Eventos não concluídos;
d) Cursos de inglês, informática, oratória, ou qualquer outro que não guarde relação direta com o objeto de contratação do
presente Edital.
e) Cursos em que a carga horária não estiver especificada no documento.

6 DO PROCESSO DE SELEÇÃO
6.1 O processo de seleção para os candidatos será realizado em ETAPA ÚNICA – Análise de Títulos, de caráter eliminatório e
classificatório, por meio dos seguintes critérios:
6.1.1 Eliminatório: com base na verificação se o candidato apresentou todos os documentos exigidos para comprovação
dos pré-requisitos
6.1.2 Classificatório: com base na avaliação dos documentos apresentados para fins de pontuação, seguindo a pontuação
do Anexo.
6.2 Para fins de pontuação os cursos apresentados deverão estar concluídos.
6.3 Não serão computados pontos aos documentos exigidos como pré-requisitos, bem como não serão aceitos, na época
da convocação, os cursos não concluídos e documentos rasurados, incompletos ou ilegíveis.
6.4 Não serão aceitos comprovantes de qualificação profissional anteriores à conclusão do curso pré-requisito do cargo.
6.5 As Certidões e Declarações de conclusão de curso (Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu) só serão aceitas na versão
original.
6.6 A documentação de escolaridade expedida por órgãos estrangeiros só terá validade quando for revalidada pelo MEC;
6.7 O critério para desempate será por idade, dando-se preferência ao candidato de maior idade.

7 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
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7.1 A divulgação do resultado final ocorrerá até a data provável de 05/12/2018 e será publicado nos sites da Prefeitura
Municipal de Serra e no Diário Oficial dos Municípios do Espirito Santo
(AMUNES) http://processoseletivo.serra.es.gov.br/sesa/ ou http://www.amunes.org.br/

8 DA CONVOCAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
8.1 Todos os candidatos classificados e convocados neste Processo Seletivo deverão, obrigatória e impreterivelmente,
comparecer ao local, período e horário definidos em Edital de Convocação nos
sites http://processoseletivo.serra.es.gov.br/sesa/ ou http://www.amunes.org.br/ munidos OBRIGATORIAMENTE de toda
a documentação comprobatória da qualificação profissional declarada no ato da inscrição, a ficha de inscrição gerada pelo
sistema e os seguintes documentos:
1. CPF ou comprovante de situação cadastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal;
2. carteira de identidade (RG), com número, órgão expedidor e data da sua expedição;
3. título de eleitor;
4. declaração de quitação eleitoral atualizada, emitida pelo site www.tse.gov.br;
5. carteira de trabalho profissional onde conste fotografia, número/série, data de expedição, filiação, local de
nascimento;
6. comprovante de PIS/PASEP;
7. 01 foto 3x4;
8. comprovante de residência no nome do candidato;
9. comprovante de conta bancária do Banestes, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (poupança ou conta
corrente);
10. certificado de reservista;
11. certidão de casamento ou nascimento;
12. certidão de nascimento de dependentes;
13. cartão de vacina atualizado (dupla adulto/hepatite B);
14. atestado de bons antecedentes criminais (apenas os expedidos pela Polícia Civil);
15. atestado de aptidão física e mental, expedido por médicos da Medicina do Trabalho;
16. registro do Conselho Regional – ES;
17. diploma ou certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina.
8.2 Poderá ser anulada a qualquer tempo a inscrição ou admissão do candidato desde que sejam identificadas falsidades
nas declarações ou irregularidades nos documentos.
8.3 A documentação de que trata o item 8.1 deverá ser apresentada por meio de cópia simples e legível, mediante a versão
original, para conferência da equipe da SESA/SRH ou cópia autenticada em cartório.
8.4 Caso o candidato não assuma exercício na data estabelecida no contrato, este será tornado sem efeito e o candidato
estará SUMARIAMENTE ELIMINADO do Processo Seletivo.
8.5 Será automaticamente eliminado do processo de seletivo o candidato que não apresentar os documentos exigidos,
conforme previsto neste item.

9 DO RECURSO
9.1 Os candidatos que discordarem do resultado parcial poderão impetrar recurso administrativo 48 horas após a
publicação.
9.2 A interposição de recursos contra a classificação parcial deverá ser protocolada pessoalmente na SUPERINTENDÊNCIA E
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA – SESA, situado na Avenida Talma Rodrigues
Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra – ES, mediante apresentação da cédula de identidade do próprio candidato.

10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
10.1 É de responsabilidade do candidato acompanhar constantemente as divulgações no site acima descrito e os prazos
referentes a este Processo Seletivo Simplificado.
10.2 O Processo Seletivo Simplificado tem caráter de urgência, para atender às necessidades de excepcional interesse
público do Município da Serra.
10.3 O Processo Seletivo Simplificado terá validade de um ano, a partir da data da homologação do Resultado Final,
podendo ser prorrogado por igual período.
10.4 Nenhum documento entregue no momento da admissão será devolvido ao candidato.
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10.5 Os candidatos estarão sujeitos ao horário de trabalho determinado pela Secretaria Municipal de Saúde da Serra. Na
impossibilidade de cumpri-los, o mesmo será automaticamente eliminado.
10.6 Será reservado as pessoas com necessidades especiais o percentual de 5% (cinco por cento) do total de vagas
disponíveis, conforme Lei nº 2611/2003.
10.7 Na hipótese de aplicação do percentual resultar em número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), a
fração será arredondada para 01 (uma) vaga.
10.8 No ato da inscrição, o candidato portador de necessidades especiais deverá apresentar Laudo Médico.
10.9 Fica eleito o foro competente para julgar as demandas judiciais decorrentes do presente Processo Seletivo
Simplificado a Comarca da Serra.
10.10 Os casos omissos no Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado.

Serra - ES, 14 de novembro de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOS
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA

ANEXO
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

CURSOS PONTUAÇÃO

Certificado de Curso de Doutorado na área de saúde Nenhum 0 Ponto

01 60 Pontos

Certificado de Curso de Mestrado na área de saúde Nenhum 0 Ponto

01 50 Pontos

Certificado de Pós Graduação Lato Sensu / Especialização na área de saúde Nenhum 0 Ponto

01 30 Pontos

Certificado de Curso de ATLS, ACLS ou PALMS Nenhum 0 Ponto

01 25 Pontos

Certificado de Curso avulso na área específica do cargo com duração mínima
de 120 horas.

