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AMUNES

Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo

ERRATA: CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AMUNES
Publicação Nº 171200

CONVOCAÇÃO

O Presidente da AMUNES, conforme competência estabelecida no art. 20 do Estatuto da AMUNES, convoca V. Ex.ª. para 
participar da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se:

DATA: 26/12/2018 (QUARTA-FEIRA)

HORÁRIO: 10H ÀS 12H

Local: Auditório da Amunes: Av. Princesa Isabel, 629, 4º andar, sala 401

Ed. Vitória Center - Vitória/ES.

O objetivo da referida reunião é o encaminhamento de decisões necessárias para o andamento dos trabalhos traçados pela 
AMUNES, constante da seguinte pauta de reunião:

PAUTA:

I - Abertura;

II - Leitura e aprovação da ata da última reunião realizada no dia 30/07/2018;

III - Comunicados da presidência.

1. Aprovação do Orçamento para 2019;

2. Relatório de situação de inadimplência dos municípios;

3. Aprovação do Calendário de reuniões 2019;

4. Assuntos gerais.

IV- Encerramento.

Certos de podermos contar com a boa acolhida a presente convocação, solicitamos a gentileza de confirmar a presença 
até o dia 20/12/2018, através do telefone:

(27) 3227-3077 ou e-mail: amunes@amunes.org.br

Atenciosamente.

GUERINO LUIZ ZANON

PRESIDENTE DA AMUNES

mailto:amunes@amunes.org.br


18/12/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1161

www.diariomunicipales.org.br

Página 3

Consórcios Intermunicipais

Cim Noroeste - Consórcio Público da Região Noroeste do ES

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA 
E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOS-
TAS DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO REFEREN-
TES AO PREGÃO Nº 008/2018

Publicação Nº 171375

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGA-
MENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E DE 
HABILITAÇÃO REFERENTES AO Pregão Nº 008/2018.

OBJETO: Compras de fraldas descartáveis, conforme espe-
cificações apresentadas no Edital Convocatório.

Data de Abertura: 23 de Novembro de 2018

Horário: nove horas.

Local: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO 
ES.

Endereço: Av. João Quiuqui, 411 - Águia Branca/ES.

Ao(s) 23 de Novembro de 2018, na sede da CONSÓRCIO 
PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES, reuniu-se o(a) Pre-
goeiro(a) Oficial do Município, JOÃO BATISTA REGATTIERI, 
juntamente com sua equipe de apoio, nomeados através 
de Portaria do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente 
do CIM NOROESTE, sendo composta por AMILTON JOSE 
TREVEZANI e ILSON EDENES STOCCO, para que fossem 
recebidos os envelopes contendo as propostas de preços 
e os documentos de habilitação referentes ao Pregão nº 
008/2018, cujo objeto é a Compra de fraldas descartáveis, 
conforme especificações apresentadas no Edital Convoca-
tório. Pontualmente às 09:00 horas do dia supra, o Se-
nhor Pregoeiro declarou que estavam abertos os trabalhos 
da presente licitação, nomeando o Senhor AMILTON JOSE 
TREVEZANI para secretariar a sessão. Fizeram-se presen-
tes a reunião as seguintes empresas: HOSPIDROGAS CO-
MERCIO PRODUTOS LTDA. (empresa de grande porte) e 
HOLY MED. COM. PROD. MED. HOSP. EIRELLI ME (micro-
empresa), neste ato representadas por seus representan-
tes legais, devidamente credenciados na forma estabele-
cida no Edital Convocatório. Feitas essas considerações, 
deu-se início aos procedimentos do presente Pregão com o 
recebimento dos envelopes contendo propostas comerciais 
e de habilitação, bem como dos documentos necessários 
para o devido credenciamento dos licitantes, fato este já 
relatado. Recebidos os referidos envelopes, foram abertos 
primeiramente os de Propostas de Preços, sendo os preços 
registrados no sistema eletrônico para saber se os preços 
apresentados estavam compatíveis com os praticados no 
mercado pertinente ao ramo, assim como para saber se 
ocorreria a oferta de lances verbais. Feita a devida compa-
ração e sendo realizada a etapa de lances verbais, confor-
me relatório de lances anexo. Finalizada a fase de lances, 
constatou-se o seguinte resultado, conforme relatórios 
anexos: HOLY MED. COM. PROD. MED. HOSP. EIRELLI ME 
inscrita no CNPJ nº 10.696.551/0001-95 classificada nos 
itens 1, 2, 3, 5 e 8, totalizando o valor de R$ 662.047,50 
(seiscentos e sessenta e dois mil e quarenta e sete re-
ais e cinquenta centavos) e HOSPIDROGAS COMERCIO 

PRODUTOS LTDA inscrita no CNPJ nº 35.997.345/0001-46 
classificada nos itens 4, 6 e 7, totalizando o valor de R$ 
912.172,10 (novecentos e doze mil e cento e setenta e 
dois reais e dez centavos), conforme relatórios anexos. 
Prosseguindo com os trabalhos, foram abertos os envelo-
pes contendo a habilitação dos licitantes vencedores, sen-
do inclusive realizadas consultas on-line (via internet) para 
se verificar a autenticidade de alguns dos documentos exi-
gidos. Após a realização da referida análise foram declara-
das habilitadas as empresas participantes por cumprimen-
to integral às exigências do Edital Convocatório, conforme 
estabelecido nesta Ata. Prosseguindo com os trabalhos 
e considerando que as empresas vencedoras trouxeram 
para esta sessão as amostras dos produtos e considerando 
também a presença dos técnicos nomeados para análises 
das referidas amostras, passou-se para a fase de análi-
ses das amostras, cujos técnicos alegaram a necessidade 
de analisar as referidas amostras diretamente com utili-
zação nos usuários, para posteriormente emitirem seus 
respectivos laudos técnicos de aprovação ou reprovação, 
com prazo máximo de seis dias úteis a partir da data de 
lavratura desta Ata. Diante dos fatos, o Senhor Pregoeiro 
acatou a solicitação dos técnicos e informou aos presentes 
que todas as decisões serão comunicadas aos licitantes e 
demais interessados. Nada mais havendo a tratar, deu-se 
por encerrado o presente certame, do que para constar foi 
lavrada a presente Ata, que vai assinada pelo Pregoeiro, 
equipe de apoio, técnicos responsáveis pela análise das 
amostras, assim como pelos licitantes presentes, que ma-
nifestaram interesse.

Assinaturas:

JOÃO BATISTA REGATIERI

PREGOEIRO

AMILTON JOSÉ TREVIZANI

APOIO

ILSON EDENES STOCCO

APOIO

TASIS JAFFREY PAULINO CLAUS

APOIO

ANDREA DE FREITAS MAIA

APOIO

EDUARDO CORREA DE LIMA

HOSPIDROGAS COMERCIO PRODUTOS LTDA

MARCOS PAULINI CARVALHO

HOLY MED. COM. PROD. MED. HOSP. EIRELLI ME
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RESUMO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
Publicação Nº 171377

RESUMO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL

Nº 008/2018.

RESUMO DA ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.379/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018

CONTRATANTE: CONSÓRCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE – CIM NOROESTE.

CONTRATADA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO PRODUTOS LTDA;

OBJETO: A presente Ata tem como objeto o Registro de preço para futura e eventual aquisição de Fraldas Geriátricas 
Descartáveis, conforme especificações constantes do Termo de Referência do Edital do Processo Licitatório supracitado.

ITEM

Item Especificação Unid. Qtde. Marca/Modelo
Valor 

unitário
Valor Total

0001 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA,TAMANHO G UND 248260 Plena Confort 1,750 434.455,00

0002 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA,TAMANHO GG UND 156460 Plena Confort 1,910 298.838,60

0003 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA,TAMANHO P UND 103100 Tena Confort 1,735 178.878,50

VALOR GLOBAL: R$ 912.172,10 (novecentos e doze mil, cento e setenta e dois reais e dez centavos)

VIGÊNCIA: Esta Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.

DATA DE ASSINATURA: 12/12/2018

Águia Branca, 12 de dezembro de 2018

JOÃO BATISTA REGATTIERI

Pregoeiro

RESUMO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL

Nº 008/2018.

RESUMO DA ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.379/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018

CONTRATANTE: CONSÓRCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE – CIM NOROESTE.

CONTRATADA: HOLY MED. COM. PROD. MED. HOP. EIRELLI – ME;

OBJETO: A presente Ata tem como objeto o Registro de preço para futura e eventual aquisição de Fraldas Geriátricas 
Descartáveis, conforme especificações constantes do Termo de Referência do Edital do Processo Licitatório supracitado.

ITEM

Item Especificação Unid. Qtde. Marca/Modelo Valor unitário Valor Total

0001 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG UND 89000
Turma da 
Monica

1,890 168.210,00

0002 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA,TAMANHO M UND 274700 Maxfral 1,725 473.857,50
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0003 FRALDA DESCARTÁVEL INFATIL,TAMANHO G UND 6200
Turma da 
Monica

1,100 6.820,00

0004 FRALDA DESCARTÁVEL INFATIL,TAMANHO M UND 7000
Turma da 
Monica

0,970 6.790,00

0005 FRALDA DESCARTÁVEL INFATIL,TAMANHO P UND 7000
Turma da 
Monica

0,910 6.370,00

VALOR GLOBAL: R$ 662.047,50 (seiscentos e sessenta e dois mil, quarenta e sete reais e cinquenta centavos)

VIGÊNCIA: Esta Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.

DATA DE ASSINATURA: 12/12/2018

Águia Branca, 12 de dezembro de 2018.

JOÃO BATISTA REGATTIERI

Pregoeiro

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 06/2018
Publicação Nº 171156

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 06/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1659/2018

PREGÃO PRESECIAL Nº 002/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE.

Contratada: RCS EIRELI.

Objeto: O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços médicos, em nível ambulatorial e hospitalar, cons-
tituída por equipe especializada com capacidade técnica, humana e tecnológica, com execução continuada, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência do Edital do Processo Licitatório supracitado.

Valor total dos preços registrados: R$ 30.000.000,00 (trinta milhões).

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

Data de Assinatura: 17/12/2018.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Presidente do CIM NOROESTE
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Cim Polinorte - Consórcio Público da Região Polinorte do ES

1º EDITAL DE CONVOCAÇÃO PROCESSO SELE-
TIVO Nº 001/2018 – CIM POLINORTE - REDE 
CUIDAR CENTRAL

Publicação Nº 171357

1º EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018 – CIM POLINORTE - 
REDE CUIDAR CENTRAL

O Presidente do Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE 
– REDE CUIDAR CENTRAL LINHARES/ES, no uso de suas atribuições, 
através da homologação do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, 
convoca para se apresentar na sede do Consórcio Público da Região 
Polinorte, localizado a Rua Dr. Antônio Barroso Gomes, nº 05 – Cohab 
– Ibiraçu – ES no prazo de 02 (dois) dias úteis. Ressaltamos que o 
candidato deverá estar munido dos respectivos documentos:

11.1 Para efeito de formalização do contrato, fica OBRIGATÓRIA a 
apresentação de cópia legível dos seguintes documentos:
a) Uma (01) Foto 3X4 recente; b) Cópia do comprovante de residência 
(acompanhado do original);
c) Cópia do grupo sanguíneo (acompanhado do original); d) Cópia da 
Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação que esteja 
dentro do prazo de validade (acompanhado do original); e) Cópia do CPF 
(acompanhado do original); f) Cópia da CTPS (acompanhado do original); 
g) Cópia da certidão de nascimento ou casamento (acompanhado do 
original); h) Cópia de certidão de nascimento de filhos menores de 14 
(quatorze) anos – se possuir - (acompanhado do original); i) Cópia do 
Título de eleitor com comprovante da última votação ou declaração de 
quitação da justiça eleitoral; (acompanhado do original); j) Cópia do 
certificado de reservista ou documento equivalente, se do sexo masculino 
(acompanhado do original); k) Cópia do documento de inscrição no 
PIS/PASEP, se houver (acompanhado do original); l) Declaração de 
acumulação ou não de cargos em funções públicas – Modelo Anexo VII; 
m) Declaração de Bens – Modelo Anexo VIII; n) Diploma ou certificado 
de conclusão do curso correspondente à escolaridade exigida para o 
cargo (acompanhado do original); o) Cópia do registro no conselho 
de classe com comprovação de quitação e regularidade profissional; 
p) Atestado médico de sanidade física e mental, emitido por médico 
devidamente credenciado – Médico do Trabalho; q) Certidão negativa 
de débitos com a Fazenda Publica Estadual; r) Cópia do número da 
conta corrente (cartão ou talão de cheque ou outro documento que 
comprove). A conta corrente informada não poderá ser conta conjunta 
e deverá, obrigatoriamente, ser do Banco: Caixa Econômica Federal 
(Podendo ser: conta corrente, conta salário ou poupança). 11.1.1 
Na hipótese da não apresentação da documentação prevista no item 
anterior para fins de formalização do contrato, o candidato classificado 
será automaticamente ELIMINADO.
11.1.2 A contratação temporária de pessoal será por período de 01 (um) 
ano podendo ser renovável por igual período.

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO FUNÇÃO

KILDREN BATISTA RODRIGUES 53 FARMACÊUTICO

SUELLEN FERREIRA MOULIN 36 FISIOTERAPEUTA

DALVA MIRANDA COELHO LEMES 58
ASSISTENTE 
SOCIAL

JONES CAVAGLIERI VERGNA 53 PSICÓLOGO

FERNANDA RANGEL BECCALLI 
TONINI

50 NUTRICIONISTA

JEAN CARLO DIAS DA COSTA 58 ENFERMEIRO

ELIZABETH LIMA DO 
NASCIMENTO

53 ENFERMEIRO

PATRÍCIA RIBEIRO ROCHA 33 ENFERMEIRO

NAINHAMA SOUZA FERNANDES 
CALIMAN

54
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

ELIETE PEREIRA 21
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

LOYANE LIPAUS VIANA 4
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

SUELI DO NASCIMENTO 
FERREIRA

54
TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM

DANIELE AZEREDO RIBEIRO 51
TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM

MARIA APARECIDA MORAES DOS 
SANTOS

48
TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM

SANDRA DE OLIVEIRA 48
TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM

Ibiraçu/ES, 17 de dezembro de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Presidente

Consórcio Público da Região Polinorte – Cim Polinorte

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PRO-
CESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018

Publicação Nº 171349

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018

CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE - CIM POLI-
NORTE - REDE CUIDAR CENTRAL

Com base nas informações constantes do processo ad-
ministrativo nº 140/2018 referente ao Processo Seletivo 
Simplificado nº 001/2018 do CIM POLINORTE - Rede Cui-
dar Central/Linhares/ES e parecer jurídico datado em 17 
de dezembro de 2018 e considerando que foram observa-
dos os prazos recursais, nos termos da Lei 8.666/93, HO-
MOLOGO o Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 do 
CIM POLINORTE - Rede Cuidar Central/Linhares/ES apre-
sentado pela Comissão Especial do Processo Seletivo Sim-
plificado e, ADJUDICO as formalidades dando publicidade 
ao ato, na forma da lei.

Ibiraçu/ES, 17 de dezembro de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Presidente

Consórcio Público da Região Polinorte – Cim Polinorte
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RESUMO DE CONTRATO N° 018/2018
Publicação Nº 171193

 RESUMO DE CONTRATO N° 018/2018

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINOR-
TE.

Contratada: J MORO SERVIÇOS ME

Processo Administrativo nº 158/2018 de 30/11/2018.

Dispensa de Licitação – Artigo 23, § 8º e Artigo 24, inciso 
II da Lei Federal nº 8.666/1993.

Objeto: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços gráficos diversos, para atender às neces-
sidades dos diversos setores da Unidade de Cuidado Inte-
gral a Saúde – da Rede Cuidar Central/Linhares, situado à 
Rua Wilson Durão, 1.001, Três Barras, Linhares/ES, Cep.: 
29.907-035, conforme especificações, quantidades esti-
madas e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Valor Global: R$9.690,00 (nove mil e seiscentos e noventa 
reais).

Vigência: até 31/12/2018.

Data de Assinatura: 14/12/2018.

Eduardo Marozzi Zanotti

Presidente do CIM Polinorte

RESUMO DE CONTRATO N° 019/2018
Publicação Nº 171194

 RESUMO DE CONTRATO N° 019/2018

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINOR-
TE.

Contratada: JNNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP

Processo Administrativo nº 214/2018 de 03/12/2018.

Dispensa de Licitação – Artigo 23, § 8º e Artigo 24, inciso 
II da Lei Federal nº 8.666/1993.

Objeto: Prestação dos serviços da CONTRATADA ao CON-
TRATANTE, doravante designado de "SERVIÇOS", consis-
tindo na conexão à Internet LINK DEDICADO com velo-
cidade nominal mínima de 10 MB FULL por ponto, deve 
permitir tráfego de HTTP, POP3, SMTP, VOIP e aplicativos 
WEB, sem ocupar o canal de voz da linha telefônica, per-
mitindo a conexão à internet 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 7 (sete) dias por semana, para o período de 12 meses, 
incluindo 01 IP Fixo e acesso por meio físico através de 
fibra óptica a ser executado na Unidade de Cuidado Inte-
gral a Saúde – Rede Cuidar Central, situado à Rua Wilson 
Durão, 1.001, Três Barras, Linhares/ES, Cep: 29.907-035, 
dentro dos padrões estabelecidos pelo Consórcio CIM PO-
LINORTE, de acordo com o especificado no Termo de Re-
ferência.