Nenhum 0 Ponto

01 10 Pontos

Certificado de Curso avulso na área específica do cargo com duração mínima
de 80 horas.

Nenhum 0 Ponto

01 08 Pontos

Certificado de Curso avulso na área específica do cargo com duração mínima
de 40 horas.

Nenhum 0 Ponto

01 05 Pontos
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EDITAL 019-2018 - CADASTRO RESERVA MEDICOS PLANTONISTA
Publicação Nº 166596

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE SAÚDE
EDITAL Nº. 019/2018

A Prefeitura Municipal da Serra, usando de suas atribuições legais por meio das Secretarias de Saúde e de
Administração e Recursos Humanos, torna pública a abertura das inscrições para a realização do Processo
Seletivo Simplificado para formação de cadastro reserva, destinado à Contratação Temporária de
profissionais Médicos conforme item 2, aprovadas pela Lei nº 3207, de fevereiro de 2008, publicada no DIO
em 14/02/2008, alterada no anexo único desta pela Lei nº 3511/2009 publicada no DIO em 30/12/2009,
autorizada em Processo Administrativo nº 28980/2014, regendo-se todo o procedimento de acordo com as
especificações do presente Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A especificação do cargo, incluindo pré-requisitos, remuneração, carga horária e área de atuação,
obedecerá exclusivamente ao exposto no item 2 deste Edital.
1.2 Os candidatos contratados estarão subordinados ao regime de Contrato Temporário.
1.3 As contratações previstas neste Edital serão feitas por meio de contrato administrativo de prestação de
serviços por tempo determinado, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado uma única vez,
por igual período.

2. DOS CARGOS

2.1 MÉDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA (PLANTONISTA)
2.1.1 PRÉ-REQUISITOS- Diploma ou Certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em
Medicina, Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), Residência Médica em Ginecologia em curso
reconhecido pelo MEC ou pelas sociedades Médicas ou Título de Especialista concedido pelo respectivo
Conselho de Classe.
2.1.2 REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade + Gratificação de Urgência e Emergência)
R$ 5.612,43 + extensão de carga horária + auxílio alimentação mensal no valor de R$ 300,00
2.1.3 CARGA HORÁRIA 20 (vinte) horas semanais + 4 horas de extensão semanal

2.2 MÉDICO PEDIATRA (PLANTONISTA)
2.2.1 PRÉ-REQUISITOS - Diploma ou Certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em
Medicina, Residência Médica em Pediatria ou Especialização em Pediatria em curso reconhecido pelo MEC
ou pelas Sociedades Médicas ou Título de Especialista concedido pelo respectivo Conselho de Classe.
2.2.2 REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade + Gratificação de Urgência e Emergência)
R$ 5.612,43 + extensão de carga horária + auxílio alimentação mensal no valor de R$ 300,00
2.2.3 CARGA HORÁRIA 20 (vinte) horas semanais + 4 horas de extensão semanal

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CONTRATAÇÃO
3.1 O candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital será contratado se
atender às seguintes exigências, na data da posse:
a) Ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas dos Decretos n.º 70.391/72 e n.º 70.436/72 e da
Constituição Federal, artigo 12, parágrafo 1º;
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
c) Em caso de candidato do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
d) Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos (artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal);
e) Apresentar todos os documentos comprobatórios da escolaridade e requisitos básicos exigidos para o
exercício do cargo, nos termos do presente Edital;
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f) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
3.2 O não atendimento a qualquer das exigências relacionadas no item anterior implicará na exclusão do
candidato do Processo Seletivo Simplificado.

4 DAS INSCRIÇÕES
4.1 A inscrição do candidato implica no conhecimento e aceitação tácita das condições do Processo Seletivo
Simplificado, tais como se acham definidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, acerca das quais
não poderá alegar desconhecimento.
4.2 Após a leitura completa deste Edital, as dúvidas em relação ao mesmo deverão ser dirimidas junto à
equipe da Secretaria Municipal de Saúde da Serra, telefone: (27) 3245-6115, anteriormente à abertura do
período de inscrições.
4.3 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio eletrônico, devendo o candidato acessar o site
http://processoseletivo.serra.es.gov.br/sesa/ no período de 9h do dia 21/11/2018 até as 23h59min do
dia 29/11/2018.
4.4 Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, correspondências, ou fora do prazo estabelecido no
item anterior.
4.5 Ao efetuar a inscrição por meio eletrônico o candidato declara que conhece e concorda plena e
integralmente com os termos deste Edital.
4.6 É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e correto preenchimento dos dados
de inscrição.
4.7 A SESA não se responsabilizará por eventuais prejuízos causados pelo preenchimento incorreto dos
dados de inscrição, nem pela inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação
ou congestionamento de linhas de comunicação que impossibilitem a transferência dos dados ou a
impressão dos documentos.
4.8 Para fins de atendimento à chamada e de formalização do contrato, o candidato deverá,
OBRIGATORIAMENTE, apresentar a documentação comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição,
inclusive a ficha de inscrição.
4.9 Na hipótese da não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo pleiteado, o candidato
estará SUMARIAMENTE ELIMINADO deste Processo Seletivo, anulando todos os atos decorrentes à sua
inscrição.

5. DA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TEMPO DE SERVIÇO
5.1 Considera-se qualificação profissional todo curso de formação, curso avulso ou evento relacionados à
função pleiteada ou à área de atuação, no qual o candidato tenha participado, sendo aceito apenas 01 (um)
comprovante para cada pontuação.
5.2 Considera-se curso de formação: Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado. Estes deverão ser
comprovados mediante Certificado e/ou Diploma devidamente registrados pelo Órgão competente.
5.3 Não serão computados pontos para:
a) Cursos de formação de grau inferior ao exigido no REQUISITO ao exercício da função;
b) Cursos em que o candidato tenha participado como apresentador, coordenador, mediador, monitor,
expositor, organizador ou qualquer outro que não seja na condição de aluno/participante/ouvinte;
c) Cursos/Eventos não concluídos;
d) Cursos de inglês, informática, oratória, ou qualquer outro que não guarde relação direta com o objeto de
contratação do presente Edital;
e) Cursos em que a carga horária não estiver especificada no documento.
5.4 Do tempo de serviço efetivo na área de urgência e emergência sem sobreposição de tempo:
5.4.1 Em Órgão Público:
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Documento expedido pelo Poder Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da prestação da
atividade, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo Departamento de
Pessoal/Recursos Humanos, não sendo aceitas, sob hipótese alguma, declarações expedidas por qualquer
órgão que não especificado neste item.
5.4.2 Em empresa privada ou como prestador de serviços:
Cópia do contrato de prestação de serviços devendo ser apresentada somente se acompanhada de
declaração da empresa ou do setor onde atua/atuou, em papel timbrado ou com carimbo de CNPJ, data e
assinatura do responsável pela emissão da declaração, comprovando efetivo período de atuação no cargo
ou cópia da CTPS.
5.4.3 A pontuação desta área da avaliação está discriminada no Anexo, e cada ano trabalhado
corresponderá a 03 (três) pontos.
5.5 - Não será aceito:
- Exercício Profissional fora dos padrões especificados neste item;
- Experiência profissional na qualidade de proprietário/sócio de empresa, profissional autônomo, estagiário
ou voluntário.
5.6 Caso o candidato não concorde com as informações geradas pelo Sistema deverá marcar e redigir a
observação nos campos determinados e, posteriormente, concluir a Inscrição Online, do contrário, não
poderá impetrar recurso.

6 DO PROCESSO DE SELEÇÃO
6.1 O processo de seleção para os candidatos será realizado em ETAPA ÚNICA – Análise de Títulos e Tempo
de Serviço na Urgência e Emergência, de caráter eliminatório e classificatório, por meio dos seguintes
critérios:
6.1.1 Eliminatório: com base na verificação se o candidato apresentou todos os documentos exigidos para
comprovação dos pré-requisitos.
6.1.2 Classificatório: com base na avaliação dos documentos apresentados para fins de pontuação e tempo
de serviço na urgência de emergência, seguindo as pontuações do Anexo.
6.2 Para fins de pontuação os cursos apresentados deverão estar concluídos.
6.3 Não serão computados pontos aos documentos exigidos como pré-requisitos, bem como não serão
aceitos, na época da convocação, os cursos não concluídos e documentos rasurados, incompletos ou
ilegíveis.
6.4 Não serão aceitos comprovantes de qualificação profissional anteriores à conclusão do curso
pré-requisito do cargo.
6.5 As Certidões e Declarações de conclusão de curso (Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu) só serão
aceitas na versão original.
6.6 A documentação de escolaridade expedida por órgãos estrangeiros só terá validade quando for
revalidada pelo MEC.
6.7 Após a contagem dos pontos referentes ao tempo de serviço e qualificação profissional relacionados no
Anexo, ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, terá preferência o candidato com maior
pontuação de tempo de serviço.
6.8 Persistindo o empate na classificação final, o desempate se dará de acordo com o candidato de maior
idade.

7 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
7.1 A divulgação do resultado final ocorrerá até a data provável de 05/12/2018 e será publicado nos sites da
Prefeitura Municipal de Serra e no Diário Oficial dos Municípios do Espirito Santo
(AMUNES) http://processoseletivo.serra.es.gov.br/sesa/ ou http://www.amunes.org.br/
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8 DA CONVOCAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
8.1 Todos os candidatos classificados e convocados neste Processo Seletivo deverão, obrigatória e
impreterivelmente, comparecer ao local, período e horário definidos em Edital de Convocação nos
sites http://processoseletivo.serra.es.gov.br/sesa/ ou http://www.amunes.org.br/ munidos
OBRIGATORIAMENTE de toda a documentação comprobatória da qualificação profissional declarada no ato
da inscrição, a ficha de inscrição gerada pelo sistema e os seguintes documentos:

1. CPF ou comprovante de situação cadastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal;
2. carteira de identidade (RG), com número, órgão expedidor e data da sua expedição;
3. título de eleitor;
4. declaração de quitação eleitoral atualizada, emitida pelo site www.tse.gov.br;
5. carteira de trabalho profissional onde conste fotografia, número/série, data de expedição, filiação,

local de nascimento;
6. comprovante de PIS/PASEP;
7. 01 foto 3x4;
8. comprovante de residência no nome do candidato;
9. comprovante de conta bancária do Banestes, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal

(poupança ou conta corrente);
10. certificado de reservista;
11. certidão de casamento ou nascimento;
12. certidão de nascimento de dependentes;
13. cartão de vacina atualizado (dupla adulto/hepatite B);
14. atestado de bons antecedentes criminais (apenas os expedidos pela Polícia Civil);
15. atestado de aptidão física e mental, expedido por médicos da Medicina do Trabalho;
16. registro do Conselho Regional – ES;
17. diploma ou certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina.

8.2 Poderá ser anulada a qualquer tempo a inscrição ou admissão do candidato desde que sejam
identificadas falsidades nas declarações ou irregularidades nos documentos.
8.3 A documentação de que trata o item 8.1 deverá ser apresentada por meio de cópia simples e legível,
mediante a versão original, para conferência da equipe da SESA/SRH ou cópia autenticada em cartório.
8.4 Caso o candidato não assuma exercício na data estabelecida no contrato, este será tornado sem efeito e
o candidato estará SUMARIAMENTE ELIMINADO do Processo Seletivo.
8.5 Será automaticamente eliminado do processo de seletivo o candidato que não apresentar os
documentos exigidos, conforme previsto neste item.

9 DO RECURSO
9.1 Os candidatos que discordarem do resultado parcial poderão impetrar recurso administrativo 48 horas
após a publicação.
9.2 A interposição de recursos contra a classificação parcial deverá ser protocolada pessoalmente na
SUPERINTENDÊNCIA E RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA – SESA,
situado na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra – ES, mediante apresentação
da cédula de identidade do próprio candidato.

10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
10.1 É de responsabilidade do candidato acompanhar constantemente as divulgações no site acima descrito
e os prazos referentes a este Processo Seletivo Simplificado.
10.2 O Processo Seletivo Simplificado tem caráter de urgência, para atender às necessidades de excepcional
interesse público do Município da Serra.
10.3 O Processo Seletivo Simplificado terá validade de um ano, a partir da data da homologação do
Resultado Final, podendo ser prorrogado por igual período.
10.4 Nenhum documento entregue no momento da admissão será devolvido ao candidato.
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10.5 Os candidatos estarão sujeitos ao horário de trabalho determinado pela Secretaria Municipal de Saúde
da Serra. Na impossibilidade de cumpri-los, o mesmo será automaticamente eliminado.
10.6 Será reservado as pessoas com necessidades especiais o percentual de 5% (cinco por cento) do total de
vagas disponíveis, conforme Lei nº 2611/2003.
10.7 Na hipótese de aplicação do percentual resultar em número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco
décimos), a fração será arredondada para 01 (uma) vaga.
10.8 No ato da inscrição, o candidato portador de necessidades especiais deverá apresentar Laudo Médico.
10.9 Fica eleito o foro competente para julgar as demandas judiciais decorrentes do presente Processo
Seletivo Simplificado a Comarca da Serra.
10.10 Os casos omissos no Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora de Processo Seletivo
Simplificado.