Valor Global: R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

Vigência: 12 (doze) meses contados a partir da emissão 
da ordem de serviço.

Data de Assinatura: 14/12/2018.

Eduardo Marozzi Zanotti

Presidente do CIM Polinorte

CISABES - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do ES

RESOLUÇÃO - 111/2018 - REPUBLICAÇÃO DO 
CONSELHO DE ICONHA

Publicação Nº 171373

RESOLUÇÃO Nº 111, DE 13 DE DEZEMBBRO DE 2018.

REPUBLICAÇÃO

Dispõe sobre a nomeação do Conselho de Regulação e de 
Fiscalização dos Serviços de Iconha.

O PRESIDENTE DO CISABES, no uso de suas atribuições, 
considerando o disposto nos §§1° e 2° do art. 3° da Re-
solução n° 46, de 28 de agosto de 2015, e considerando 
o encaminhamento, por parte do SAAE de Iconha, Estado 
do Espírito Santo, do Decreto nº 3.324, de 13 de julho de 
2018,

RESOLVE:

Art. 1° Fica nomeado o Conselho de Regulação e de Fisca-
lização dos Serviços de Iconha, Estado do Espírito Santo, 
formado pelos seguintes membros:

I - Ângelo Guarçoni Junior, atual Presidente do CISABES;

II - Fábio Hell Andrade, atual Diretor Executivo do CISA-
BES;

III - Chirlene Nicolini Guio Pereira, membro do Comitê de 
Gestão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Ico-
nha como representante da AMARI - Associação dos Cata-
dores de Materiais Recicláveis de Iconha;

IV - Robson France Oza, membro do Comitê de Gestão do 
Plano Municipal de Saneamento Básico de Iconha como 
representante da ACINIC - Associação Comercial e Indus-
trial de Iconha;

V - Marcelo Zucateli Cunha, membro do Comitê de Ges-
tão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Iconha 
como representante da Associação de Moradores de Bom 
Destino;

VI – Chirlene Nicolini Guio Pereira, membro do Comitê de 
Gestão do Plano Municipaç de Saneamento Básico de Ico-
nha como representante da AMARI - Associação dos Ca-
tadores de Materiais Recicláveis do Município de Iconha;

VII - Luiz Anselmo da Cunha, membro do Comitê de Ges-
tão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Iconha 
como representante do Grupo Ambientalista de Iconha;
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VIII – Gilberto Bueno de Castro Filho, membro do Comi-
tê de Gestão do Plano Municipal de Saneamento Básico 
de Iconha como representante da Igreja Presbiteriana de 
Iconha; e
IX – Nivaldo José Garcia Biancardi, membro do Comitê de 
Gestão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Ico-
nha como representante da Igreja Presbiteriana de Iconha.

Art. 2° O mandato do conselho, nos termos do inciso II 
do §2° do art. 3° da Resolução n° 46, de 28 de agosto de 
2015, será coincidente com o mandato dos conselheiros 
elencados nos incisos III a IX do art. 1° no Comitê de Ges-
tão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Iconha.

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

Colatina - ES, 13 de dezembro de 2018.

ÂNGELO GUARÇONI JUNIOR

Presidente
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Afonso Cláudio

Prefeitura

DECRETO N° 334/2018
Publicação Nº 171239

DECRETO Nº 334/2018

NOMEIA SERVIDOR

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

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, da 
Lei Municipal nº 1.448/97, DANIELY KLIPPEL DA SILVA , 
aprovada em concurso público, para exercer o cargo de 
provimento efetivo de Psicólogo , do Quadro Permanente 
do Serviço Público Municipal.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 12 de dezem-
bro de 2018.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N° 335/2018
Publicação Nº 171251

DECRETO Nº 335/2018

NOMEIA SERVIDOR

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

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, 
da Lei Municipal nº 1.448/97, ELIANA APARECIDA GOMES 
CANDIDO , aprovada em concurso público, para exercer o 
cargo de provimento efetivo de Serviçal, do Quadro Per-
manente do Serviço Público Municipal.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 12 de dezem-
bro de 2018.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N° 336/2018
Publicação Nº 171252

DECRETO Nº 336/2018

NOMEIA SERVIDOR

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

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, da 
Lei Municipal nº 1.448/97, GUSTAVO CAMPOREZ COCÔ , 
aprovado em concurso público, para exercer o cargo de 
provimento efetivo de Psicólogo , do Quadro Permanente 
do Serviço Público Municipal.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 12 de dezem-
bro de 2018.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N° 337/2018
Publicação Nº 171253

DECRETO Nº 337/2018

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

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, da 
Lei Municipal nº 1.448/97, HELIANA APARECIDA FERREI-
RA DOS REIS , aprovada em concurso público, para exer-
cer o cargo de provimento efetivo de Enfermeiro ESF , do 
Quadro Permanente do Serviço Público Municipal.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 12 de dezem-
bro de 2018.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N° 338/2018
Publicação Nº 171268

DECRETO Nº 338/2018

NOMEIA SERVIDOR

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

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, da 
Lei Municipal nº 1.448/97, JOSE CARLOS DIAS , aprovado 
em concurso público, para exercer o cargo de provimento 
efetivo de Motorista , do Quadro Permanente do Serviço 
Público Municipal.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 12 de dezem-
bro de 2018.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N°339/2018
Publicação Nº 171269

DECRETO Nº 339/2018

NOMEIA SERVIDOR

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

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, da 
Lei Municipal nº 1.448/97, LUCIANA DA SILVA COELHA , 
aprovada em concurso público, para exercer o cargo de 
provimento efetivo de Odontólogo ESF , do Quadro Perma-
nente do Serviço Público Municipal.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 12 de dezem-
bro de 2018.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N°340/2018
Publicação Nº 171270

DECRETO Nº 340/2018

NOMEIA SERVIDOR

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

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, da 
Lei Municipal nº 1.448/97, SIMONE SEPULCRI DE MOURA 
, aprovada em concurso público, para exercer o cargo de 
provimento efetivo de Enfermeiro ESF , do Quadro Perma-
nente do Serviço Público Municipal.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 12 de dezem-
bro de 2018.
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EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N°341/2018
Publicação Nº 171272

DECRETO Nº341/2018

EXONERA SERVIDOR

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

Conforme solicitação protocolozida atraves do n° 
0014666/2018 do Senhor Bruno Barbosa Pereira.

R E S O L V E, Exonerar nos termos do art. 13, inciso III, 
da Lei Municipal nº 1.448/97, BRUNO BARBOSA PEREIRA , 
do cargo de provimento em comissão de comissão de Ad-
vogado , CC – 2. A partir do dia 10 de dezembro de 2018.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 11 de dezem-
bro de 2018.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N°342/2018
Publicação Nº 171273

DECRETO Nº 342/2018

NOMEIA SERVIDOR

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

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, da 
Lei Municipal nº 1.448/97, KATILENE DO CARMO RONCETI 
, aprovada em concurso público, para exercer o cargo de 
provimento efetivo de Auxiliar de Escriturário , do Quadro 
Permanente do Serviço Público Municipal.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 12 de dezem-
bro de 2018.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N°345/2018
Publicação Nº 171274

DECRETO Nº 345/2018

CESSA TEMPORARIAMENTE O FUNCIONAMENTO DE ES-
COLA.

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

Considerando o minucioso estudo realizado pela Secretaria 
Municipal de Educação em que foram avaliados os aspec-
tos qualitativos, com vistas a promover a melhora subs-
tancial da oferta de ensino.

R E S O L V E:

Art. 1º. Cessar Temporariamente o funcionamento da es-
cola abaixo relacionada, uma vez que encontra-se com 
suas atividades paralisadas:

I – CMEI SONHO MEU;

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 13 de dezem-
bro de 2018.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 042/2018 - PROC. 
Nº 14061/2018

Publicação Nº 171160

Dispensa de Licitação Nº 042/2018 - Proc. 14061/2018

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

Empresa: Vitran Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o 
nº 05.465.979/0001-78.

Objeto: despesa com Vistoria mecânica com emissão de 
Laudo junto a CETURB-ES, para regularização do veículo 
(Micro-ônibus), de placa QCR 0450, conforme Solicitação 
Nº 076/2018 da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor total: R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais)

Dotação Orçamentária: 10 01 10 122 0048 Projeto/Ati-
vidade: 2.113 Manutenção das Atividades do Fundo Mu-
nicipal de Saúde, Elemento de Despesa: 33903900000, 
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica, Fonte de 
Recurso: 12010000, Recursos Próprios Saúde, Ficha: 
0000019- Nota de Pré Empenho Nº 0000255/2018 emiti-
da em 11/12/2018.

Afonso Cláudio/ES, 17 de dezembro de 2018.

Regina A. Fernandes de Souza

Chefe do Setor de Compras

Fundo Municipal de Saúde

Silvia Renata de O. Freislebem

Gestora/Sec. Municipal de Saúde

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N ° 006-2018 DO 
CONCURSO PUBLICO 2016

Publicação Nº 171236

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2018

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas e com 
base no que dispõe o item 13 do Edital nº 001/2016, de 
12.01.2016, CONVOCA os candidatos aprovados no Concur-
so Público para tomar posse no prazo máximo de 30 (trin-
ta) dias, improrrogáveis por razões de interesse público, a 
contar da publicação do presente Edital, nos cargos abaixo 
discriminados para apresentarem os documentos que se-
guem relacionados, em cópias reprográficas autenticadas 
ou acompanhado do respectivo original para serem visados 
por funcionário do Departamento de Recursos Humanos.

AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO

Inscrição Nome

0092 KATILENE DO CARMO RONCETI

SERVIÇAL

Inscrição Nome

0811 ELIANA APARECIDA GOMES CANDIDO

MOTORISTA

Inscrição Nome

2675 JOSE CARLOS DIAS

ENFERMEIRO ESF

Inscrição Nome

1650 SIMONE SEPULCRI DE MOURA

0538 HELIANA APARECIDA FERREIRA DOS REIS

PSICÓLOGO

Inscrição Nome

1766

1516

GUSTAVO CAMPOREZ CÔCO

DANIELY KLIPPEL DA SILVA

ODONTÓLOGO ESF

Inscrição Nome

0973 LUCIANA DA SILVA COELHA

DOCUMENTAÇÃO:

Duas fotos 3 x 4;
Cópia do C.P.F.;
Cópia da C.T.P.S.;
Cópia do Comprovante de Residência;
Cópia do Cartão de cadastro no PIS/PASEP;
Cópia da Carteira de Identidade;
Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Cópia da Certidão de Nascimento de filhos menor de 18 
(dezoito) anos;
Cópia do Certificado de Reservista se do sexo masculino;
Cópia do Título de Eleitor:
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais;
Declaração de Bens;
Declaração de não acumulação de cargos de serviço públi-
co, prevista no art. 37, inciso XVI e XVII da Constituição 
Federal;
Em caso de acumulação legal de cargos, declaração infor-
mando o turno de trabalho;
Registro profissional no Conselho Regional respectivo, para 
as profissões regulamentadas e sujeitas à fiscalização do 
exercício profissional;
Declaração de que não possui antecedente criminal;
Habilitação específica inerente ao cargo; e
Laudo Médico Ocupacional.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 12 de dezem-
bro de 2018.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL
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ORÇAMENTO 2018
Publicação Nº 170101

Solicitação de Orçamento

Orçamento para a Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES, CNPJ 27.165.5622/0001-41, Praça da Independencia ,341, Centro, 
Afonso Cláudio - ES

Assunto : Orçamento de Empresa Especializada no fornecimento de licenças perpétuas do Software Engenharia para atender as 
demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Afonso Claudio no confecção, auxílio e manipulação de projetos estruturais, 
elétricos, SPDA, cabeamento, hidrosanitários, incendio e gás.

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Item Quant. Valor Unid. Discriminação das Mercadorias

1 1

Software de Engenharia para PROJETOS ESTRUTURAIS e Editor 
de Armaduras: 06 níveis de laje, 120 elementos por pavimento e 
8.000m2 (corresponde à soma das áreas retangulares dos pavi-
mentos e seus níveis intermediários, sendo que uma planta em 
forma de "L" é contada como o seu retângulo externo).

Pacote de módulos Top:
Aberturas em vigas e lajes
Análise dos efeitos dinâmicos devidos ao vento
Biblioteca de detalhes típicos
Blocos com mais de 6 estacas
Concreto de alto desempenho
Editor de Grelhas
Escadas especiais
Estacas metálicas
Exportador para o SAP 2000
Fundações associadas
Integração com Adapt
Lajes com vigotas protendidas
Lajes nervuradas
Lajes Planas
Lajes treliçadas 1D e 2D
Lançamento de estacas isoladas
Memorial de cálculo
Muros de concreto
Muros de gravidade
Paredes de contenção
Pilares com seção composta
Pilares e Vigas inclinados
Pilares esbeltos e pilar parede
Planta de locação das estacas
Plastificação das lajes
Radier
Rampas
Região maciça em lajes
Reservatórios elevados
Reservatórios enterrados
Sapata corrida em apoio elástico
Tubulações
Verificação em situação de incêndio
Viga com variação de seção no trecho
Vigas com mesa colaborante
Vigas curvas
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1 1

Software de Engenharia para PROJETOS Elétrico, SPDA e Cabe-
amento: 05 pavimentos; 20m de altura total e 8.000m2 (cor-
responde à soma das áreas retangulares dos pavimentos e seus 
níveis intermediários, sendo que uma planta em forma de "L" é 
contada como o seu retângulo externo).

1 1

Software de Engenharia para PROJETOS Hidrossanitário, Incên-
dio e Gás: Aplicação Basic: 05 pavimentos; 20m de altura total e 
8.000m2 (corresponde à soma das áreas retangulares dos pavi-
mentos e seus níveis intermediários, sendo que uma planta em 
forma de "L" é contada como o seu retângulo externo).

1 1 Voucher de cursos EAD de todos softwares descritos acima.

Justificativa :
Orçamento de Empresa Especializada no fornecimento de licenças perpétuas do Software Engenharia para atender as demandas 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Afonso Claudio na confecção, auxílio e manipulação de projetos estruturais, elétricos, 
SPDA, cabeamento, hidrosanitários, incendio e gás conforme descrição acima. Destacamos que os valores dos serviços de instala-
ção , migração , treinamento e suporte devem estar incluído no valor global.
Os Módulos podem ser compostos por sistemas diferenciados, sendo que devem ser integrados no mesmo pacote.
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Alfredo Chaves

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 057.2018
Publicação Nº 171196

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALFREDO CHAVES – ES.

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2018.

PROC. ADM. Nº 7199/2018.

CREDENCIAMENTO: Dia 08/01/2019 das 07:30h. às 08:00h.

ABERTURA: Dia 08/01/2019 às 08:00h.

LOCAL DA ABERTURA: Setor de Licitações da PMAC;

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: A partir do dia 18/12/2018, no Setor de licitações da PMAC ou pelo site: www.alfredochaves.
es.gov.br

Silvania Regina Modolo Beninca

Pregoeira

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


18/12/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1161

www.diariomunicipales.org.br

Página 16

Alto Rio Novo

Prefeitura

PORTARIA Nº 100
Publicação Nº 171322

PORTARIA Nº 100/2018

De 12 de Dezembro de 2018

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
DE ALTO RIO NOVO – ES.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias aos Servidores Municipais abaixo 
relacionados, conforme os respectivos períodos aquisitivos 
e concessivos seguinte:

Nome
Período  
Aquisitivo

Período de 
Férias

ALESSANDRA DA PENHA 
BENFICA SILVA

02/07/2017 á 
01/07/2018

17/12/2018 à 
15/01/2019

MERCI OLIMPIA MILLER 
MANCHESTHER

03/04/2016 á 
02/04/2017

17/12/2018 à 
15/01/2019

SELIMAR LUGON GILES
16/03/2017 á 
15/03/2018

17/12/2018 à 
15/01/2019

WILSON MONTEIRO DA 
VEIGA

01/02/2017 á 
31/01/2018

17/12/2018 à 
15/01/2019

Art. 2º - Ratificam-se os avisos de férias dos referidos fun-
cionários.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

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

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

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 101
Publicação Nº 171325

PORTARIA Nº101/2018

De 13 de Dezembro de 2018

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LE-
GAIS, E ETC;

RESOLVE:

Art.1°) Fica concedido Licença Maternidade á Servidora 
Pública Municipal, Senhora PATRÍCIA DOS SANTOS SOU-
ZA, conforme protocolo n° 004786/2018, no período de 
05/12/2018 á 03/04/2019, previsto no art. 7° inciso XVIII, 
da Constituição Federal.

Art.2°) Fica prorrogado a Licença Maternidade exarada no 
art. 1°, no período de 04/04/2019 á 02/06/2019, confor-
me a Lei Municipal n° 622/2009.

Art.3°) Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, com seus efeitos retroativos ao dia cinco de De-
zembro de 2018.

Art. 4°) Revogam-se as disposições ao contrário.