Serra - ES, 14 de novembro de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOS
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA

ANEXO

CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO

I - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
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CURSOS PONTUAÇÃO

Certificado de Curso de Doutorado na área de saúde Nenhum 0 Ponto

01 60 Pontos

Certificado de Curso de Mestrado na área de saúde Nenhum 0 Ponto

01 50 Pontos

Certificado de Pós Graduação Lato Sensu / Especialização na área de saúde Nenhum 0 Ponto

01 30 Pontos

Certificado de Curso de ATLS, ACLS ou PALMS Nenhum 0 Ponto

01 25 Pontos

Certificado de Curso avulso na área específica do cargo com duração mínima
de 120 horas.

Nenhum 0 Ponto

01 10 Pontos

Certificado de Curso avulso na área específica do cargo com duração mínima
de 80 horas.

Nenhum 0 Ponto

01 08 Pontos

Certificado de Curso avulso na área específica do cargo com duração mínima
de 40 horas.

Nenhum 0 Ponto

01 05 Pontos

II – TEMPO DE SERVIÇO NA ÁREA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEM SOBREPOSIÇÃO DE TEMPO

TEMPO DE SERVIÇO PONTUAÇÃO

Nenhum ou até 11 meses e 29 dias 0 Ponto

Entre 1 ano e 1 ano, 11 meses e 29 dias 3 Pontos

Entre 2 anos e 2 anos, 11 meses e 29 dias 6 Pontos

Entre 3 anos e 3 anos, 11 meses e 29 dias 9 Pontos

Entre 4 anos e 4 anos, 11 meses e 29 dias 12 Pontos

Entre 5 anos e 5 anos, 11 meses e 29 dias 15 Pontos

Entre 6 anos e 6 anos, 11 meses e 29 dias 18 Pontos

Entre 7 anos e 7 anos, 11 meses e 29 dias 21 Pontos

Entre 8 anos e 8 anos, 11 meses e 29 dias 24 Pontos

Entre 9 anos e 9 anos, 11 meses e 29 dias 27 Pontos

Entre 10 anos e 10 anos, 11 meses e 29 dias 30 Pontos

Entre 11 anos e 11 anos, 11 meses e 29 dias 33 Pontos

Entre 12 anos e 12 anos, 11 meses e 29 dias 36 Pontos

Entre 13 anos e 13 anos, 11 meses e 29 dias 39 Pontos

14 anos ou mais 42 Pontos
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OITAVA CONVOCAÇÃO - EDITAL Nº. 012/2018
Publicação Nº 166564

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

____________________________________________________________________________
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795

Telefone: (27) 3245-6115

OITAVA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 012/2018

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que autoriza a
contratação temporária, convoca os profissionais abaixo relacionados, para manifestar
interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga será preenchida, conforme
Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 012/2018, devendo se apresentar na
Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de 20 à 29 de novembro de 2018,
de 08h às 14h,EXCETO SEXTA FEIRA DIA 23/11/2018, localizada à Avenida Talma Rodrigues
Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraípe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).

Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentação
comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição (certificados, declarações e tempo
de serviço), inclusive a ficha de inscrição e todos os documentos (cópias e originais)
relacionados no Anexo I.
ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato oferecido.

2.2 MÉDICO CLÍNICO GERAL (DIARISTA)
Class. Candidato

39º THAÍS DALLA BERNARDINA CARDOSO
40º LARISSA CECATO DELUNARDO
41º HUGO DIONIZIO GOMES DA SILVA
42º THAIZA OLIVEIRA MARINHO
43º LAÍS BISSOLI PERINI
44º GABRIEL SANT?ANA ZUCOLOTO
45º CONSTANZA ÁLVAREZ CAMILO
46º PAULA FERNANDES DA SILVA
47º KAREM CRISTINA MARTINS PIRES
48º ALINE LARISSA SIEGLE DIAS
49º DAYANA KELLI FONSECA
50º MAÍRA ARAUJO FÉLIX
51º MAYSA GAVASSONI NOEMANN
52º WANESSA CUZZUOL MOYSÉS
53º RAQUEL ANTUNES FANTIN DE OLIVEIRA
54º MARIANA RANGEL DE ALMEIDA
55º RENAN BORLOT SONEGHET
56º THAYSA MACEDO BARBOSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

____________________________________________________________________________
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795

Telefone: (27) 3245-6115

57º KASSIO COVRE
58º EMANUELLA BARBOZA PRATA
59º RAQUEL DE SOUSA FILGUEIRAS
60º NAYLA ALVES MENDONÇA
61º RUBENS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
62º RAQUEL IONNE KÜSTER DA SILVA
63º LARISSA CARVALHO CASER
64º THAYS DE PAULA MIRANDA
65º LAÍS ENGELHARDT COSTA
66º KARLA BARBOSA CAVAGLIERI
67º PANDRELI TESTA SANTORIO
68º BRUNO ANTONIO PERES FIORIO
69º VANESSA MELLO DE MENEZES
70º BRUNO DE OLIVEIRA PRATI
71º MARIA BITTENCOURT COELHO
72º ANNALYRA DALMASCHIO AYUB
73º MARINA MOSCON
74º MURIELL CAMARA LOMBARDI
75º LÍVIA NASCIMENTO DE ARAÚJO
76º LÍBIA ATAÍDE MENDES
77º LÍVIA ALVES DE ARAÚJO
78º LORENA PEREIRA SOELLA
79º RENATA DE SOUZA DA SILVA
80º LETÍCIA PIMENTA FERREIRA
81º IGOR LUGON MOULIN ELIAS
82º ANTONIO FRANCISCO LOSS POSSATTI
83º FRANCISCO HELMER ALMEIDA SANTOS
84º GRACIELY MONJARDIM LYRIO
85º MARCIA CAROLINA SINISCALCHI PACHECO
86º SHEILA CRISTINA FASSINA WENDEL DOS SANTOS
87º MICHELLE ARAUJO MOTA COELHO
88º WAGUIANE MARIA DE OLIVEIRA

Serra/ES, 19 de novembro de 2018

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOS
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

____________________________________________________________________________
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795

Telefone: (27) 3245-6115

ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais

ALÉM DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES ATESTADOS NA FICHA DE INSCRIÇÃO

1. Registro Geral - RG

2. Cadastro de Pessoa Física - CPF

3. Certidão de Regularidade do CPF (site da Receita Federal)

4. PIS/PASEP

5. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS

6. Título Eleitoral

7. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no sitewww.tse.gov.br

8. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.