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

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

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 103
Publicação Nº 171330

PORTARIA Nº 103/2018

DA NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 1º DA PORTARIA Nº 
081/2018 E AO ARTIGO 1º DA PORTARIA Nº 082/2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO, ESTADO DO 
ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, etc.,

RESOLVE:

Art. 1º O Art. 1º da Portaria nº 081/2018, passa a ter a 
seguinte redação:

“Art. 1º Designar, a partir desta data, a Assessora Jurídi-
ca Plena CINTIA CARLA LEAL DA SILVA, OAB/ES 26.540, 
para emitir parecer jurídico em todos os processos de lici-
tação, inclusive, em recursos administrativos, bem como, 
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assessorar na elaboração e confecção de contratos admi-
nistrativos em geral, incluindo-se convênios da adminis-
tração, bem como, representar o Município em audiências 
perante a Justiça Especializada do Trabalho e Justiça Co-
mum e, ainda, assessorar o Gabinete do Prefeito na ela-
boração de respostas ao Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo.”

Art. 2º O Art. 1º da Portaria nº 082/2018, passa a ter a 
seguinte redação:

“Art. 1º Designar, a partir desta data, o Assessor Jurídico 
JAIR FELIPE REIS, OAB/SP 144.916, para representar o 
Município em todos os processos que tramitam perante a 
Justiça Comum, Estadual e Federal (de 1ª e 2ª instâncias), 
seja como autor ou réu; para representar o Município em 
todos os processos que tramitam perante a Justiça Espe-
cializada do Trabalho (de 1ª e 2ª instâncias), seja como 
autor ou réu e, ainda, assessorar o Gabinete do Prefeito na 
elaboração de Ofícios ao MPE e/ou MPF.”

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, Estado do 
Espírito Santo, aos dezessete (17) dias do mês de dezem-
bro (12) do ano de dois mil e dezoito (2018).

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº102
Publicação Nº 171326

PORTARIA Nº 102/2018

De 14 de Dezembro de 2018

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
ALTO RIO NOVO – ES

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

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias a Servidora Municipal abaixo re-
lacionada, conforme o respectivo período aquisitivo e con-
cessivo seguinte:

Nome
Período  
Aquisitivo Período de Férias

PEDRELINA RAIMUNDA 
DE SOUZA

11/01/2017 á 
10/01/2018

17/12/2018 à 
15/01/2019

Art. 2º - Ratifica-se o aviso de férias da referida funcio-
nária.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

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

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

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
066/2018

Publicação Nº 171302

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO – ES.

CONTRATADO: CONSTRUCTION PERSON LTDA ME.

Objeto: O objeto do presente instrumento é Contratação 
de empresa especializada para execução de Pavimentação 
e Drenagem de Ruas no Distrito de Vila Palmerino, Municí-
pio de Alto Rio Novo - ES, com fornecimento de materiais, 
em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, Serviços 
Urbanos e Transporte (SMOSUT) do Município de Alto Rio 
Novo – ES, tudo em conformidade com planilha orçamen-
tária de custos, cronograma físico financeiro, memorial 
descritivo, memorial de calculo e Termo de Referencia, que 
integram a Tomada de Preços 001/2018, salientando que a 
execução da obra dar-se-á com fornecimento de material 
e mão-de-obra.

Vigência: A vigência do contrato é de 130 (cento e trinta) 
dias, contados da assinatura do mesmo.

Valor: O valor total da contratação é de R$ 248.784,59 
(duzentos e quarenta e oito mil setecentos e oitenta e qua-
tro reais e cinquenta e nove centavos), cujas despesas 
decorrentes da presente contratação correrão à conta dos 
recursos orçamentários na dotação orçamentária prevista 
na rubrica a seguir:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-
NOS:

014000014001.1545101251.130 – DRENAGEM E PAVI-
MENTAÇÃO DE RUAS

44905100000 – OBRAS E INSTALAÇÕES

1502000000 – CONVÊNIOS DA UNIÃO.

Processo Administrativo: 004058/2018.
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Anchieta

Prefeitura

AVISO DE RESULTADO PP 19/2018
Publicação Nº 171355

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 019/2018

Processo N.º 19031/2018

O Município de Anchieta/ES, por meio da sua Pregoeira, torna público resultado da licitação em referência, cujo objeto é 
locação de máquinas pesadas do tipo: rolo compactor, escavadeira hidráulica, caminhão prancha, caminhão basculante 
truck e retroescavadeira, com motorista, combustível, manutenção preventiva e corretiva e demais despesas necessárias 
a prestação dos referidos serviços, conforme demanda do Município, devidamente homologado pelo Prefeito, em atendi-
mento à Lei n° 8.666/93.

Empresa vencedora:

GL TRANSPORTADORA LTDA ME:

Lote 5: no valor de R$ 178.500,00.

PORTO LOCAÇÕES E TRANSPORTES E COMER.LTDA ME:

Lote 4: no valor de R$ 396.000,00.

R.R. COSTA CONSTRUÇÕES LTDA:

Lote 1: no valor de R$ 239.800,00.

Lote 2: no valor de R$ 253.000,00.

Lote 3: no valor de R$ 164.500,00

Anchieta, 17 de dezembro de 2018.

Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA
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Aracruz

Prefeitura

DECRETO N° 35086
Publicação Nº 171295

DECRETO Nº 35.086, DE 11/12/2018.

PRORROGA CONTRATO DE ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE 
ARACRUZ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos – Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz 
autorizada a PRORROGAR o término da contratação da Estagiária abaixo descrita, conforme Memo. nº. 1646/2018-GRH:

MATRÍCULA NOME PRORROGAR

29963 CLEZIA GOMES DOS SANTOS
DE ATÉ

22/01/2019 21/01/2020

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 11 de Dezembro de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

ROSILENE FILIPE DOS SANTOS MATOS

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

DECRETO N° 35093
Publicação Nº 171307

 DECRETO Nº 35.093, DE 13/12/2018.

APROVA A LISTA NOMINAL DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO CLASSIFICADOS PARA PROGRESSÃO POR MERECIMENTO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O 
ART 55, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, DE 02 DE ABRIL DE 1990, TENDO EM VISTA O 
DISPOSTO NO ARTIGO 16 E SEGUINTES DA LEI Nº. 3.356, 20/10/2010.

DECRETA:

Art. 1º Fica homologada a lista abaixo descrita dos Servidores do Magistério que alcançaram a progressão por mereci-
mento para os respectivos padrões, referente ao mês de Dezembro/2018 de acordo com a respectiva função, conforme 
Memorando SEMAD/GRH Nº 2002/2018, do Setor de Avaliação de Desempenho.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Prefeitura Municipal de Aracruz, 13 de Dezembro de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

ILZA RODRIGUES REALLI

Secretária de Educação

RETROATIVO A: 12/2018

1.1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAT. NOME CARGO NÍVEL/PADRÃO

16082 KALYNE TRESENA DA SILVA RIBEIRO PEF. AF. LÍNGUA INGLESA II - D

16088 MICHELLY MELLO WOTKOSKY MARCHESI PROF. DE EDUC. INFANTIL II - D

16091 SHIRLEY PEDRINI DALPIERO PROF. DE EDUC. INFANTIL II - D

16093 ALESSANDRA NASCIMENTO GAMA PROF. DE EDUC. INFANTIL II - D

16094 CIRLEI ALVES CORREIA PEF. ANOS INICIAIS II - D

16097 THEONILA RIBEIRO SEPULCHRO PEF. ANOS INICIAIS II - D

16098 WALDIRENE DE OLIVEIRA FERREIRA PROF. DE EDUC. INFANTIL II - D

16100 CARLA MARIA MARTINS PEREIRA PROF. SUP. PEDAGÓGICO II - D

16114 ANAILZA FERREIRA GOMES TERCI PEF. ANOS INICIAIS II - D

16117 SANDRA REGINA SPERANDIO PEF. ANOS INICIAIS II - D

16119 ROSINEIA BORGES DO NASCIMENTO DE ARAUJO PROF. DE EDUC. INFANTIL II - D

16127 SONIA MARIA VIEIRA TOFOLI PROF. DE EDUC. INFANTIL II - D

DECRETO N° 35095
Publicação Nº 171311

DECRETO N.º 35.095, DE 13/12/2018.

NOMEIA MEMBROS EM SUBSTITUIÇÃO PARA COMPOR 
O COMTRAT - CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES DE ARACRUZ.

O PREFEITO DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NA 
LEI Nº 3.966 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015.

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os Senhores abaixo relacio-
nados, para compor o Conselho Municipal de Trânsito e 
Transportes – COMTRAT de acordo com o Art. 6º da Lei 
n.º 3.966/2015, em substituição aos membros suplentes 
Ednande Guidote Ribeiro e Bruno Buffon Pinto, represen-
tantes da Entidade Poder Público - SETRANS - Secretaria 
Municipal de Transportes e Serviços Urbanos, nomeados 
através do Decreto nº 34.893/2018, conforme Memorando 
Nº 2192/2018-SETRANS:

ENTIDADES PODER PUBLICO
MEMBRO TITULAR / 
SUPLENTE

Secretaria de Transportes e 
Serviços Urbanos – SETRANS

Suplente: Renato Costa 
Coutinho

Secretaria de Transportes e 
Serviços Urbanos - SETRANS

Suplente: Fernanda Costa 
Santana Oliveira

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 13 de Dezembro de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 35098
Publicação Nº 171289

DECRETO Nº 35.098, DE 13/12/2018.

PRORROGA NOMEAÇÃO INTERINA DE CARGO EM COMIS-
SÃO.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogada a nomeação da Servidora ANA CA-
ROLINA PERUCHI, Matrícula 21878, para exercer interina-
mente o Cargo em Comissão de Gerente de Planejamento e 
Contratos– Secretaria de Obras e Infraestrutura do Municí-
pio de Aracruz – SEMOB, Símbolo CC7, do dia 03/01/2019 
até 13/01/2019, conforme Memorando 102/2018-SEMOB.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 13 de Dezembro de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 35099
Publicação Nº 171285

DECRETO Nº 35.099, DE 13/12/2018.

NOMEIA SERVIDOR PARA CARGO EM COMISSÃO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
E NOS TERMOS DAS LEIS NºS: 2.898, DE 31/03/2006, 
3.652, DE 05/04/2013 E 3.792, DE 14/04/2014.

DECRETA:

Art. 1º Fica revogada a nomeação do Servidor EDSON DE 
SOUZA NASCIMENTO, Matrícula 29.193, do Cargo em Co-
missão de Coordenador de Planejamento em Saúde – Se-
cretaria de Saúde do Município de Aracruz – SEMSA, Sím-
bolo CC10, a partir de 13/12/2018.

Art. 2º Fica nomeado o Servidor EDSON DE SOUZA NAS-
CIMENTO, Matrícula 29.193, para exercer o Cargo em Co-
missão de Coordenador de Contabilidade e Informações 
Gerenciais – Secretaria de Educação do Município de Ara-
cruz – SEMED, Símbolo CC10, a partir de 13/12/2018.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 13 de Dezembro de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 35100
Publicação Nº 171286

DECRETO Nº 35.100, DE 14/12/2018.

NOMEIA SERVIDOR PARA CARGO EM COMISSÃO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
E NOS TERMOS DAS LEIS NºS: 2.898, DE 31/03/2006, 
3.652, DE 05/04/2013 E 3.792, DE 14/04/2014.

DECRETA:

Art. 1º Fica revogada a nomeação do Servidor ANSELMO 
DIAS DE SOUZA, Matrícula 29.582, do Cargo em Comissão 
de Coordenador de Hora Máquina para Unidade de Pro-
dução (HM) – Secretaria de Agricultura do Município de 
Aracruz – SEMAG, Símbolo CC10, a partir de 14/12/2018.

Art. 2º Fica nomeado o Servidor ANSELMO DIAS DE SOU-
ZA, Matrícula 29.582, para exercer o Cargo em Comissão 
de Coordenador de Desenvolvimento da Aquicultura e Pes-
ca – Secretaria de Agricultura do Município de Aracruz – 
SEMAG, Símbolo CC10, a partir de 14/12/2018.

Art. 3º Fica nomeada a Senhora FRANCIELI GARUZI CÂ-
MELO, para exercer o Cargo em Comissão de Coordenado-
ra de Hora Máquina para Unidade de Produção (HM) – Se-
cretaria de Agricultura do Município de Aracruz – SEMAG, 
Símbolo CC10, a partir de 14/12/2018.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 14 de Dezembro de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 35102
Publicação Nº 171293

DECRETO Nº 35.102, DE 14/12/2018.

PRORROGA CONTRATO DE ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE 
ARACRUZ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
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DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos – Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz 
autorizada a PRORROGAR o término da contratação da Estagiária abaixo descrita, conforme Memo. nº. 1709/2018-GRH:

MATRÍCULA NOME PRORROGAR

29980 ISABELLI MARINO FRAGA
DE ATÉ

30/01/2019 29/01/2020

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 14 de Dezembro de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

LUCIANO FORRECHI

Secretário de Administração e Recursos Humanos

DECRETO N° 35103
Publicação Nº 171288

DECRETO Nº. 35.103, DE 14/12/2018.

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

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

DECRETA:

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

Nome Curso Faculdade Secretaria A partir

Miriam Souza Direito FACE SEMAD 19/12/2018

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 14 de Dezembro de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

LUCIANO FORRECHI

Secretário de Administração e Recursos Humanos
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DECRETO N° 35104
Publicação Nº 171309

DECRETO Nº 35.104, DE 14/12/2018.

NOMEIA PARA CARGO EM COMISSÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFEREM 
AS LEIS N.º 2.895, DE 30/03/2006, 2.898, DE 31/03/2006, 3.652, DE 05/04/2013 E 3.792, DE 14/04/2014.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Servidora UARA SARMENGHI CABRAL, Matrícula nº. 30.712, para exercer interinamente o Cargo 
em Comissão de Gerente de Controle e Qualidade Ambiental – Secretaria de Meio Ambiente do Município de Aracruz – SE-
MAM, Símbolo CC7, no período de 02/01/2019 a 31/01/2019, por motivo de férias do titular.

Art. 2º Fica nomeada a Servidora MARCILENE FAVALESSA, Matrícula nº. 29.664, para exercer interinamente o Cargo em 
Comissão de Gerente de Recursos Naturais – Secretaria de Meio Ambiente do Município de Aracruz – SEMAM, Símbolo 
CC7, no período de 02/01/2019 a 18/01/2019, por motivo de férias do titular.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 14 de Dezembro de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 15549
Publicação Nº 171284

PORTARIA Nº 15.549, DE 12/12/2018.

CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR CONTRATADO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM 
BASE NO ARTIGO 192 DA CLT E CONSIDERANDO O CONTIDO NO MEMORANDO DA SST – SEÇÃO DE SEGURANÇA NO 
PROCESSO QUE MENCIONA.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder às Servidoras abaixo descritas o Adicional de Insalubridade sobre o salário mínimo, a saber:

NOME MAT.
MEM.
SST Nº

ADICIONAL
DE %

A PARTIR PROC.

Adima Maria Martins 31376 1681/18 20% 20/08/2018 17816/18

Vanessa Cristina Forechi 31257 1635/18 20% 29/05/2018 17032/18

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos às respectivas datas constantes a 
cada Servidor na relação citada no artigo 1º desta Portaria.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 12 de Dezembro de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

CLENIR SANI AVANZA

Secretária de Saúde
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PORTARIA N° 15550
Publicação Nº 171283

PORTARIA Nº. 15.550, DE 14/12/2018.

EXCLUI SERVIDOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
APOIO ÀS AÇÕES DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
DO PLANO PLURIANUAL – PPA E DA LEI ORÇAMENTÁRIA 
ANUAL – LOA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º Excluir a Servidora FRANCINE DA SILVA LIMA, Ma-
trícula 29575, da Secretaria de Planejamento, Orçamento 
e Gestão do Município de Aracruz na função de Agente 
PPA, nomeada através da Portaria nº 15.433/2018, a par-
tir de 14/12/2018.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 14 de Dezembro de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA N°15551
Publicação Nº 171281

PORTARIA Nº. 15.551, DE 14/12/2018.

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

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por mais 60 (SESSENTA) dias, a partir 
de 30/12/2018, o prazo para a Comissão de Processo Ad-
ministrativo Disciplinar apresentar relatório conclusivo do 
Processo nº 9.197/2017.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 14 de Dezembro de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº. 135/2018.-  PROCESSO Nº 
11.820/2017

Publicação Nº 171199

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 
135/2018.

Processo nº

11.820/2017

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ARACRUZ – ES, pessoa 
jurídica de direito público interno, neste ato representado 
por FLÁVIA CÂNDIDA FERREIRA SANTOS Secretária Muni-
cipal de Turismo e Cultura.

CONTRATADA: Empresa LONGHITRON LTDA – ME,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
o Nº. 14.602.258/0001-72,

OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) em

locação de estruturas diversas, para atender as festivida-
des a serem realizadas pelo

Município, conforme especificações constantes do Anexo I 
(Formulário “Especificações e

Cotação de Preços”) e Anexo II "Termo de Referência e 
Planilha Orçamentária Estimativa" do

Pregão Eletrônico nº 059/2017, parte integrante deste 
contrato para todos os efeitos,

independente de transcrição.