9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)

10. Certidão de Nascimento dos Filhos

11. Comprovante de Residência Atual

o (aluguel ou residência em nome de outro, que não seja pai, mãe ou cônjuge,

declaração do proprietário do imóvel)

12. Diploma conforme exigido para o cargo/função.

13. Registro do Conselho Regional - ES

14. Declaração de Nada Consta Emitida pelo Conselho

15. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B)

16. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido porMédico do Trabalho.

17. Atestado de que não possui antecedentes criminais (Emitido no site da Policia Civil).

18. Uma Foto ¾

19. Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou CEF
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Câmara Municipal

AVISOS DE LICITAÇÃO:  PREGÃO PRESENCIAL  
Nº 003/2018

Publicação Nº 166640

AVISOS DE LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 003/2018

A Câmara Municipal da Serra, por intermédio do setor de 
licitação e de sua Equipe de Pregão, torna público para am-
plo conhecimento dos interessados, que realizará licitação 
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL de nº 003/2018, 
em conformidade com as Leis 10.520/2002 e 8.666/1993 
e alterações, que tem por objeto a aquisição de equipa-
mentos de informática, para atender às necessidades da 
Câmara Municipal da Serra. A abertura da Sessão será no 
dia 03 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, na Sala da 

Sessão de Pregão, sito à Rua Major Pissarra, 245, Centro, 
Serra, Estado do Espírito Santo.

Informações:

Os Editais completos estarão à disposição dos represen-
tantes interessados, por empresa, munidos de CD ou Pen 
drive, de segunda à sexta-feira das 14:00 às 17:00 horas, 
na Sala da Sessão de Pregão/CPL, no mesmo endereço 
acima citado ou pelo portal de serviços online no site da 
Câmara.

Serra, 20 de novembro de 2018.

Jeferson Severino Ribeiro

Pregoeiro Oficial da CMS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra

PORTARIA Nº 293/2018
Publicação Nº 166576

PORTARIA Nº 293/2018

CONCEDER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE LICENÇA MATERNIDADE/ADOTANTE À SERVIDOR, PREVISTO NO ART. 7, 
XVIII C/C ART. 39 DA CF/88.

A DIRETORA PRESIDENTE INTERINA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA- 
IPS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 2.818/2005, alterada pela Lei 3.353/2009 e Decreto Municipal nº 
3239/2018 e o que consta no processo nº 2018.12.901225PA.

Art. 1° Conceder Benefício Previdenciário de Auxílio/Maternidade/Adotante a servidora efetiva Srª JOSELINA SALES DOS 
SANTOS, matrícula nº 42764, cargo de Assistente Social, a contar da data de 24/09/2018 a 21/01/2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrario.

Serra, 20 de novembro de 2018.

LIVIA MARA P. PINTO BARCELOS

Diretora Presidente Interina



21/11/2018 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 1142

www.diariomunicipales.org.br

Página 207

Viana

Prefeitura

AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO  PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 092/2018

Publicação Nº 166678

AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 092/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/ES, através de sua 
Pregoeira, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que 
a licitação supramencionada, tendo como objeto a AQUI-
SIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE 500 SPOTS (ÁU-
DIOS) DE 30” (TRINTA SEGUNDOS) CADA, EM ESTÚDIO, 
PARA UTILIZAÇÃO EM RÁDIO E VEÍCULOS (CARROS) DE 
SOM PARA ATENDER DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE VIANA, com data de abertura para o dia 05/11/18 
às 10h, foi considerada FRACASSADA, face a ausência de 
empresas habilitadas.

Informações pelo telefone (27) 2124-6731 de 09h às 18h, 
no endereço: Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, 
Viana, ES, ou pelo e-mail: licitacao@viana.es.gov.br. Edital 
no site: www.viana.es.gov.br.

Viana/ES, 20 de novembro de 2018.

Georgea de Jesus Passos

Pregoeira da 1ª CPL

RESUMO DE CONTRATOS 
Publicação Nº 166745

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 227/2018

Processo Administrativo nº 16762/2018.

Pregão Eletrônico no. 046/2018 – Ata de Registro de Pre-
ços nº 231/2018.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES, POR MEIO DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER.

Contratada: MAVIUM TECNOLOGIA LTDA.

Objeto AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E NOTE-
BOOKS.

Valor: R$ 79.621,24 (setenta e nove mil, seiscentos e vin-
te e um reais e vinte e quatro centavos).

Vigência: O prazo de vigência do presente contrato é de 
12 (meses), início no dia posterior ao da publicação do 
respectivo instrumento na Imprensa Oficial.

Viana/ES, 20 de novembro de 2018.

LUZIAN BELISARIO DOS SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 228/2018

Processo Administrativo nº 16775/2018.

Pregão Eletrônico no. 046/2018 – Ata de Registro de Pre-
ços nº 236/2018.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES, POR MEIO DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER.

Contratada: COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP.

Objeto AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E NOTE-
BOOKS.

Valor: R$ 162.922,90 (cento e sessenta e dois mil, nove-
centos e vinte e dois reais e noventa centavos).

Vigência: O prazo de vigência do presente contrato é de 
12 (meses), início no dia posterior ao da publicação do 
respectivo instrumento na Imprensa Oficial.

Viana/ES, 20 de novembro de 2018.

LUZIAN BELISARIO DOS SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LA-
ZER

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 229/2018

Processo Administrativo nº 16763/2018.

Pregão Eletrônico no. 046/2018 – Ata de Registro de Pre-
ços nº 235/2018.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES, POR MEIO DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER.

Contratada: FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA.

Objeto AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E NOTE-
BOOKS.

Valor: R$ 51.750,00 (cinquenta e um mil, setecentos e 
cinquenta reais).