VALOR: O Contratante pagará à Contratada pela execução 
dos serviços previstos na Cláusula

Primeira o valor total de R$ 399.928,00 (trezentos e no-
venta e nove mil, novecentos e vinte e oito reais),

PRAZOS: O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 
(doze) meses, a contar da data de sua

assinatura, podendo ser prorrogado, desde que plenamen-
te justificado, atendendo aos interesses e

conveniência da Administração, obedecido o disposto no 
artigo 57 da Lei 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 30/11/2018

Aracruz – ES, 17de Dezembro de 2018

FLÁVIA CÂNDIDA FERREIRA SANTOS

Secretária Municipal de Turismo e Cultura

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº. 134/2018. - PROCESSO Nº 
11.820/2017

Publicação Nº 171230

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 
134/2018.

Processo nº 11.820/2017

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ARACRUZ – ES, pessoa 
jurídica de direito público interno, neste ato representado 
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por FLÁVIA CÂNDIDA FERREIRA SANTOS Secretária Muni-
cipal de Turismo e Cultura

CONTRATADA: Empresa MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE 
TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
o Nº. 02.352.322/0001-25,

OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) em 
locação de estruturas diversas, para atender as festivida-
des a serem realizadas pelo Município, conforme especifi-
cações constantes do Anexo I (Formulário “Especificações 
e

Cotação de Preços”) e Anexo II "Termo de Referência e 
Planilha Orçamentária Estimativa" do

Pregão Eletrônico nº 059/2017, parte integrante deste 
contrato para todos os efeitos,

independente de transcrição.

VALOR: O Contratante pagará à Contratada pela execução 
dos serviços previstos na Cláusula Primeira o valor total de 
R$ 381.898,09 (trezentos e oitenta e um mil, oitocentos e 
noventa e oito reais e nove centavos)

PRAZO: O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 
(doze) meses, a contar da data de sua

assinatura, podendo ser prorrogado, desde que plenamen-
te justificado, atendendo aos interesses e

conveniência da Administração, obedecido o disposto no 
artigo 57 da Lei 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 30/11/2018

Aracruz – ES, 17 de Dezembro de 2018

FLÁVIA CÂNDIDA FERREIRA SANTOS

Secretária Municipal de Turismo e Cultura
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ/ ES 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº003/2018/PMAES/18 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que realizará, por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e 

Desenvolvimento Executivo – IBADE, Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro 

de reserva, para os cargos: Motorista, Operador de Máquinas Pesadas e Vigia para atender a administração 

direta do Poder Executivo do Município de Aracruz, mediante as condições especiais estabelecidas neste 

Edital e seus Anexos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações, sendo executado 

pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE. 

1.2. A realização da inscrição implica na concordância do candidato com as regras estabelecidas neste 

Edital, com renúncia expressa a quaisquer outras. 

1.3. O prazo de validade do presente Concurso Público é de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação 

da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período. 

1.4. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas via Internet, conforme especificado no Item 

4. 

1.5. Todo o processo de execução deste Concurso Público, com as informações pertinentes, estará 

disponível no site www.ibade.org.br.  

1.6. Todos os atos do Concurso Público serão publicados no Diário Oficial dos Municípios 

www.diariomunicipal.es.gov.br e nos sites www.ibade.org.br e www.aracruz.es.gov.br. 

1.7. O candidato deverá acompanhar as notícias relativas a este Concurso Público nos sites citados no 

subitem 1.6, pois, caso ocorram alterações nas normas contidas neste Edital, elas serão neles divulgadas. 

1.8. Os conteúdos programáticos para todos os cargos estão disponíveis no ANEXO IV. 

1.9. Os candidatos aprovados que vierem a ingressar no Quadro de Pessoal Efetivo do Município de 

Aracruz/ES pertencerão ao regime jurídico estatutário e reger-se-ão pelas disposições das Leis nºs 2.898, 

de 31/03/2006, 3.536, de 13/12/2011 e suas alterações, se houver, bem como pelas demais normas legais. 
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1.10. Os cargos, carga horária, quantitativo de vagas, requisitos e remuneração inicial são os estabelecidos 

no ANEXO I. 

1.11. O número de vagas ofertadas no Concurso Público poderá ser ampliado durante o prazo de validade 

do Certame, desde que haja dotação orçamentária própria disponível e vagas em aberto aprovadas por 

lei. 

1.12. As atribuições dos cargos constam no ANEXO V. 

1.13. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis no site www.ibade.org.br para consulta e impressão. 

 

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS  

2.1. Os requisitos básicos para investidura nos cargos são, cumulativamente, os seguintes: 

a) ter sido aprovado e classificado no Concurso Público; 

b) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 

estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, 

nos termos do parágrafo 1°, artigo 12, da Constituição Federal; 

c) estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos; 

d) estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino; 

e) encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis; 

f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em cargo 

público; 

g) apresentar comprovante de escolaridade conforme exigência do Cargo; 

h) estar apto, física e mentalmente, não apresentando deficiência que o incapacite para o exercício das 

funções do cargo, fato apurado pela Perícia Médica Oficial a ser designada; 

i) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da posse; 

j) apresentar declaração negativa de antecedentes criminais; 

k) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente admitidos; 

l) cumprir, na íntegra, as determinações previstas no Edital de abertura do Concurso Público; 

m) apresentar declaração de bens. 

2.2. O candidato, se aprovado, por ocasião da nomeação, deverá provar que possui todas as condições 

para a investidura no cargo para o qual foi inscrito, apresentando todos os documentos exigidos pelo 

presente Edital e outros que lhe forem solicitados, confrontando-se, então, declaração e documentos, sob 

pena de perda do direito à vaga, inclusive os previstos na descrição de cada cargo – ANEXO I. 
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2.2.1. O Candidato deverá apresentar, cópia e original, da seguinte documentação no momento da posse: 

a) Identidade; 

b) CPF; 

c) título de eleitor; 

d) comprovante da última votação; 

e) declaração de quitação da Justiça Eleitoral (caso tenha perdido o item d); 

f) PIS ou PASEP; 

g) certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino); 

h) certidão de nascimento e CPF dos filhos de até 18 anos (para IR); 

i) certidão de nascimento e CPF dos filhos de até 21 anos (para IR – se universitário); 

j) carteira de vacinação - filhos até cinco anos (para salário família); 

k) carteira de vacinação e declaração de frequência escolar – filhos de seis a treze anos (para salário 

família); 

l) certidão de casamento ou nascimento; 

m) comprovante de escolaridade exigido para o cargo (pré-requisito conforme edital); 

n) carteira de trabalho, página da foto e da qualificação civil; 

o) 01(uma) foto 3 x 4; 

p) comprovante de residência; 

q) se residência alugada, cópia do contrato de locação ou declaração do proprietário (reconhecida 

firma); 

r) cartão de conta corrente – cópia bem legível – Banco do Brasil, Banestes e/ou Caixa Econômica 

Federal; 

s) se não tiver cartão, pegar comprovante junto ao banco, contendo: nome do banco, número da 

agência e número da conta corrente; 

t) certidão negativa de antecedentes criminais: Polícia Civil, Polícia Federal e do Tribunal de Justiça: 

Cível e Criminal; 

u) carteira de motorista categoria “D” e curso específico quando a função de condução de veículos de 

emergência e cargas perigosas. 

2.2.2. O candidato convocado para a posse realizará o exame admissional e no dia do Exame Clínico 

deverá apresentar os exames abaixo, às suas expensas: 

CARGOS: OPERADOR DE MÁQUIMAS PESADAS E VIGIA. 
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EXAME IDADE SEXO 
HEMOGRAMA COMPLETO COM PLAQUETAS 18 a 65 anos AMBOS 
ACUIDADE VISUAL 18 a 65 anos AMBOS 
ELETROCARDIOGRAMA Acima de 45 anos AMBOS 
RAIO X COLUNA LOMBO SACRA 18 a 65 anos AMBOS 

 
CARGOS: MOTORISTA. 

EXAME IDADE SEXO 
HEMOGRAMA COMPLETO COM PLAQUETAS 18 a 65 anos AMBOS 
ACUIDADE VISUAL 18 a 65 anos AMBOS 
ELETROCARDIOGRAMA Acima de 45 anos AMBOS 
RAIO X COLUNA LOMBO SACRA 18 a 65 anos AMBOS 
AUDIOMETRIA OCUPACIONAL 18 a 65 anos AMBOS 

2.2.2.1. Outros exames poderão ser solicitados em observância à legislação pertinente. 

 

3. DAS ETAPAS 

3.1. O presente Concurso Público será composto das seguintes etapas: 

1ªEtapa: Prova Objetiva, para todos os cargos, de caráter classificatório e eliminatório; 

2ªEtapa: Prova Prática, somente para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas Pesadas, de caráter 

eliminatório. 

3.2. Ao final de cada etapa, o resultado será divulgado no site www.ibade.org.br.  

3.3. As etapas serão aplicadas na cidade de Aracruz/ES. 

3.3.1. A critério exclusivo do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE e da 

Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, havendo necessidade, candidatos poderão ser alocados para 

municípios adjacentes. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. Antes de se inscrever, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições estabelecidas 

neste Edital, incluindo seus Anexos, partes integrantes das normas que regem o presente Concurso 

Público, das quais não poderá alegar desconhecimento em nenhuma hipótese. 

4.1.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se dos requisitos exigidos para o cargo. 

4.1.1.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato/interessado a identificação correta e precisa dos 

requisitos e das atribuições do cargo. 

4.2. A inscrição no Concurso Público exprime a ciência e tácita aceitação das normas e condições 
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estabelecidas neste Edital. 

4.3. As inscrições deverão ser realizadas pela Internet: no site www.ibade.org.br, no prazo estabelecido no 

Cronograma Previsto - ANEXO II. 

4.4. O candidato deverá, no ato da inscrição, marcar em campo específico da Ficha de Inscrição On-line 

sua opção de cargo. Depois de efetivada a inscrição, não será aceito pedido de alteração desta opção. 

4.5. O candidato que efetuar mais de uma inscrição terá sua primeira inscrição paga ou isenta 

automaticamente cancelada, não havendo ressarcimento do valor pago, referente à primeira inscrição. 

4.6. O candidato somente terá confirmada a inscrição para um único cargo, visto que a Prova Objetiva 

será realizada no mesmo dia e turno para todos os cargos. 

4.6.1. Não sendo possível identificar a última inscrição paga ou isenta, será considerado o número gerado 

no ato da inscrição, validando-se a última inscrição gerada. 

4.7. O valor da inscrição será de R$ 41,50 (quarenta e um reais e cinquenta centavos). 

4.7.1. A importância recolhida, relativa à inscrição, não será devolvida em hipótese alguma, salvo em caso 

de cancelamento do Concurso Público, exclusão do cargo oferecido ou localidade de vaga oferecida ou em 

razão de fato atribuível somente à Administração Pública. 

4.8. Poderá solicitar isenção do pagamento do valor da inscrição o candidato que estiver inscrito no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto  Federal 

nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal 

nº 6.135, de 26 de junho de 2007, segundo o procedimento descrito abaixo: 

4.8.1. Não será concedida a isenção do pagamento do valor da inscrição a candidato que não possua o 

Número de Identificação Social (NIS) já identificado e confirmado na base de dados do CadÚnico, na data 

da sua inscrição. 

4.8.1.1. Para a realização da inscrição com isenção do pagamento do valor da inscrição, o candidato deverá 

preencher o Formulário de Inscrição, via Internet, no site www.ibade.org.br, no qual indicará o Número 

de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal, e firmará declaração de que 

pertence à família de baixa renda.   

4.8.1.2. O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE consultará o órgão gestor 

do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. 

4.8.1.3. Não serão analisados os pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda, aqueles que 

não contenham informações suficientes para a correta identificação do candidato na base de dados do 

Órgão Gestor do CadÚnico. 
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4.8.2. A inscrição com o pedido de isenção deverá ser efetuada nas datas previstas no Cronograma Previsto 

- ANEXO II, a partir das 10h do primeiro dia até as 23h59 do último dia, observando o Horário do Estado 

do Espírito Santo. 

4.8.3. A relação das isenções deferidas e indeferidas será disponibilizada no site www.ibade.org.br, na 

data prevista no Cronograma Previsto - ANEXO II. 

4.8.3.1. O candidato disporá, unicamente, de 02 (dois) dias para contestar o indeferimento, exclusivamente 

mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site www.ibade.org.br, a partir 

das 8h do primeiro dia até as 18h do último dia do prazo previsto no Cronograma Previsto - ANEXO II, 

considerando-se o Horário do Estado do Espírito Santo. Após esse período, não serão aceitos pedidos de 

revisão. 

4.8.3.2. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido poderá gerar o boleto para pagamento 

somente após a divulgação do resultado final dos pedidos de isenção. 

4.8.3.3. O candidato com isenção deferida terá sua inscrição automaticamente efetivada. 

4.8.4. As informações prestadas no formulário, bem como a documentação apresentada, serão de inteira 

responsabilidade do candidato, respondendo este, por qualquer erro ou falsidade.  

4.8.5. Não será concedida isenção de pagamento do valor da inscrição ao candidato que:  

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 

b) fraudar e/ou falsificar informação; 

c) não observar o prazo e os horários estabelecidos neste Edital. 

4.8.6. Não será permitida, após o envio do pedido de isenção, a complementação da informação.  

4.8.7. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor da inscrição via postal, fax, correio 

eletrônico ou similar. 

4.8.8. Sendo constatada, a qualquer tempo, a falsidade de qualquer informação, será cancelada a inscrição 

efetivada e anulados todos os atos dela decorrentes, respondendo o candidato, pela falsidade praticada, 

na forma da lei. 

4.8.9. O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não gerar o boleto no prazo 

estabelecido nos subitens 4.8.3.2 e 4.9.3 e efetuar o devido pagamento, estará automaticamente excluído 

do Concurso Público. 

4.8.10. O candidato que tiver a isenção deferida, mas que tenha realizado outra inscrição paga para o 

mesmo cargo ou para outro cargo cujas provas forem aplicadas no mesmo dia e turno, terá a isenção 

cancelada. 
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4.9. Da inscrição pela Internet 

4.9.1. Para se inscrever pela internet, o candidato deverá acessar o site www.ibade.org.br, onde constam o 

Edital, a Ficha de Inscrição via Internet e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição. A 

inscrição pela Internet estará disponível durante as 24 horas do dia, ininterruptamente, desde as 10 horas 

do 1º dia de inscrição até as 23h59min do último dia de inscrição, conforme estabelecido no Cronograma 

Previsto – ANEXO II, considerando-se o Horário do Estado do Espírito Santo. 

4.9.2. O candidato deverá ler e seguir atentamente as orientações para preenchimento da Ficha de Inscrição 

via Internet e demais procedimentos, tomando todo o cuidado com a confirmação dos dados preenchidos 

antes de enviar a inscrição, evitando-se que o botão de rolagem do mouse seja acionado indevidamente e 

altere os respectivos dados. 

4.9.3. Ao efetuar a inscrição via Internet, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o 

pagamento do valor da inscrição até a data do seu vencimento. Caso o pagamento não seja efetuado, 

deverá acessar o site www.ibade.org.br e emitir a 2ª via do boleto bancário.  A 2ª via do boleto bancário 

estará disponível no site para impressão até as 15 horas do último dia de pagamento, considerando-se o 

Horário do Estado do Espírito Santo. A data limite de vencimento do boleto bancário será o primeiro dia 

útil após o encerramento das inscrições. Após essa data, qualquer pagamento efetuado será 

desconsiderado. 

4.9.4. As inscrições somente serão confirmadas após o banco ratificar o efetivo pagamento do valor da 

inscrição, que deverá ser feito dentro do prazo estabelecido, em qualquer agência bancária, 

obrigatoriamente por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio candidato no momento 

da inscrição. Não será aceito pagamento feito por meio de depósito bancário, DOC´s ou similares. 

4.9.5. Caso o valor pago seja inferior ao valor da inscrição, a inscrição não será confirmada.  

4.9.6. O boleto bancário pago, autenticado pelo banco ou comprovante de pagamento, deverá estar de 

posse do candidato durante todo o Certame, para eventual certificação e consulta pelos organizadores. 

Boletos pagos em casas lotéricas poderão demorar mais tempo para compensação. 

4.9.7. Os candidatos deverão verificar a confirmação de sua inscrição no site www.ibade.org.br a partir do 

quinto dia útil após a efetivação do pagamento do boleto bancário. 

4.9.8. A confirmação da inscrição deverá ser impressa pelo candidato e guardada consigo, juntamente com 

o boleto bancário e respectivo comprovante de pagamento. 

4.9.9. O descumprimento de quaisquer das instruções para inscrição via Internet implicará no 

cancelamento da mesma. 
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4.9.10. A inscrição via Internet é de inteira responsabilidade do candidato e deve ser feita com antecedência, 

evitando-se o possível congestionamento de comunicação do site www.ibade.org.br nos últimos dias de 

inscrição. 

4.9.11. O IBADE não será responsável por problemas na inscrição ou emissão de boletos via Internet, 

motivados por falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de comunicação nos últimos dias 

do período de inscrição e pagamento, que venham a impossibilitar a transferência e o recebimento de 

dados. 

4.9.12. A homologação preliminar das inscrições será disponibilizada no site www.ibade.org.br, na data 

prevista no cronograma – ANEXO II. 

4.9.13. O candidato disporá de 02 (dois) dias úteis para contestar a homologação preliminar, 

exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site 

www.ibade.org.br, a partir das 8h do primeiro dia até as 18h do último dia do prazo previsto no 

Cronograma – ANEXO II, considerando-se o Horário do Estado do Espírito Santo.  

4.10. Da inscrição no Posto de Atendimento  

4.10.1. Para os candidatos que não têm acesso à internet, será disponibilizado, no Posto de Atendimento 

ANEXO III, microcomputador para viabilizar a efetivação da inscrição. 

4.10.2. Será de responsabilidade exclusiva do candidato efetuar sua inscrição, podendo contar apenas com 

orientações do atendente do posto. Não será responsabilidade do atendente efetuar a inscrição para o 

candidato. 

4.10.3. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá seguir todas as instruções descritas no subitem 4.9. 

4.11. O candidato somente será considerado inscrito neste Concurso Público após ter cumprido todas as 

instruções descritas no Item 4 deste Edital. 

4.12. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, 

dispondo o IBADE do direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher o formulário de 

forma completa e correta, ou que preencher com dados de terceiros. 

 

5. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

5.1. Às pessoas com deficiência, amparadas pelo Decreto Federal nº 3.298/99, alterado pelo Decreto 

Federal nº 5.296/04 e Lei Municipal nº 1.500/91 e nos termos do presente Edital, será reservado o 

percentual de 10% (dez por cento). 

5.1.1. Nas operações aritméticas necessárias - apuração do número de cargos reservados, quando o 
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resultado obtido não for número inteiro, será desprezada a fração inferior à 0,5 (meio) e arredonda-se para 

a unidade imediatamente superior a que for igual ou superior. 

5.1.2. Somente haverá vaga imediata para cargos que possuem 5 (cinco) ou mais vagas. 

5.1.2.1. No caso do cargo em que não tenha reserva imediata para candidatos com deficiência, em virtude 

do número de vagas, o candidato com deficiência poderá se inscrever para o cadastro de reserva, já que a 

Prefeitura de Aracruz/ES pode, dentro da validade do Concurso Público, alterar o seu quadro criando 

novas vagas. 

5.1.3. Fica assegurado às pessoas com deficiência o direito de inscrição no presente Concurso Público, 

desde que comprovada a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo para o qual o 

candidato se inscreveu. 

5.1.4. A ordem de convocação dos candidatos com deficiência dar-se-á da seguinte forma: a 1ª vaga a ser 

destinada à pessoa com deficiência será a 5ª vaga, a 2ª vaga será a 15ª vaga, a 3ª vaga será a 25ª e assim 

sucessivamente.  

5.2. É considerada deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatômica, que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão 

considerado normal para o ser humano, conforme previsto em legislação pertinente. 

5.3. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, os candidatos com deficiência participarão 

do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao local de 

aplicação de prova, ao horário, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de avaliação e aprovação, 

à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas de regência do Concurso Público. 

5.4. Os candidatos com deficiência, aprovados no Concurso Público, terão seus nomes publicados em lista 

à parte e figurarão também na lista de classificação geral. 

5.5. Os candidatos amparados pelo disposto no subitem 5.1 e que declararem sua condição por ocasião da 

inscrição, caso convocados para posse, deverão se submeter à inspeção médica realizada por Junta 

Especial indicada pelo Município de Aracruz/ES, que terá decisão terminativa sobre a qualificação e 

aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência que possui com as atribuições do cargo. 

5.6. Não sendo comprovada a deficiência do candidato, ou se o candidato não comparecer à Inspeção 

Médica na data, local e horário determinados na convocação, será desconsiderada a sua classificação na 

listagem de pessoas com deficiência, sendo considerada somente sua classificação na listagem de ampla 

concorrência. 

5.7. No caso de não haver candidatos deficientes aprovados nas provas ou na inspeção médica, ou de não 
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haver candidatos aprovados em número suficiente para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, 

as vagas remanescentes serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de 

classificação. 

5.8. Após a investidura no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar o direito a concessão 

de readaptação ou de aposentadoria por invalidez. 

 

6. DA INSCRIÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

6.1. A inscrição das pessoas com deficiência far-se-á nas formas estabelecidas neste Edital, observando-se 

o que se segue. 

6.2. A pessoa com deficiência que pretende concorrer às vagas reservadas deverá, sob as penas da lei, 

declarar esta condição no campo específico da Ficha de Inscrição On-line. 

6.3. O candidato com deficiência que efetuar sua inscrição via Internet deverá, até o último dia de 

pagamento da inscrição, entregar no Posto de Atendimento – ANEXO III: cópia simples da carteira de 

identidade ou CPF, e o laudo médico (original ou cópia simples), atestando claramente a espécie e o grau 

ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 

de Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência. 

6.3.1.  Em caso de solicitação de tempo adicional, o candidato deverá entregar cópia da justificativa 

acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, juntamente com o laudo 

médico, conforme disposto no subitem 6.3 deste Edital. 

6.3.2. Fica reservado à Comissão do Concurso Público ou ao IBADE, o direito de exigir, a seu critério e a 

qualquer tempo, a apresentação dos documentos originais para conferência.  

6.4. O candidato que necessita de utilização de aparelho auditivo deverá solicitar atendimento especial, 

no  termo do item 7 deste Edital, para que possa utilizá-lo durante a realização da prova, a fim de que não 

incorra na proibição prevista no subitem 8.18 deste Edital. 

6.5. O candidato que não declarar a deficiência conforme estabelecido no subitem 6.2, ou deixar de 

entregar o laudo médico ou entregá-lo fora do prazo determinado, perderá a prerrogativa em concorrer 

às vagas reservadas. 

6.5.1. A entrega do laudo médico previsto no subitem 6.3 não afasta a obrigatoriedade de apresentação 

do referido laudo quando da realização da inspeção médica, mencionada no subitem 5.5. 

6.6. A relação das pessoas que se declararam com deficiência estará disponível no site www.ibade.org.br, 

na data indicada no Cronograma Previsto – ANEXO II. 
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6.6.1. O candidato poderá interpor recurso contra a relação preliminar das pessoas que se declararam com 

deficiência nas datas indicadas no Cronograma Previsto – ANEXO II, das 08h do primeiro dia até as 18h 

do último dia, observado o Horário do Estado do Espírito Santo. 

 

7. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

7.1. Caso haja necessidade de condições especiais para se submeter à Prova Objetiva, o candidato deverá 

solicitá-las no ato da inscrição, no campo específico da Ficha de Inscrição, indicando claramente quais os 

recursos especiais necessários, arcando o candidato com as consequências de sua omissão. 

7.1.1.  O candidato deverá, até o último dia de pagamento da inscrição, entregar no Posto de Atendimento 

– ANEXO III o laudo médico (cópia simples ou original), que ateste a necessidade de condição especial. 

7.1.1.1. Fica reservado à Comissão do Concurso Público ou ao IBADE, o direito de exigir, a seu critério e a 

qualquer tempo, a apresentação dos documentos originais para conferência.  

7.1.1.2. O candidato que deixar de entregar o laudo médico que justifique a necessidade do atendimento 

especial, não terá o pedido atendido. 

7.1.2. Os recursos especiais que serão disponibilizados aos candidatos mediante solicitação nos termos do 

subitem acima são: Tempo Adicional de Horário de Prova, Ledor, Prova Ampliada, Sala de Mais Fácil 

Acesso, Lactantes - Local para Acompanhante e Bebê, Intérprete de Libras, Auxílio para Transcrição, Prova 

em Braile, dentre outros. 

7.1.2.1. As provas ampliadas serão exclusivamente elaboradas em fonte tamanho 16. 

7.1.2.2. As candidatas lactantes que tiverem necessidade de amamentar durante a realização das provas, 

além de solicitar atendimento especial para tal fim, deverão levar um acompanhante, maior de idade, que 

ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda da criança, não fazendo jus à prorrogação do 

tempo, conforme subitem 8.15. 

7.1.2.3. A candidata lactante que comparecer ao local de provas com o lactente e sem acompanhante não 

realizará a prova. 

7.1.3. No atendimento às condições especiais, não se inclui atendimento domiciliar, hospitalar e transporte. 

7.1.4. O candidato que, por causas transitórias ocorridas após o período de inscrição, necessitar de 

condições especiais para realizar a Prova Objetiva deverá, em até 2 dias úteis antes da realização das 

provas, requerê-las ao IBADE por meio do e-mail: atendimento@ibade.org.br.   

7.2. A realização da prova em condições especiais ficará sujeita, ainda, à apreciação e deliberação do 

IBADE, observados os critérios de viabilidade e razoabilidade. 
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7.2.1. A relação dos candidatos que tiverem a condição especial deferida, para a realização das provas, 

será divulgada no site www.ibade.org.br.  

7.2.1.1. O candidato disporá, unicamente, de 02 (dois) dias para contestar o indeferimento da condição 

especial, exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site 

www.ibade.org.br, a partir das 8h do primeiro dia até as 18h do último dia do prazo no Cronograma - 

ANEXO II, considerando-se o Horário do Estado do Espírito Santo. Após esse período, não serão aceitos 

pedidos de revisão. 

 

8. DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS 

8.1. As informações sobre os locais e os horários de aplicação das  

etapas serão divulgadas no site www.ibade.org.br na data indicada no Cronograma Previsto – ANEXO 

II. 

8.2. Os candidatos deverão acessar e imprimir o Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP), 

constando data, horário e local de realização da Prova Objetiva, disponível no site www.ibade.org.br.  

8.2.1. É importante que o candidato tenha em mãos, no dia de realização da Prova Objetiva, o seu 

Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP), para facilitar a localização de sua sala, sendo 

imprescindível que esteja de posse do documento oficial de identidade, observando o especificado nos 

subitens 8.7 e 8.7.1. 

8.2.2. Não será enviada à residência do candidato comunicação individualizada. O candidato inscrito 

deverá obter as informações necessárias sobre sua alocação, por meio das formas descritas nos subitens 

8.1 e 8.2. 

8.3. É de exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do trajeto até o local de realização das 

provas, a fim de evitar eventuais atrasos, sendo aconselhável ao candidato visitar o local de realização das 

provas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

8.3.1. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização das 

provas, para fins de justificativa de sua ausência. 

8.4. Os horários das etapas referir-se-ão ao Horário do Estado do Espírito Santo. 

8.5. Quando da realização da Prova Objetiva, o candidato deverá, ainda, obrigatoriamente, levar caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, não podendo utilizar outro tipo 

de caneta ou material.  

8.5.1. O candidato deverá comparecer ao local de realização da Prova Objetiva, portando documento 
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oficial e original de identificação, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário estabelecido para 

o fechamento dos portões. 

8.6. Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização das etapas, após o horário fixado 

para o fechamento dos portões, sendo que as provas objetivas serão iniciadas 20 (vinte) minutos após esse 

horário. Após o fechamento dos portões, não será permitido o acesso de candidatos, em hipótese alguma, 

mesmo que as provas ainda não tenham sido iniciadas. 

8.7. Serão considerados documentos oficiais de identidade (com foto): 

- Carteiras expedidas pelas Forças Armadas, pelos Corpos de Bombeiros e pelas Polícias Militares; 

- Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens e Conselhos de Classe) 

que, por Lei Federal, valem como identidade; 

- Certificado de Reservista; 

- Passaporte; 

- Carteiras Funcionais do Ministério Público e Magistratura; 

- Carteiras expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valem como identidade; 

- Carteira Nacional de Habilitação (somente modelo com foto). 

8.7.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: 

- Certidão de nascimento ou Casamento; 

- CPF; 

- Títulos eleitorais; 

- Carteiras de Motorista (modelo sem foto); 

- Carteiras de Estudante; 

- Carteiras Funcionais sem valor de identidade; 

- Documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

8.7.1.1. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação 

do candidato (foto e assinatura). 

8.7.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento 

de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o 

registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias. Na ocasião será 

submetido à identificação especial, compreendendo coletas de assinaturas em formulário próprio para 

fins de Exame Grafotécnico e coleta de digital. 

8.8. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente 
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dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 

8.9. O documento de identidade deverá ser apresentado ao Fiscal de Sala ou de Local, antes do acesso à 

sala ou ao local de prova. 

8.9.1. Não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso nas salas ou no local de realização das provas 

de candidatos sem documento oficial e original de identidade, nem mesmo sob a alegação de estar 

aguardando que alguém o traga. 

8.9.2. Após identificação e entrada em sala, o candidato se dirigirá à carteira e não poderá consultar ou 

manusear qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguardar o horário de início das provas. 

8.10. Não será permitida a permanência de candidatos que já tenham terminado as provas no local de 

realização das mesmas.  Ao terminarem, os candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não 

sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros. 

8.10.1. É vedada a permanência de acompanhantes no local das provas, ressalvado o contido no subitem 

7.1.2.2. 

8.11. As Provas acontecerão em dias, horários e locais indicados nas publicações oficiais e no COCP. Não 

haverá, sob pretexto algum, segunda chamada, nem justificação de falta, sendo considerado eliminado do 

Concurso Público o candidato que faltar às provas. Não haverá aplicação de prova fora do horário, data e 

locais pré-determinados. 

8.12. Será realizada coleta de digital de todos os candidatos, em qualquer etapa, a critério do IBADE e da 

Comissão do Concurso Público, objetivando a realização de exame datiloscópico, com a confrontação dos 

candidatos que venham a ser convocados para nomeação.  

8.13. Poderá ser utilizado detector de metais nos locais de realização das etapas. 

8.14. O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização das Provas após assinatura da Lista de 

Presença e recebimento de seu Cartão de Respostas até o início efetivo das provas e, após este momento, 

somente acompanhado por Fiscal. Portanto, é importante que o candidato utilize banheiros e bebedouros, 

se necessitar, antes de sua entrada na sala. 

8.15. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em 

virtude de afastamento do candidato. 

8.16. Será automaticamente eliminado do Concurso Público, o candidato que durante a realização das 

etapas: 

a) for descortês com qualquer membro da equipe encarregada pela realização das etapas; 

b) for responsável por falsa identificação pessoal; 
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c) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação; 

d) ausentar-se do recinto da prova ou do teste sem permissão; 

e) deixar de assinar lista de presença; 

f) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

h) não permitir a coleta da impressão digital ou o uso do detector de metais; 

i) não atender as determinações deste Edital; 

j) for surpreendido em comunicação com outro candidato; 

k) não devolver o Cartão de Respostas ao término das Provas, antes de sair da sala; 

l) ausentar-se do local da prova antes de decorrida 1 (uma) hora do início da mesma; 

m) for surpreendido portando celular durante a realização das provas. Celulares deverão ser desligados, 

retiradas as baterias, e guardados dentro do envelope fornecido pelo IBADE ao entrar em sala, mantidos 

lacrados e dentro da sala até a saída definitiva do local da realização da prova;  

n) não atender ao critério da alínea acima e for surpreendido com celular fora do envelope fornecido ou 

portando o celular no deslocamento ao banheiro/bebedouro ou o telefone celular tocar, estes últimos, 

mesmo dentro do envelope fornecido pelo IBADE; 

o) for surpreendido em comunicação verbal ou escrita ou de qualquer outra forma; 

p) utilizar-se de livros, dicionários, códigos impressos, máquinas calculadoras e similares ou qualquer tipo 

de consulta; 

q) não devolver o Caderno de Questões, se sair antes do horário determinado no subitem 8.21.3. 

8.17. Não é permitido qualquer tipo de anotação e/ou utilização de papel ou similar, além do Caderno de 

Questões e do Cartão de Respostas, não sendo permitida, nem mesmo, a anotação de gabarito. 

8.17.1. O candidato que for pego com a anotação do gabarito deverá entregá-la ao fiscal ou se desfazer da 

mesma, e em caso de recusa será eliminado do Certame. 

8.18. Após entrar em sala, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 

candidatos, nem a utilização de livros, dicionários, códigos, papéis, manuais, impressos ou anotações, 

agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, smartphones, tablets, iPod®, ipad, pendrive, BIP, 

walkman, gravador ou similares, máquina de calcular, MP3, MP4 ou similares, notebook, palmtop, receptor, 

máquina fotográfica ou similares, controle de alarme de carro ou qualquer outro receptor de mensagens, 

nem o uso de relógio de qualquer forma, material ou especificação, óculos escuros ou quaisquer acessórios 

de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro, etc. Também não será admitida a utilização de qualquer 
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objeto/material, de qualquer natureza, que cubra a orelha ou obstrua o ouvido. 

8.18.1. O IBADE recomenda que, no dia de realização das provas, o candidato não leve nenhum dos objetos 

citados no item anterior. 

8.18.2. O IBADE não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 

eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 

8.18.3.  Constatando-se que o candidato utilizou processos ilícitos através de meio eletrônico, estatístico, 

visual ou grafotécnico, sua prova será anulada e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

8.19. É proibido o porte de armas nos locais das provas, não podendo o candidato armado realizar as 

mesmas. 

8.20. É expressamente proibido fumar no local de realização das provas. 

8.21. O tempo total de realização da Prova Objetiva será de 3h30min. 

8.21.1. O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas. 

8.21.2. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) 

hora, contada do seu efetivo início. 

8.21.3. O candidato só poderá levar o próprio exemplar do Caderno de Questões se deixar a sala a partir 

de 1 (uma) hora para o término do horário da prova. 

8.21.4. Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último 

candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Fiscalização, atestando a idoneidade da 

fiscalização da prova, retirando-se da mesma de uma só vez. 

8.21.4.1. No caso de haver candidatos que concluam a prova ao mesmo tempo, sendo um ou dois desses 

necessários para cumprir o subitem 8.21.4, a seleção dos candidatos será feita mediante sorteio. 