Vigência: O prazo de vigência do presente contrato é de 
12 (meses), início no dia posterior ao da publicação do 
respectivo instrumento na Imprensa Oficial.

Viana/ES, 20 de novembro de 2018.

LUZIAN BELISARIO DOS SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LA-
ZER
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RESUMO DE CONTRATOS 
Publicação Nº 166676

RESUMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 001/2017

Processo Administrativo nº 14037/2018.

Tomada de Preços nº 010/2016

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES

Contratada: COARE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO E RE-
FORMA EIRELI ME.

Objeto: ACRÉSCIMO e a PRORROGAÇÃO do prazo de vi-
gência e execução do Contrato de Prestação de Serviços 
nº. 001/2017, firmados entre as partes, por mais 240 
(duzentos e quarenta) dias, nos termos previstos em sua 
Cláusula Terceira e fundamento na Lei Federal 8.666/93.

Valor: acréscimo é de R$ 40.702,43 (quarenta mil sete-
centos e dois reais e quarenta e três centavos), corres-
pondendo ao percentual de 24,35% (vinte e quatro vírgula 
trinta e cinco por cento).

Vigência: prorrogada a vigência e execução do Contrato 
por mais 240 (duzentos e quarenta) dias.

Viana/ES,19 de novembro de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

AVISO DE RESCISÃO CONTRATUAL AMIGÁVEL

O Município de Viana/ES, torna público que procedeu a 
RESCISÃO AMIGÁVEL do Contrato de Fornecimento: 
050/2018, firmado com a empresa PAULITEC TECNOLO-
GIA EM PRODUTOS DE PAVIMENTOS LTDA - ME, a partir 
da data de assinatura do presente term, com fundamento 
legal no artigo 79, II, da Lei federal 8.666/93.

Viana/ES, 14 de novembro de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 107/2016

Processo Administrativo nº 3077/2016.

Tomada de Preços nº 007/2016

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES

Contratada: LATUS CONSULTORIA, PESQUISA E ASSES-
SORIA DE PROJETOS LTDA.

Objeto: ACRESCIMO DE VALOR E PRORROGAÇÃO do pra-
zo de vigência e de execução do Contrato de Prestação 
de Serviços nº. 107/2016, firmados entre as partes, por 
mais 300 (trezentos) dias, nos termos previstos em sua 
Cláusula Terceira e Décima Primeira e fundamento na Lei 
Federal 8.666/93.

Valor: valor do acréscimo é de R$ 55.016,67(cinquenta 
e cinco mil, dezesseis reais e sessenta e sete centavos), 
passando o valor global do contrato para R$ 289.916,67 
(duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e dezesseis 
reais e sessenta e sete centavos).

Vigência: 300 (trezentos) dias à partir de 16 de novembro 
de 2018.

Viana/ES,14 de novembro de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

RESUMO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 221/2018

Processo nº. 5078/2018

Adesão à Ata de Registro de Preços do Serviço de Água e 
Saneamento Ambiental –SAEE da Bahia, Pregão Presencial 
nº 039/2017

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Contratado: PAULITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS DE 
PAVIMENTOS LTDA - ME

Objeto: Aquisição de Massa asfáltica fria para manutenção 
das vias publicas do Município de Viana – ES, através do 
Sistema de Registro de Preços.

Valor Global: R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois 
mil reais).

Vigência: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) 
meses, a contar da assinatura do Contrato. Viana/ES, 19 
de novembro de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 298/2018

Processo nº. 16878/2017

Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 047/2018.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES

Contratada: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – 
EIRELI - EPP.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE TOTEM EMISSOR DE SENHA PARA GERENCIAMEN-
TO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL.

Valor: R$ 101.500,00 (cento e um mil e quinhentos reais).

Vigência: 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data 
de sua publicação no órgão de imprensa oficial.

Viana/ES, 14 de novembro de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL
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                                                                                     EDITAL Nº 043/2018
Publicação Nº 166598

 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Rua Governador Rubim, 251, Centro, Viana/ES – Cep: 29135-000 
Telefone: 27 99819-9064 

e-mail: rhsemsa@viana.es.gov.br 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                     EDITAL Nº 043/2018 
 

22ª CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA 
 

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Saúde, em referência ao Edital nº 001/2018, 
publicado no dia 12 de janeiro de 2018, no DOM/ES – Edição nº 927, convoca os candidatos considerados APTOS na 
2ª Etapa, devidamente listados no ANEXO I desta Convocação, para comparecerem na PERÍCIA MÉDICA, conforme 
segue descrito:  
 

DATA DA PERÍCIA:  26/11/2018, as 13:00 hrs 
LOCAL:  
 

CME – Centro Municipal de Especialidades 

ENDEREÇO:  
 

Rua Virgílio Ferreira, s/nº, Centro, Viana/ES, CEP: 29.135-
000. Referência: próximo ao ponto final do Transcol de 
Viana Sede. 

 
Na forma do item 8.4.1 do Edital, o candidato deverá comparecer na Perícia Médica Municipal, munido com exames 
de Hemograma Completo (com plaquetas), EAS e Glicemia de jejum. Todos os exames e laudos médicos são de 
responsabilidade e custeio do candidato. 
 
Os exames e laudos a serem apresentados na Perícia Médica, deverão ter a emissão de no máximo 06 (seis) meses 
até a data da perícia. 
 
Na data da chamada, além dos exames constantes no item 8.4.1, o candidato deverá apresentar obrigatoriamente 
para fins de formalização de contrato, a documentação constante no ANEXO II desta Convocação. 

 
Viana/ES, 14 de novembro de 2018. 