8.22. No dia de realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação 

e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo da mesma e/ou aos critérios de 

avaliação. 

8.23. Por motivo de segurança, somente é permitido ao candidato fazer qualquer anotação durante a prova 

no seu Caderno de Questões, devendo ser observado o estabelecido no subitem 8.17.  

8.24. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal, o Caderno de Questões, se ainda não o 

puder levar, e o Cartão de Respostas, bem como todo e qualquer material cedido para a execução da prova. 

8.25. No dia da realização da Prova Objetiva, na hipótese do nome do candidato não constar nas listagens 

oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o IBADE procederá a inclusão 

do candidato, mediante a apresentação do boleto bancário com comprovação de pagamento efetuado 
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dentro do prazo previsto para as inscrições, original e uma cópia, com o preenchimento e assinatura do 

formulário de Solicitação de Inclusão. A cópia do comprovante será retida pelo IBADE. O candidato que 

não levar a cópia terá o comprovante original retido para que possa ser efetivada a sua inclusão. 

8.25.1. A inclusão será realizada de forma condicional e será analisada pelo IBADE, com o intuito de se 

verificar a pertinência da referida inscrição. 

8.25.2. Constatada a improcedência da inscrição, a mesma será automaticamente cancelada sem direito à 

reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela 

decorrentes. 

8.26. Toda e qualquer ocorrência, reclamação ou necessidade de registro, deverá ser imediatamente 

manifesta ao fiscal ou representante do IBADE, no local e no dia da realização da etapa,  para o registro 

na folha ou ata de ocorrências e, caso necessário, sejam tomadas as providências cabíveis.   

8.26.1. Não serão consideradas e nem analisadas as reclamações que não tenham sido registradas na 

ocasião. 

8.27. Demais informações a respeito da realização das etapas constarão no respectivo Edital de 

Convocação e/ou COCP. 

 

9. DA PROVA OBJETIVA 

9.1. A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e será realizada dentro das 3h30mn, 

conforme indicado no subitem 8.21 deste Edital. 

9.1.1. A Prova Objetiva será constituída de questões de múltipla escolha, conforme o Quadro de Provas, 

subitem 9.5. 

9.1.1.1. Cada questão terá 5 (cinco) alternativas, sendo apenas uma correta. 

9.2. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão de Respostas que não poderá 

ser rasurado, amassado ou manchado. 

9.3. O candidato deverá seguir atentamente as recomendações contidas na capa de seu Caderno de 

Questões e em seu Cartão de Respostas. 

9.3.1. As instruções que constam no Caderno de Questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha e no 

Cartão de Respostas, bem como as orientações e instruções expedidas pelo IBADE durante a realização 

das provas complementam este Edital e deverão ser observadas e seguidas pelo candidato. 

9.4. Antes de iniciar a Prova Objetiva, o candidato deverá transcrever a frase que se encontra na capa do 

Caderno de Questões para o quadro “Exame Grafotécnico” do Cartão de Respostas. 
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9.5. A organização da prova, seu detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões 

encontram-se representados na tabela abaixo: 

CARGO DO ENSINO FUNDAMENTAL: Motorista. 
 

Disciplinas Quantidade 
de questões 

Valor de cada 
questão 

Pontuação 
máxima 

- Língua Portuguesa 15 2 30 
- Raciocínio Lógico  10 2 20 
- Conhecimentos Gerais  10 2 20 
- Conhecimentos Específicos 15 2 30 
Totais 50 - 100 

 
CARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: Operador de Máquinas Pesadas e Vigia. 

 

Disciplinas Quantidade 
de questões 

Valor de cada 
questão 

Pontuação 
máxima 

- Língua Portuguesa 15 2 30 
- Raciocínio Lógico  15 2 30 
- Conhecimentos Gerais 20 2 40 
Totais 50 - 100 

9.6. Será eliminado do presente Concurso Público o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% 

(cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das 

disciplinas.  

9.7. O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para o Cartão de Respostas, que será 

o único documento válido para correção eletrônica. 

9.8. A transcrição das alternativas para o Cartão de Respostas e sua assinatura são obrigatórias e serão de 

inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 

específicas nele contidas, pois a correção da prova será feita somente nesse documento e por 

processamento eletrônico. Assim sendo, fica o candidato obrigado, ao receber o Cartão de Respostas, 

verificar se o número do mesmo corresponde ao seu número de inscrição contido no COCP e na Lista de 

Presença. Não haverá substituição de Cartão de Respostas. 

9.8.1. Por motivo de segurança, poderão ser aplicadas provas de mesmo teor, porém com gabaritos 

diferenciados, de forma que, caberá ao candidato, conferir se o TIPO DE PROVA constante em seu Cartão 

de Respostas corresponde a do Caderno de Questões recebido. Caso haja qualquer divergência, o 

candidato deverá, imediatamente, informar ao Fiscal de Sala e solicitar a correção. 

9.9. O candidato deverá marcar, para cada questão, somente uma das opções de resposta. Será considerada 
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errada e atribuída nota 0 (zero) à questão com mais de uma opção marcada, sem opção marcada, com 

emenda ou rasura. 

9.10. O gabarito oficial será disponibilizado no site www.ibade.org.br no 2º dia útil após a data de 

realização da prova, a partir das 12 horas (Horário do Estado do Espírito Santo), conforme Cronograma 

Previsto – ANEXO II. 

9.11. Os cartões de respostas estarão disponíveis no site www.ibade.org.br até 15 (quinze) dias após a 

divulgação do resultado da Prova Objetiva.  

 

10. DA PROVA PRÁTICA 

10.1. Participarão desta etapa os candidatos aos cargos: Motorista e Operador de Máquinas Pesadas, 

dentro do quantitativo de 20 (vinte) vezes o número de vagas para o cargo. 

10.2. Para efeito de posicionamento, será considerada a ordem decrescente da nota obtida na Prova 

Objetiva. Em caso de empate na última posição do quantitativo definido acima, todos os empatados nesta 

posição serão convocados. 

10.2.1. Serão convocados todos os candidatos que concorrem às vagas destinadas a pessoa com deficiência 

que foram considerados aprovados na Prova Objetiva, mesmo que não alcancem posicionamento definido 

no subitem 10.1. 

10.2.2. Os candidatos com deficiência que forem convocados e que não estiverem dentro do 

posicionamento definido no subitem 10.1, se aprovados no Concurso Público, constarão somente na 

classificação à parte e estarão concorrendo apenas às vagas destinadas a pessoas com deficiência, não 

constando na listagem geral, referente às vagas de ampla concorrência. 

10.3. A Prova Prática será realizada em data, horário e local a serem definidos na Convocação para a etapa. 

10.3.1. A convocação será divulgada na Internet, no site www.ibade.org.br, conforme constante no ANEXO 

II – Cronograma Previsto. 

10.4. A Prova Prática poderá ser realizada em qualquer dia da semana (útil ou não), sendo a chamada por 

ordem alfabética. 

10.4.1. Dependendo do número de candidatos a serem avaliados, a ordem alfabética poderá fazer com que 

alguns candidatos que contenham as letras iniciais do nome sendo as finais do alfabeto esperem por mais 

tempo para serem avaliados. 

10.5. Nesta etapa o candidato será considerado apto ou inapto. Sendo considerado inapto, será eliminado 

do Concurso Público. 
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10.6. A Prova Prática será de caráter eliminatório. 

10.6.1. A Prova Prática valerá 20 (vinte) pontos, não sendo a pontuação obtida considerada na nota final 

do candidato, conforme abaixo: 

CARGO VEÍCULO/ 
MÁQUINA 

PONTUAÇÃO 
POR 

VEICULO / 
MÁQUINA 

PONTUAÇÃO 
TOTAL DA 

PROVA PRÁTICA 

PONTUÇÃO 
MÍNIMA PARA 
APROVAÇÃO 

NA PROVA 
PRÁTICA 

Motorista Carro de passeio 20 PONTOS 20 PONTOS 10 PONTOS 
Operador de 
Máquinas Pesadas 

Retroescavadeira  10 PONTOS 
20 PONTOS 

5 PONTOS 
Motoniveladora 10 PONTOS 5 PONTOS 

10.6.2. Será considerado inapto o candidato que não obtiver: 

10.6.2.1. Para o cargo de Motorista: pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos na Prova Prática.  

10.6.2.2. Para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas: pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos 

pontos para cada máquina, ou seja, 5 pontos para cada máquina. 

10.6.2.2.1. O candidato que não obtiver pontuação mínima por máquina, estará eliminado do Certame. 

10.7. Na Prova Prática de Motorista e de Operador de Máquinas Pesadas, será avaliado o desempenho 

do candidato na direção/operação de veículos/máquinas pesadas, conforme a opção de cargo. 

10.7.1. A Prova Prática consistirá de verificação da prática de direção/operação, em percurso ou tarefa a 

ser determinada por ocasião da realização da prova. 

10.7.1.1. O tempo de duração da prova prática de direção/operação não deverá exceder a 30 minutos, 

contados a partir da entrada do candidato e dos examinadores no veículo até o desligamento do veículo 

pelo candidato, salvo ocorrência de fatos que, independentemente da autuação do candidato, forcem a 

ultrapassagem do tempo inicialmente previsto. 

10.7.2. Na Prova Prática de Motorista, o veículo a ser utilizado será o carro de passeio.  

10.7.2.1. Na Prova Prática de Operador de Máquinas Pesadas, o candidato realizará a prova em duas 

máquinas: uma retroescavadeira e uma motoniveladora. 

10.7.3. Os candidatos deverão comparecer, obrigatoriamente, munidos da CNH, conforme requisito para 

o cargo pleiteado – ANEXO I, original e dentro do prazo de validade, sem a qual não poderão fazer a 

prova. Não será aceito protocolo desse documento. Durante a realização da prova, o candidato será 

avaliado nos quesitos e critérios que constarão na ficha de avaliação do candidato, conforme disposto 

abaixo: 

10.7.4. Será eliminado o candidato que: 
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a) não apresentar a carteira nacional de habilitação válida da categoria exigida para o cargo pleiteado; 

b) não obter a pontuação mínima exigida no Edital (10 pontos); 

c) desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória; 

d) avançar sobre o meio fio; 

e) não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas, no tempo estabelecido; 

f) avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga; 

g) transitar em contramão de direção; 

h) avançar a via preferencial; 

i) provocar acidente durante a realização da prova; 

j) exceder a velocidade regulamentada para a via; e 

k) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima. 

10.7.5. A pontuação na Prova Prática para o cargo de Motorista dar-se-á da seguinte forma: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - PONTUAÇÃO: 

I - FALTAS GRAVES 

ITEM PONTUAÇÃO 

a) desobedecer a sinalização da via, ou ao agente da autoridade de trânsito; 
b) não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção; 
c) não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a 
via transversal para onde se dirige o veículo, ou ainda quando o pedestre não 
haja concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo; 
d) manter a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso da 
prova ou parte dele.  

3,0 - nenhuma falta 
1,5 - 1 ou 2 faltas 
0,0 - 3 ou 4 faltas 

II - FALTAS MÉDIAS 

ITEM PONTUAÇÃO 

a) executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de 
mão inteiramente livre;  
b) trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, 
da circulação, do veículo e do clima; 
c) interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da 
prova;  
d) fazer conversão incorretamente;  

2,0 - nenhuma falta 
1,0 - 1 ou 2 faltas 
0,0 - 3 ou 4 faltas 

e) usar buzina sem necessidade ou em local proibido; 
f) desengrenar o veículo nos declives;  
g) colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias;  

2,0 - nenhuma falta 
1,0 - 1 ou 2 faltas 
0,0 - 3 ou 4 faltas 
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h) usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens. 

III - FALTAS LEVES 

ITEM PONTUAÇÃO 

a) provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado;  
1,0 - nenhuma falta 
0,5 - falta parcial 
0,0 - 1 falta 

b) ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor;  
1,0 - nenhuma falta 
0,5 - falta parcial 
0,0 - 1 falta 

c) não ajustar devidamente os espelhos retrovisores; 
1,0 - nenhuma falta 
0,5 - falta parcial 
0,0 - 1 falta 

d) apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em 
movimento; 

1,0 - nenhuma falta 
0,5 - falta parcial 
0,0 - 1 falta 

e) utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do 
veículo;  

1,0 - nenhuma falta 
0,5 - falta parcial 
0,0 - 1 falta 

 
f) dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada;  
 

1,0 - nenhuma falta 
0,5 - falta parcial 
0,0 - 1 falta 

g) tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto 
neutro;  

1,0 - nenhuma falta 
0,5 - falta parcial 
0,0 - 1 falta 

h) cometer qualquer outra infração de natureza leve. 
1,0 - nenhuma falta 
0,5 - falta parcial 
0,0 - 1 falta 

10.8. Na Prova Prática para os cargos de Operador de Máquinas Pesadas será avaliado o desempenho do 

candidato na operação de duas máquinas: uma retroescavadeira e uma motoniveladora. 

10.8.1. A pontuação na Prova Prática dos cargos de Operador de Máquinas Pesadas dar-se-á da seguinte 

forma: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – PONTUAÇÃO – POR MÁQUINA: 

a) item não realizado             b) item realizado parcialmente            c) item realizado 
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ITEM PONTUAÇÃO 

Manuseio e interpretação do painel de controle e instrumentos a) 0   -     b) 0,5   -    c)1 

Manuseio de marcha e direção a) 0   -  b) 0,75  -   c) 1,5 
Conhecimento dos principais pontos de lubrificação da 
máquina a) 0   -     b) 0,5   -    c) 1 

Avaliação do nível de óleo do motor a) 0   -     b) 0,5   -    c) 1 
Habilidade nas manobras – condução da máquina em 
operação pré-definida, saída e estacionamento a) 0   -     b) 1,5   -    c) 3 

Conhecimento das normas de trânsito e de segurança a) 0   -  b) 1,25  -   c) 2,5 

10.9. O resultado de cada teste será registrado pelo avaliador na Ficha de Avaliação do Candidato e 

assinado pelo candidato dando a ciência do resultado no término da Prova. 

10.9.1. Em caso de recusa, o documento será assinado pelo avaliador, coordenador e duas testemunhas. 

10.9.2. O candidato ao tomar conhecimento do resultado/notas, poderá solicitar revisão do resultado 

diretamente à banca examinadora, que analisará os argumentos e motivos apresentados pelo candidato, 

dando no mesmo momento a resposta ao pedido de revisão e o resultado final da etapa. 

10.9.3. Não será admitido pedido de revisão ou recurso das Provas Práticas posteriormente a sua aplicação. 

10.10. Em hipótese alguma, haverá segunda chamada, sendo automaticamente excluídos do Concurso 

Público os candidatos convocados que não comparecerem, seja qual for o motivo alegado. 

10.11. O resultado da Prova Prática será divulgado no site www.ibade.org.br, na data constante no 

Cronograma Previsto – ANEXO II. 

 

11. DOS RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO 

11.1. O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das 

questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito. 

11.2. O recurso será dirigido ao IBADE e deverá ser interposto no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a 

divulgação do gabarito oficial. 

11.2.1. Admitir-se-á para cada candidato um único recurso por questão, o qual deverá ser enviado via 

formulário específico disponível On-line no site www.ibade.org.br, que deverá ser integralmente 

preenchido, sendo necessário o envio de um formulário para cada questão recorrida. O formulário estará 

disponível a partir das 8h do primeiro dia até as 23h59min do último dia do prazo previsto no 

Cronograma, considerando-se o Horário do Estado do Espírito Santo. 

11.2.2. O formulário preenchido de forma incorreta, com campos em branco ou faltando informações será 
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automaticamente desconsiderado, não sendo encaminhado à Banca Acadêmica para avaliação. 

11.3. O recurso deve conter a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, 

amparados pela legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores. 

11.3.1. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões da Prova 

Objetiva, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente. 

11.3.2. A Prova Objetiva será corrigida de acordo com o novo gabarito oficial, após o resultado dos 

recursos. 

11.4. Será facultado ao candidato solicitar revisão do resultado preliminar da Prova Objetiva. 

11.4.1. O pedido de revisão do resultado preliminar da Prova Prática deverá ser realizado no mesmo dia, 

logo após o final da prova, conforme indicado no subitem 10.9.2. 

11.4.2. Admitir-se-á somente um único pedido de revisão por resultado preliminar das etapas acima 

citadas. 

11.4.3. Após o envio do pedido, não será permitido complementação ou alteração do mesmo, nem mesmo 

por meio de requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos 

similares cujo teor seja o mesmo objeto do pedido apontado nos subitens 11.1 e 11.4. 

11.5. O pedido de revisão deverá conter, obrigatoriamente, o nome do candidato, o número de sua 

inscrição e ser encaminhado ao IBADE, na data definida no Cronograma Previsto – ANEXO II, no horário 

compreendido entre 08h e 18h (Horário do Estado do Espírito Santo), via formulário disponível no site 

www.ibade.org.br.  

11.6. Será indeferido liminarmente o recurso ou pedido de revisão que descumprir as determinações 

constantes neste Edital; for dirigido de forma ofensiva ao IBADE e/ou à Prefeitura Municipal de 

Aracruz/ES; for apresentado fora do prazo ou fora de contexto. 