 
COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Portaria nº 479/2017 
ANEXO I 

 
 

CARGOS CONVOCADOS  
 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

FERNANDA SABINO DE ALMEIDA MEIRELES 

 
 

CARGO: ENFERMEIRO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

MÔNICA REGINA CARDOSO PORTE 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Rua Governador Rubim, 251, Centro, Viana/ES – Cep: 29135-000 
Telefone: 27 99819-9064 

e-mail: rhsemsa@viana.es.gov.br 
 
 

 
 
 
 
 
 
ANEXO II 

 
DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO  

 
 01 foto 3x4; 
 Atestado de antecedentes criminais  

(http://ssp.esp.es.gov.br/ rgantecedentes/xtml/pesquisaantecedentes.jsf), 
 Certidões negativas, civil, criminal e militar (http://www.tjes.jus.br/servicos/certidao-negativa-2/ ); 
 Certidão negativa justiça federal ( http://portal.trf2.jus.br/certidao/emissao_cert.asp ); 
 Certidão negativa justiça eleitoral e criminal eleitoral( http://www.tse.jus.br/eleitor-e-

eleicoes/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral ); 
 Certidão negativa da justiça militar da união (https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-

negativa/emitir-certidao-negativa ); 
 Certidão negativa do Município de Viana-ES 

(http://ws.viana.es.gov.br/services/certidaoretirada.php); 
 Certidão negativa de débitos com a Fazenda Pública Estadual; 
 Carteira de Identificação, com número, órgão expedidor e data de expedição da mesma. 
 Carteira de Trabalho Profissional onde conste fotografia, número/série, data de expedição, filiação, 

local de nascimento (Página de identificação e verso dela); 
 CPF e Comprovante de situação cadastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal (dispensada 

cópia caso o número conste no documento de identidade); 
 Título de Eleitor com comprovante de quitação eleitoral (comprovante de votação na última eleição 

ou certidão da justiça eleitoral); 
 Certidão de Nascimento ou Casamento; 
 Cartão de conta correte (Banco SANTANDER- se houver) 
 Certificado de reservista (sexo masculino); 
 Comprovante de PIS/PASEP; 
 Comprovante de residência atualizado (água, luz ou telefone fixo); 
 Documentação comprobatória de atendimento à condição de pessoa com deficiência (se for o caso). 
 Para candidatos cuja remuneração for equivalente ao recebimento de salário família, também deverá 

apresentar: 
 Certidão de Nascimento do filho (s) de 0-14 anos; 
 Cartão de Vacinação do (s) filho (s) menor (es); 
 Comprovante de Frequência Escolar. 
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16º CONVOCAÇÃO
Publicação Nº 166648

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER

16º CONVOCAÇÃO

A Comissão do Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer
da Prefeitura Municipal de Viana, em referência ao Edital nº 003/2017, convoca para Chamada os Candidatos habilitados,
segundo classificação e modalidades abaixo relacionadas:

LOCAL: Secretaria Municipal de Educação, Esportes
ENDEREÇO: Rua Aspásia Varejão Dias, s/n - Centro - Viana/ES - CEP : 29130-013
PONTO DE REFERÊNCIA: Próximo ao Cartório Eleitoral.

DATA DA CHAMADA: 22/11/2018

MODALIDADE: MAPA - Ensino Fundamental (4° e 5º Anos)

DATA HORÁRIO DISCIPLINA
CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE

HABILITADOS

22/11/2018 13h30min
MAPA - Professor MAPA - Ensino

Fundamental (4° e 5º Anos)
Nº 541º ao 570º

Classificação – Geral – Professor MAPA - Ensino Fundamental (4° e 5º Anos)

Classificação Inscrição Nome do Candidato Pontos PNE Cargo

541
8.18-005278 JENNIFER BUSS 16.0 Não Professor MAPA - Ensino

Fundamental (4° e 5º Anos)
542 8.18-004237 LUARA GADIOLI GREGORIO TELLES 16.0 Não Professor MAPA - Ensino

Fundamental (4° e 5º Anos)
543 8.18-006512 SILAS DE SOUZA CORRÊA 15.9 Não Professor MAPA - Ensino

Fundamental (4° e 5º Anos)

544 8.18-009903
MÁRCIA CRISTINA ASSIS SOUZA DA
SILVA

15.9 Não Professor MAPA - Ensino
Fundamental (4° e 5º Anos)

545 8.18-010373 ELIZETE MARIA MARTINS 15.9 Não Professor MAPA - Ensino
Fundamental (4° e 5º Anos)

546 8.18-004658
ALESSANDRA PATRICIA DE ALMEIDA
FAGUBNDES GOMES

15.9 Não Professor MAPA - Ensino
Fundamental (4° e 5º Anos)

547 8.18-009749 KARINA DO NASCIMENTO VIEIRA COUTO 15.9 Não Professor MAPA - Ensino
Fundamental (4° e 5º Anos)

548 8.18-007962 ELIZANGELA GONÇALVES 15.9 Não Professor MAPA - Ensino
Fundamental (4° e 5º Anos)

549 8.18-007016 ROQUELINA DA CRUZ SANTOS PENIDO 15.8 Não Professor MAPA - Ensino
Fundamental (4° e 5º Anos)

550 8.18-000591 GERUSIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 15.8 Não Professor MAPA - Ensino Funda-
mental (4° e 5º Anos)

551 8.18-000105 REGINALDO MARCOLINO 15.8 Não Professor MAPA - Ensino Funda-
mental (4° e 5º Anos)

552 8.18-010854 CLEUZIMAR MENDES GOVEIA VIEIRA 15.8 Não Professor MAPA - Ensino Funda-
mental (4° e 5º Anos)
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553 8.18-006313
SHEILA MARA FERREIRA MARTINS
PASSOS

15.8 Não Professor MAPA - Ensino Funda-
mental (4° e 5º Anos)

554
8.18-003398

ROSEANE PEREIRA DA SILVA PUGNAL
LACERDA

15.8 Não Professor MAPA - Ensino Funda-
mental (4° e 5º Anos)

555 8.18-009521 IANES MARIA RUY TRINDADE 15.7 Não Professor MAPA - Ensino Funda-
mental (4° e 5º Anos)

556 8.18-010470 ANDREIA BARROS DE OLIVEIRA 15.7 Não Professor MAPA - Ensino Funda-
mental (4° e 5º Anos)

557 8.18-002184 SIMONE KLEMS TECHE FERREIRA 15.7 Não Professor MAPA - Ensino Funda-
mental (4° e 5º Anos)

558 8.18-009140 ROSIANE DOS SANTOS 15.7 Não Professor MAPA - Ensino Funda-
mental (4° e 5º Anos)

559
8.18-008975 BRUNELLY FERREIRA GUMEIRO 15.7 Não Professor MAPA - Ensino Funda-

mental (4° e 5º Anos)

560 8.18-010385 ARISLEIDA DA PENHA BARBOSA SILVA 15.6 Não Professor MAPA - Ensino Funda-
mental (4° e 5º Anos)

561 8.18-003802 REGINA DORNELAS DE OLIVEIRA 15.6 Não Professor MAPA - Ensino Funda-
mental (4° e 5º Anos)

562 8.18-001552 SANDRO EDUARDO KAISER 15.6 Não Professor MAPA - Ensino Funda-
mental (4° e 5º Anos)

563 8.18-003429 GRACYLLE MEDINA PESTANA 15.6 Não Professor MAPA - Ensino Funda-
mental (4° e 5º Anos)

564 8.18-003908 ROBERTA PEREIRA MAGNONI 15.6 Não Professor MAPA - Ensino Funda-
mental (4° e 5º Anos)

565 8.18-007873 JOSIANA CARLA MARÇAL 15.6 Não Professor MAPA - Ensino Funda-
mental (4° e 5º Anos)

566 8.18-010953 MARIA D&#39;AJUDA DA CONCEIÇÃO 15.5 Não Professor MAPA - Ensino Funda-
mental (4° e 5º Anos)

567 8.18-007991 WILSILEIA ONOFRE MACIEL RAMOS 15.5 Não Professor MAPA - Ensino Funda-
mental (4° e 5º Anos)

568 8.18-005916 TOM ANDERSON DA SILVA RIBEIRO 15.5 Não Professor MAPA - Ensino Funda-
mental (4° e 5º Anos)

569 8.18-002116 MARIA ZILMA LYRIO 15.4 Não Professor MAPA - Ensino Funda-
mental (4° e 5º Anos)

570 8.18-009839 ANDREA ALVARINTO 15.4 Não Professor MAPA - Ensino Funda-
mental (4° e 5º Anos)

Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer – Viana - ES
Portaria nº 0915/2017.
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LEI Nº 2.990/2018
Publicação Nº 166725

 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

LEI Nº 2.990, de 20 de Novembro de 2018. 
 

  
Cria e acresce cargo na Estrutura de Cargos 
de Provimento Efetivo do Poder Executivo do 
Município 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. 1° Ficam criados e incluídos no Anexo III a que se refere o artigo 45 da Lei nº 
1.400, de 08 de abril de 1998 (Estrutura de Cargos de Provimento Efetivo do 
Município de Viana-ES), os cargos de provimento efetivo, conforme as 
denominações, quantitativos, descrição sumária das atribuições, requisitos de 
ingresso e a jornada de trabalho constante do Anexo I desta Lei.  
 
Art. 2° Ficam acrescidos e incluídos no Anexo III a que se refere o artigo 45 da Lei nº 
1.400, de 08 de abril de 1998 (Estrutura de Cargos de Provimento Efetivo do 
Município de Viana-ES) os cargos de provimento efetivo, conforme as 
denominações, quantitativos, descrição sumária das atribuições, requisitos de 
ingresso e a jornada de trabalho constante do Anexo II desta Lei.  
 
Art. 3° Ficam acrescidos e incluídos no Anexo III a que se refere o artigo 3º da Lei nº 
1.861, de 28 de novembro de 2006 os cargos de provimento efetivo, conforme as 
denominações, quantitativos, descrição sumária das atribuições, requisitos de 
ingresso e a jornada de trabalho constante do Anexo III desta Lei.  
 
Art. 4º A investidura nos cargos públicos ora criados depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza, a 
complexidade e as peculiaridades do cargo, na forma prevista nesta lei. 
 
Art. 5º A lotação e o exercício do servidor definido pela Administração Municipal na 
investidura no cargo poderão ser alterados de acordo com a necessidade de serviço.  
 
Art. 6º O Chefe do Poder Executivo Municipal editará Decreto com detalhamento das 
atribuições dos cargos constantes dos anexos desta Lei. 
 
Art. 7º As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento do exercício de 2018, que serão 
suplementadas, caso necessário.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Secretaria Municipal de Governo 

 
 
 
Art. 8º Ficam revogadas as Leis n.º 2.800, de 24 de agosto de 2016, 2.755, de 05 de 
novembro de 2015, 2.873, de 04 de agosto de 2017 e os artigos 1º e 2º e os Anexos 
I e II da Lei nº 2.821, de 27 de dezembro de 2016. 
 

 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Viana, 20 de novembro de 2018.  
  

 
 
 

GILSON DANIEL BATISTA 
Prefeito Municipal de Viana 
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Vila Pavão

Prefeitura

3º T.A. CONTRATO 074 E 090/2017
Publicação Nº 166690

3º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 074 / 2017

PROCESSO: 00001969/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.

CONTRATADA: TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - 
EPP.

OBJETO: A CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMI-
CO-FINANCEIRO ao CONTRATO Nº 074/2017, que versa 
sobre a prestação de serviços de transporte escolar sob 
a forma de fretamento, para atender aos alunos da rede 
pública municipal e estadual (linhas compartilhadas).

DA DESPESA: Ficha – 168, 188, 200, 290, 295, 313 e 317.

DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as 
demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato 
inicial, firmado entre as partes.

Vila Pavão/ES, 05/11/2018.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal

3º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 090 / 2017

PROCESSO: 00001968/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.

CONTRATADA: TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - 
EPP.

OBJETO: A CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMI-
CO-FINANCEIRO ao CONTRATO Nº 090/2017, que versa 
sobre a prestação de serviços de transporte escolar sob 
a forma de fretamento, para atender aos alunos da rede 
pública municipal (Linhas Municipais).

DA DESPESA: Ficha – 168, 188, 193, 200, 290, 295, 313 
e 317.

DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as 
demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato 
inicial, firmado entre as partes.

Vila Pavão/ES, 05/11/2018.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal

CONTRATO 125-2018
Publicação Nº 166653

RESUMO DO CONTRATO Nº 125/2018

PROCESSO Nº 002238/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.

CONTRATADA: PAVINORTE PREMOLDADOS LTDA EPP.

OBJETO: Pavimentação e Drenagem da Rua Leopoldo 
Ramlow no Bairro Centro e Complemento da Rua Adelaide 
Ramlow no Bairro Ondina, sede do Município e Pavimen-
tação e Drenagem da Rua Presidente Médici, Rua Getúlio 
Vargas e Rua Francisco Alberto Kloss no distrito de Praça 
Rica, objeto de Convênio n° 025/2018 firmado entre esta 
Prefeitura de Vila Pavão/ES com o Governo do Estado atra-
vés da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação 
Desenvolvimento Urbano – SEDURB.

VIGÊNCIA: 270 Dias.

VALOR GLOBAL: R$ 1.143.314,50.

RECURSOS FINANCEIROS: Ficha 777.

Vila Pavão/ES, 20/11/2018.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal
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