11.7. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas 

decisões, razão porque não caberão recursos adicionais. 

11.8. As anulações de questões ou alterações de gabarito ou de notas ou resultados, provenientes das 

decisões dos recursos ou pedidos de revisão, serão dados a conhecer por meio da Internet, no site 

www.ibade.org.br, nas datas estabelecidas no Cronograma Previsto – ANEXO II. 

 

12. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO 

12.1. A nota final do Concurso Público será a nota final da Prova Objetiva, exceto para os cargos: Motorista 

e Operador de Máquinas Pesadas, que estão condicionados também a aprovação na Prova Prática. 
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12.2. Os candidatos serão listados em ordem de classificação, de acordo com os valores decrescentes das 

notas finais no Concurso, observados os critérios de desempate deste edital.  

12.3. No caso de igualdade de pontuação final para classificação, após observância do disposto no 

parágrafo único, do art. 27, da Lei nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para esse 

fim, a data de realização da Prova Objetiva para o cargo, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que 

obtiver: 

CARGO DO ENSINO FUNDAMENTAL: Motorista. 

a) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Conhecimentos Específicos; 

b) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Língua Portuguesa; 

c) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Raciocínio Lógico; 

d) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se 

necessário, hora e minuto do nascimento. 

CARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL:  Operador de Máquinas Pesadas e Vigia. 

a) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Língua Portuguesa; 

b) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Raciocínio Lógico; 

c) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se 

necessário, hora e minuto do nascimento. 

 
13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site 

www.ibade.org.br ou por meio dos telefones (21) 3674-9190/3527-0583 - Rio de Janeiro, (27) 4062-9161-

Aracruz/ES ou pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.  

13.1.1. Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das 

provas e nem de resultados, gabaritos, notas, classificação, convocações ou outras quaisquer relacionadas 

aos resultados provisórios ou finais das provas e do Concurso Público. O candidato deverá observar 

rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma definida neste Edital. 

13.1.2. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de edital 

de retificação. 

13.1.3. A Prefeitura Municipal de Aracruz e o IBADE não se responsabilizam por informações de qualquer 

natureza, divulgados em sites de terceiros. 

13.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações dos Editais, comunicações, 
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retificações e convocações referentes a este Concurso Público, durante todo o período de validade do 

mesmo. 

13.3. Caso o candidato queira utilizar-se de qualquer direito concedido por legislação pertinente, deverá 

fazer a solicitação ao IBADE, até o último dia das inscrições, em caso de domingo ou feriado, até o primeiro 

dia útil seguinte. Este período não será prorrogado em hipótese alguma, não cabendo, portanto, 

acolhimento de recurso posterior relacionado a este subitem. 

13.4. Os resultados finais serão divulgados na Internet nos sites www.ibade.org.br e 

www.aracruz.es.gov.br e publicado no Diário dos Municípios: www.diariomunicipal.es.gov.br. 

13.5. O resultado final do Concurso Público será homologado pela Prefeitura Municipal de Aracruz/ES. 

13.6. Acarretará a eliminação do candidato no Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, 

a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros editais 

relativos ao Concurso Público, nos comunicados e/ou nas instruções constantes de cada prova. 

13.7. A Administração reserva-se o direito de proceder às nomeações, em número que atenda ao interesse 

e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número de vagas 

ofertadas neste Edital, das que vierem a surgir ou forem criadas por lei, dentro do prazo de validade do 

Concurso Público. 

13.8. A convocação para posse será feita por meio de publicação no site www.aracruz.es.gov.br e 

publicado no Diário Oficial dos Municípios: www.diariomunicipal.es.gov.br. 

13.9. O candidato convocado para posse poderá solicitar à Prefeitura Municipal de Aracruz que seja 

reclassificado para o final da lista geral dos aprovados. 

13.10. O candidato que não atender a convocaçãopara a apresentação dos requisitos citados no item 2 e 

ANEXO I deste Edital ou que não solicitar a reclassificação para o final da lista geral dos aprovados, no 

prazo de 30 dias a partir da publicação no Diário Oficial dos Municípios www.diariomunicipal.es.gov.br, 

será automaticamente excluído do Concurso Público. 

13.11. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação em qualquer etapa do 

presente Concurso Público, valendo, para esse fim, o resultado final divulgado nas formas previstas no 

subitem 13.4. 

13.12. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço junto ao IBADE por meio do e-mail: 

atendimento@ibade.org.br, até a publicação do resultado final do Certame e após, junto a Gerência de 

Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, sob sua responsabilidade. 

13.13. As legislações com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações 
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em dispositivos legais e normativos a ela posteriores, não serão objetos de avaliação nas provas do 

presente Concurso Público. 

13.14. O candidato aprovado no Concurso Público, quando convocado para posse e efetivo exercício do 

cargo, será submetido a Exame Médico Admissional para avaliação de sua capacidade física e mental, cujo 

caráter é eliminatório e constitui condição e pré-requisito para que se concretize a posse. Correrá por conta 

do candidato a realização de todos os exames médicos necessários solicitados no ato de sua convocação, 

conforme indicado no subitem 2.2.2. deste Edital. 

13.15. As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas a critério exclusivo e irrecorrível da 

Comissão do Concurso Público e do IBADE e, em última instância administrativa, pela Procuradoria Geral 

da Prefeitura Municipal de Aracruz/ES. 

13.16. Todos os cursos, requisitos para ingresso, referenciados no ANEXO I deste Edital, deverão ter o 

reconhecimento e/ou sua devida autorização por órgão oficial competente. 

13.17. A Prefeitura Municipal de Aracruz/ES e o IBADE não se responsabilizam por quaisquer textos, 

apostilas, cursos, referentes a este Concurso Público. 

13.18. Os documentos produzidos e utilizados pelos candidatos em todas as etapas do Concurso Público 

são de uso e propriedade exclusivos da Banca Examinadora, sendo terminantemente vedada a sua 

disponibilização a terceiros ou a devolução ao candidato. 

13.19. O IBADE e a Prefeitura do Município de Aracruz/ES reservam-se o direito de promover as 

correções que se fizerem necessárias, em qualquer etapa do presente Certame ou posterior ao mesmo, em 

razão de atos não previstos ou imprevisíveis. 

13.20. Os candidatos aprovados que não atingiram a classificação necessária ao número de vagas previstas 

neste edital, integram o cadastro de reserva. 

13.21. As despesas relativas à participação em todas as etapas do Concurso Público e a apresentação para 

exames pré-admissionais correrão a expensas do próprio candidato. 

13.22. Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondados 

e para o número imediatamente superior se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a 

cinco. 

13.23. Integram este Edital, os seguintes Anexos: 

ANEXO I – QUADRO DE VAGAS; 

ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO; 

ANEXO III – POSTO DE ATENDIMENTO; 
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ANEXO IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO; 

ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS. 

 

Aracruz/ES, 18 de dezembro de 2018. 

 

 

LUCIANO FORRECHI 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

Decreto nº 32.940/2017 
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ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO 

 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Publicação do Edital de abertura 18/12/2018 

Período de inscrições pela Internet 19/12 a 20/01/2019 

Solicitação de isenção do valor da inscrição  26/12 a 28/12/2018 

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 08/01/2019 

Recurso contra o indeferimento da isenção 09/01 e 10/01/2019 

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 16/01/2019 

Último dia para pagamento do boleto bancário 21/01/2019 

 Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos  
 Divulgação dos candidatos que se declararam como Pessoa com 

Deficiência – PCD 
 Divulgação preliminar das inscrições 

30/01/2019 

 Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e dos 
candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência - PCD 

 Recursos contra o resultado das inscrições preliminares 
31/01 e 01/02/2019 

 Respostas aos recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento 
especial e dos candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência 
– PCD 

 Respostas dos recursos contra o resultado das inscrições preliminares 
 Divulgação da homologação das inscrições 
 Divulgação do quantitativo inscrito por cargo 
 Divulgação dos locais da Prova Objetiva  

12/02/2019 

Realização da Prova Objetiva  17/02/2019 

Divulgação do gabarito da Prova Objetiva (a partir das 12 horas) 19/02/2019 

 Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva  20/02 e 21/02/2019 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova 
Objetiva  

 Divulgação do gabarito oficial final da Prova Objetiva  
 Resultado preliminar da Prova Objetiva 

20/03/2019 
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Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova Objetiva 21/03 e 22/03/2019 

 Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar da Prova 
Objetiva 

 Resultado final da Prova Objetiva 
 Resultado final do Certame para o cargo de Vigia 
 Convocação para a Prova Prática 

29/03/2019 

Realização da Prova Prática 07/04/2019 

 Resultado final da Prova Prática 
 Resultado final do Certame  10/04/2019 

* O cronograma previsto poderá ser alterado a qualquer tempo, a critério do Ibade e da Prefeitura de Aracruz/ES. 

 

ANEXO III – POSTO DE ATENDIMENTO 

LOCAL FUNCIONAMENTO 

PREFEITURA DE ARACRUZ 
Endereço: Av. Morobá, nº 20 - Bairro: Conjunto Morobá, 

Aracruz/ES 

das 12h às 15h 
e 

das 15h15 às 18h 
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ANEXO IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

ATENÇÃO: TODA A LEGISLAÇÃO CITADA NOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS SERÁ 

UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DE QUESTÕES LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS 

ATUALIZAÇÕES VIGENTES ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL. 

 

CARGO DO ENSINO FUNDAMENTAL: Motorista. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Interpretação de texto. Antônimos e sinônimos. Divisão silábica: identificação do número de sílabas. 

Ortografia: emprego de letras, uso de iniciais maiúsculas. Flexão de gênero, número e grau dos 

substantivos e dos adjetivos.  

RACIOCÍNIO LÓGICO 

Sistema de numeração decimal. Conjunto dos números naturais e suas operações básicas: adição, 

subtração, multiplicação e divisão. Números decimais e suas operações básicas: adição, subtração, 

multiplicação e divisão. Frações: conceitos básicos e representação na forma decimal de uma fração. 

Porcentagem básica. Gráficos e tabelas. Unidades de medidas: massa, volume, capacidade, comprimento, 

área, volume, tempo. Unidade monetária nacional. Expressões numéricas. Problemas cotidianos. Desafios 

e jogos matemáticos.    

CONHECIMENTOS GERAIS 

Temáticas atuais, relevantes e amplamente divulgadas referentes à História, Geografia, Política, Cultura, 

Economia, Esporte e Educação do Brasil, do Estado do Espírito Santo e do Município de Aracruz. Fatos 

da atualidade: locais, nacionais e internacionais. Impactos socioeconômicos da globalização e movimentos 

sociais. Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e movimentos ecológicos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

MOTORISTA 

Legislação de Trânsito - Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações referentes à condução de 

veículos. Sistema Nacional de Trânsito. Normas Gerais de Circulação. Veículos. Condução de Veículos 

por motoristas profissionais. Registro e Licenciamento de Veículos. Habilitação. Sinalização de trânsito. 

Infrações e penalidades. Medidas e processos administrativos. Crimes de trânsito. Pedestres e condutores 

de veículos não motorizados. Conceitos e Definições. Direção Defensiva. Primeiros socorros. Preservação 
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do meio ambiente. Convívio Social no Trânsito. Noções sobre funcionamento de veículos. Bibliografias 

sobre o trânsito. 

 

CARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: Operador de Máquinas Pesadas e Vigia. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Interpretação de texto. Antônimos e sinônimos. Divisão silábica: identificação do número de sílabas. 

Ortografia: emprego de letras, uso de iniciais maiúsculas. Flexão de gênero, número e grau dos 

substantivos e dos adjetivos.  

RACIOCÍNIO LÓGICO 

Sistema de numeração decimal. Conjunto dos números naturais e suas operações básicas: adição, 

subtração, multiplicação e divisão. Números decimais e suas operações básicas: adição, subtração, 

multiplicação e divisão. Frações: conceitos básicos e representação na forma decimal de uma fração. 

Porcentagem básica. Gráficos e tabelas. Unidades de medidas: massa, volume, capacidade, comprimento, 

área, volume, tempo. Unidade monetária nacional. Expressões numéricas. Problemas cotidianos. Desafios 

e jogos matemáticos.    

CONHECIMENTOS GERAIS 

Temáticas atuais, relevantes e amplamente divulgadas referentes à História, Geografia, Política, Cultura, 

Economia, Esporte e Educação do Brasil, do Estado do Espírito Santo e do Município de Aracruz. Fatos 

da atualidade: locais, nacionais e internacionais. Impactos socioeconômicos da globalização e movimentos 

sociais. Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e movimentos ecológicos. 

 
 

ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

MOTORISTA 

 dirigir automóveis, caminhonetes e demais veículos de transporte de passageiros; 

 dirigir veículos de emergência (ambulância) e veículos de transporte de cargas perigosas; 

 dirigir caminhões, caminhões guincho, carretas, caminhão basculhante, caminhão Muck, comboio, 

caminhão poliguindaste e demais veículos automotores de transporte de cargas; 

 dirigir micro-ônibus, ônibus e demais veículos automotores para transportes de escolares e demais 

passageiros; 

 orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar 

danos aos materiais transportados; 
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 verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água 

do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível 

etc.; 

 verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia 

imediata quando do término da tarefa; 

 zelar pela segurança dos passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de 

segurança; 

 zelar pelo bom andamento da viagem ou do trajeto, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou 

solução de qualquer anormalidade, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e outros 

veículos; 

 fazer pequenos reparos de urgência; 

 manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção 

sempre que necessário; 

 observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; 

 anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas 

transportadas, itinerários e outras ocorrências; 

 recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; 

 conduzir os servidores da Prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido 

ou instruções específicas; 

 realizar a entrega de correspondências, notificações e volumes aos destinatários; 

 auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes; 

 observar as normas de higiene e segurança do trabalho; 

 executar outras atribuições afins. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

 operar motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira, trator de esteira, trator agrícola, rolo 

compactador, motoniveladoras, carregadeiras, escavadeira hidráulica e outros tratores e reboques, para 

execução de serviços de carregamento e descarregamento de material, escavação, terraplanagem, 

nivelamento de solo, pavimentação, desmatamento, retirada de cascalhos, dragagens em rios e 

conservação de vias; 

 conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, 
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para posicioná-la conforme as necessidades do serviço; 

 operar mecanismo de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e 

alavancas de comando, para carregar e descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais análogos; 

 zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes 

necessários, a fim de garantir sua correta execução; 

 pôr em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, 

a fim de evitar possíveis acidentes; 

 efetuar reparos de emergência, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o bom 

funcionamento do equipamento; 

 acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após 

executados, efetuar os testes necessários; 

 anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo de 

combustível, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia; 

 observar as normas de segurança do trabalho; 

 executar outras atribuições afins. 

VIGIA 

 manter vigilância sobre depósitos de materiais, estacionamentos, pátios, áreas abertas, centros de 

esportes, escolas, obras em execução e edifícios onde funcionam repartições municipais; 

 percorrer sistematicamente as dependências de edifícios onde sem desenvolvem as atividades da 

Prefeitura e áreas adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas 

corretamente e observando pessoas que lhe pareçam suspeitas, para possibilitar a tomada de medidas 

preventivas; 

 fiscalizar a entrada e saída de pessoas nas dependências de edifícios municipais, prestando 

informações e efetuando encaminhamentos, examinando autorizações, para garantir a segurança do local; 

 prestar informações ao público e receber correspondências e encomendas; 

 zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda; 

 verificar o funcionamento de registros de água e gás e painéis elétricos; 

 controlar e orientar a circulação de veículos e pedestres nas áreas de estacionamento público 

municipal, para manter a ordem e evitar acidentes; 

 vigiar materiais e equipamentos destinados a obras; 

 praticar os atos necessários para impedir a invasão de edifícios públicos municipais, inclusive 
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solicitar a ajuda policial quando necessária; 

 comunicar imediatamente à autoridade superior quaisquer irregularidades encontradas; 

 ligar e desligar alarmes; 

 monitorar equipamentos de filmagem, trocando fitas de gravação, observando as irregularidades e 

tomando as providências necessárias; 

 realizar comunicados internos através de rádio; 

 contatar, quando necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando socorro; 

 zelar pela limpeza das áreas sob sua vigilância, comunicando a equipe responsável pelos serviços a 

necessidade da realização dos mesmos; 

 participar das atividades de treinamento e capacitação desenvolvidos pela Prefeitura; 

 executar outras atribuições afins. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ/ ES 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº004/2018/PMAES/18 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que realizará, por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e 

Desenvolvimento Executivo – IBADE, Concurso Público para provimento de vagas e formação de 

cadastro de reserva, para os cargos de Auditor de Controle Interno - Contabilidade e Contador para o 

seu quadro de pessoal, mediante as condições especiais estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações, sendo 

executado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE. 

1.2. A realização da inscrição implica na concordância do candidato com as regras estabelecidas neste 

Edital, com renúncia expressa a quaisquer outras. 

1.3. O prazo de validade do presente Concurso Público é de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação 

da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período. 

1.4. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas via Internet, conforme especificado no   

item 4. 

1.5. Todo o processo de execução deste Concurso Público, com as informações pertinentes, estará 

disponível no site www.ibade.org.br.  

1.6. Todos os atos do Concurso Público serão publicados no Diário Oficial dos Municípios: 

www.diariomunicipal.es.gov.br e nos sites: www.ibade.org.br e www.aracruz.es.gov.br. 

1.7. O candidato deverá acompanhar as notícias relativas a este Concurso Público nos sites citados no 

subitem 1.6, pois, caso ocorram alterações nas normas contidas neste Edital, elas serão neles divulgadas. 

1.8. Os conteúdos programáticos para todos os cargos estão disponíveis no ANEXO IV. 

1.9. Os candidatos aprovados que vierem a ingressar no Quadro de Pessoal Efetivo do Município de 

Aracruz/ES pertencerão ao regime jurídico estatutário e reger-se-ão pelas disposições das Leis nºs 2.898, 

de 31/03/2006, 4.155, de 22/12/2017, 4.157, de 15/12/2017, bem como pelas demais normas legais. 

1.10. Os cargos, carga horária, quantitativo de vagas, requisitos e remuneração inicial são os 

estabelecidos no ANEXO I. 
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1.11. O número de vagas ofertadas no Concurso Público poderá ser ampliado durante o prazo de 

validade do Certame, desde que haja dotação orçamentária própria disponível e vagas em aberto 

aprovadas por lei. 

1.12. As atribuições dos cargos constam no ANEXO V. 

1.13. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis no site www.ibade.org.br para consulta e impressão. 

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS  

2.1. Os requisitos básicos para investidura nos cargos são, cumulativamente, os seguintes: 

a) ter sido aprovado e classificado no Concurso Público; 

b) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 

estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, 

nos termos do parágrafo 1°, artigo 12, da Constituição Federal; 

c) estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos; 

d) estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino; 

e) encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis; 

f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em 

cargo público; 

g) apresentar diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso, conforme requisito 

do cargo pretendido, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, 

comprovado por meio da apresentação de original e cópia do respectivo documento, observado o 

ANEXO I deste Edital; 

h) estar apto, física e mentalmente, não apresentando deficiência que o incapacite para o exercício das 

funções do cargo, fato apurado pela Perícia Médica Oficial a ser designada; 

i) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da posse; 

j) apresentar declaração negativa de antecedentes criminais; 

k) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente admitidos; 

l) cumprir, na íntegra, as determinações previstas no Edital de abertura do Concurso Público; 

m) apresentar declaração de bens. 

2.2. O candidato, se aprovado, por ocasião da nomeação, deverá provar que possui todas as condições 

para a investidura no cargo para o qual foi inscrito, apresentando todos os documentos exigidos pelo 

presente Edital e outros que lhe forem solicitados, confrontando-se, então, declaração e documentos, sob 

pena de perda do direito à vaga, inclusive os previstos na descrição de cada cargo – ANEXO I. 

2.2.1. O Candidato deverá apresentar cópia e original, da seguinte documentação no momento da posse: 
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a) Identidade; 

b) CPF; 

c) título de eleitor; 

d) comprovante da última votação; 

e) declaração de quitação da Justiça Eleitoral (caso tenha perdido o item d); 

f) PIS ou PASEP; 

g) certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino); 

h) certidão de nascimento e CPF dos filhos de até 18 anos (para IR); 

i) certidão de nascimento e CPF dos filhos de até 21 anos (para IR – se universitário); 

j) carteira de vacinação - filhos até cinco anos (para salário família); 

k) carteira de vacinação e declaração de frequência escolar – filhos de seis a treze anos (para salário 

família); 

l) certidão de casamento ou nascimento; 

m) comprovante de escolaridade exigido para o cargo (pré-requisito conforme edital); 

n) carteira de trabalho, página da foto e da qualificação civil; 

o) 01(uma) foto 3 x 4; 

p) comprovante de residência; 

q) se residência alugada, cópia do contrato de locação ou declaração do proprietário (reconhecida 

firma); 

r) cartão de conta corrente – cópia bem legível – Banco do Brasil, Banestes e/ou Caixa Econômica 

Federal; 

s) se não tiver cartão, pegar comprovante junto ao banco, contendo: nome do banco, número da 

agência e número da conta corrente; 

t) certidão  negativa de antecedentes criminais: Polícia Civil, Polícia Federal e do Tribunal de 

Justiça: Cível e Criminal. 

2.2.2. O candidato convocado para a posse realizará o exame admissional e no dia do Exame Clínico 

deverá apresentar os exames abaixo, às suas expensas: 

TODOS OS CARGOS 
EXAME IDADE SEXO 

HEMOGRAMA COMPLETO COM PLAQUETAS 18 a 65 anos AMBOS 
ACUIDADE VISUAL 18 a 65 anos AMBOS 
ELETROCARDIOGRAMA Acima de 45 anos AMBOS 
RAIO X COLUNA LOMBO SACRA 18 a 65 anos AMBOS 
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2.2.2.1. Outros exames poderão ser solicitados em observância à legislação pertinente. 

 

3. DAS ETAPAS 

3.1. O presente Concurso Público será composto das seguintes etapas: 

1ª Etapa: Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório; 

2ª Etapa: Redação, de caráter classificatório e eliminatório; 

3ª Etapa: Prova de Títulos, de caráter classificatório. 

3.2. Ao final de cada etapa, o resultado será divulgado no sitewww.ibade.org.br.  

3.3. As etapas serão aplicadas na cidade de Aracruz/ES. 

3.3.1. A critério exclusivo do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE e da 

Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, havendo necessidade, candidatos poderão ser alocados para 

municípios adjacentes. 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. Antes de se inscrever, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições estabelecidas 

neste Edital, incluindo seus Anexos, partes integrantes das normas que regem o presente Concurso 

Público, das quais não poderá alegar desconhecimento em nenhuma hipótese. 

4.1.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se dos requisitos exigidos para o cargo. 

4.1.1.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato/interessado a identificação correta e precisa dos 

requisitos e das atribuições do cargo. 

4.2. A inscrição no Concurso Público exprime a ciência e tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital. 

4.3. As inscrições deverão ser realizadas pela Internet: no site www.ibade.org.br, no prazo estabelecido 

no Cronograma Previsto - ANEXO II. 

4.4. O candidato deverá, no ato da inscrição, marcar em campo específico da Ficha de Inscrição On-line 

sua opção de cargo. Depois de efetivada a inscrição, não será aceito pedido de alteração desta opção. 

4.5. O candidato que efetuar mais de uma inscrição terá sua primeira inscrição paga ou isenta 

automaticamente cancelada, não havendo ressarcimento do valor pago, referente à primeira inscrição. 

4.6. O candidato somente terá confirmada a inscrição para um único cargo, visto que a Prova Objetiva 

e a Redação serão realizadas no mesmo dia e turno para todos os cargos. 

4.6.1. Não sendo possível identificar a última inscrição paga ou isenta, será considerado o número 

gerado no ato da inscrição, validando-se a última inscrição gerada. 

4.7. O valor da inscrição será de R$ 81,50 (oitenta e um reais e cinquenta centavos). 
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4.7.1. A importância recolhida, relativa à inscrição, não será devolvida em hipótese alguma, salvo em 

caso de cancelamento do Concurso Público, exclusão do cargo oferecido ou localidade de vaga oferecida 

ou em razão de fato atribuível somente à Administração Pública. 

4.8. Poderá solicitar isenção do pagamento do valor da inscrição o candidato que estiver inscrito no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto  Federal 

nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal 

nº 6.135, de 26 de junho de 2007, segundo o procedimento descrito abaixo: 

4.8.1. Não será concedida a isenção do pagamento do valor da inscrição a candidato que não possua o 

Número de Identificação Social (NIS) já identificado e confirmado na base de dados do CadÚnico, na 

data da sua inscrição. 

4.8.1.1. Para a realização da inscrição com isenção do pagamento do valor da inscrição, o candidato 

deverá preencher o Formulário de Inscrição, via Internet, no site www.ibade.org.br, no qual indicará o 

Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal, e firmará 

declaração de que pertence à família de baixa renda.   

4.8.1.2. O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE consultará o órgão gestor 

do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. 

4.8.1.3. Não serão analisados os pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda, aqueles 

que não contenham informações suficientes para a correta identificação do candidato na base de dados 

do Órgão Gestor do CadÚnico. 

4.8.2. A inscrição com o pedido de isenção deverá ser efetuada nas datas previstas no Cronograma 

Previsto - ANEXO II, a partir das 10h do primeiro dia até às 23h59 do último dia, observando o Horário 

do Estado do Espírito Santo. 

4.8.3. A relação das isenções deferidas e indeferidas será disponibilizada no site www.ibade.org.br, na 

data prevista no Cronograma Previsto - ANEXO II. 

4.8.3.1. O candidato disporá, unicamente, de 02 (dois) dias para contestar o indeferimento, 

exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site 

www.ibade.org.br, a partir das 8h do primeiro dia até às 18h do último dia do prazo previsto no 

Cronograma Previsto - ANEXO II, considerando-se o Horário do Estado do Espírito Santo. Após esse 

período, não serão aceitos pedidos de revisão. 

4.8.3.2. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido poderá gerar o boleto para pagamento 

somente após a divulgação do resultado final dos pedidos de isenção. 

4.8.3.3. O candidato com isenção deferida terá sua inscrição automaticamente efetivada. 
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4.8.4. As informações prestadas no formulário, bem como a documentação apresentada, serão de inteira 

responsabilidade do candidato, respondendo este, por qualquer erro ou falsidade.  

4.8.5. Não será concedida isenção de pagamento do valor da inscrição ao candidato que:  

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 

b) fraudar e/ou falsificar informação; 

c) não observar o prazo e os horários estabelecidos neste Edital. 

4.8.6. Não será permitida, após o envio do pedido de isenção, a complementação da informação.  

4.8.7. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor da inscrição via postal, fax, correio 

eletrônico ou similar. 

4.8.8. Sendo constatada, a qualquer tempo, a falsidade de qualquer informação, será cancelada a 

inscrição efetivada e anulados todos os atos dela decorrentes, respondendo o candidato, pela falsidade 

praticada, na forma da lei. 

4.8.9. O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não gerar o boleto no prazo 

estabelecido nos subitens 4.8.3.2 e 4.9.3 e efetuar o devido pagamento, estará automaticamente excluído 

do Concurso Público. 

4.8.10.O candidato que tiver a isenção deferida, mas que tenha realizado outra inscrição paga para o 

mesmo cargo ou para outro cargo cujas provas forem aplicadas no mesmo dia e turno, terá a isenção 

cancelada. 

4.9. Da inscrição pela Internet 

4.9.1. Para se inscrever pela internet, o candidato deverá acessar o site www.ibade.org.br, onde constam o 

Edital, a Ficha de Inscrição via Internet e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição. A 

inscrição pela Internet estará disponível durante as 24 horas do dia, ininterruptamente, desde as 10 horas 

do 1º dia de inscrição até as 23h59min do último dia de inscrição, conforme estabelecido no Cronograma 

Previsto – ANEXO II, considerando-se o Horário do Estado do Espírito Santo. 

4.9.2. O candidato deverá ler e seguir atentamente as orientações para preenchimento da Ficha de 

Inscrição via Internet e demais procedimentos, tomando todo o cuidado com a confirmação dos dados 

preenchidos antes de enviar a inscrição, evitando-se que o botão de rolagem do mouse seja acionado 

indevidamente e altere os respectivos dados. 

4.9.3. Ao efetuar a inscrição via Internet, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o 

pagamento do valor da inscrição até a data do seu vencimento. Caso o pagamento não seja efetuado, 

deverá acessar o site www.ibade.org.br e emitir a 2ª via do boleto bancário.  A 2ª via do boleto bancário 

estará disponível no site para impressão até às 15 horas do último dia de pagamento, considerando-se o 
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Horário do Estado do Espírito Santo. A data limite de vencimento do boleto bancário será o primeiro dia 

útil após o encerramento das inscrições. Após essa data, qualquer pagamento efetuado será 

desconsiderado. 

4.9.4. As inscrições somente serão confirmadas após o banco ratificar o efetivo pagamento do valor da 

inscrição, que deverá ser feito dentro do prazo estabelecido, em qualquer agência bancária, 

obrigatoriamente por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio candidato no momento 

da inscrição. Não será aceito pagamento feito por meio de depósito bancário, DOC´s ou similares. 

4.9.5. Caso o valor pago seja inferior ao valor da inscrição, a inscrição não será confirmada.  

4.9.6.O boleto bancário pago, autenticado pelo banco ou comprovante de pagamento, deverá estar de 

posse do candidato durante todo o Certame, para eventual certificação e consulta pelos organizadores. 

Boletos pagos em casas lotéricas poderão demorar mais tempo para compensação. 

4.9.7. Os candidatos deverão verificar a confirmação de sua inscrição no site www.ibade.org.br a partir 

do quinto dia útil após a efetivação do pagamento do boleto bancário. 

4.9.8. A confirmação da inscrição deverá ser impressa pelo candidato e guardada consigo, juntamente 

com o boleto bancário e respectivo comprovante de pagamento. 

4.9.9. O descumprimento de quaisquer das instruções para inscrição via Internet implicará no 

cancelamento da mesma. 

4.9.10. A inscrição via Internet é de inteira responsabilidade do candidato e deve ser feita com 

antecedência, evitando-se o possível congestionamento de comunicação do site www.ibade.org.br nos 

últimos dias de inscrição. 

4.9.11. O IBADE não será responsável por problemas na inscrição ou emissão de boletos via Internet, 

motivados por falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de comunicação nos últimos dias 

do período de inscrição e pagamento, que venham a impossibilitar a transferência e o recebimento de 

dados. 

4.9.12. A homologação preliminar das inscrições será disponibilizada no site www.ibade.org.br, na data 

prevista no cronograma – ANEXO II. 

4.9.13. O candidato disporá de 02(dois) dias úteis para contestar a homologação preliminar, 

exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site 

www.ibade.org.br, a partir das 8h do primeiro dia até às 18h do último dia do prazo previsto no 

Cronograma – ANEXO II, considerando-se o Horário do Estado do Espírito Santo.  

4.10. Da inscrição no Posto de Atendimento  

4.10.1. Para os candidatos que não têm acesso à internet, será disponibilizado, no Posto de Atendimento 
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ANEXO III, microcomputador para viabilizar a efetivação da inscrição. 

4.10.2. Será de responsabilidade exclusiva do candidato efetuar sua inscrição, podendo contar apenas 

com orientações do atendente do posto. Não será responsabilidade do atendente efetuar a inscrição para 

o candidato. 

4.10.3. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá seguir todas as instruções descritas no subitem 4.9. 

4.11. O candidato somente será considerado inscrito neste Concurso Público após ter cumprido todas as 

instruções descritas no Item 4 deste Edital. 

4.12. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, dispondo o IBADE do direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher o 

formulário de forma completa e correta, ou que preencher com dados de terceiros. 

5. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

5.1. Às pessoas com deficiência, amparadas pelo Decreto Federal nº 3.298/99, alterado pelo Decreto 

Federal nº 5.296/04 e Lei Municipal nº 1.500/91 e nos termos do presente Edital, será reservado o 

percentual de 10% (dez por cento). 

5.1.1. Nas operações aritméticas necessárias - apuração do número de cargos reservados, quando o 

resultado obtido não for número inteiro, será desprezada a fração inferior à 0,5 (meio) e arredonda-se 

para a unidade imediatamente superior a que for igual ou superior. 

5.1.2. Somente haverá vaga imediata para cargos que possuem 5 (cinco) ou mais vagas. 

5.1.2.1. No caso do cargo em que não tenha reserva imediata para candidatos com deficiência, em 

virtude do número de vagas, o candidato com deficiência poderá se inscrever para o cadastro de reserva, 

já que a Prefeitura de Aracruz/ES pode, dentro da validade do Concurso Público, alterar o seu quadro 

criando novas vagas. 

5.1.3. Fica assegurado às pessoas com deficiência o direito de inscrição no presente Concurso Público, 

desde que comprovada a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo para o qual o 

candidato se inscreveu. 

5.1.4. A ordem de convocação dos candidatos com deficiência dar-se-á da seguinte forma: a 1ª vaga a ser 

destinada à pessoa com deficiência será a 5ª vaga, a 2ª vaga será a 15ª vaga, a 3ª vaga será a 25ª e assim 

sucessivamente.  

5.2. É considerada deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatômica, que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão 

considerado normal para o ser humano, conforme previsto em legislação pertinente. 

5.3. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, os candidatos com deficiência 
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participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange 

ao local de aplicação de prova, ao horário, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de avaliação 

e aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas de regência do Concurso Público. 

5.4. Os candidatos com deficiência, aprovados no Concurso Público, terão seus nomes publicados em 

lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral. 

5.5. Os candidatos amparados pelo disposto no subitem 5.1 e que declararem sua condição por ocasião 

da inscrição, caso convocados para posse, deverão se submeter à inspeção médica realizada por Junta 

Especial indicada pelo Município de Aracruz/ES, que terá decisão terminativa sobre a qualificação e 

aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência que possui com as atribuições do 

cargo. 

5.6. Não sendo comprovada a deficiência do candidato, ou se o candidato não comparecer à Inspeção 

Médica na data, local e horário determinados na convocação, será desconsiderada a sua classificação na 

listagem de pessoas com deficiência, sendo considerada somente sua classificação na listagem de ampla 

concorrência. 

5.7. No caso de não haver candidatos deficientes aprovados nas provas ou na inspeção médica, ou de 

não haver candidatos aprovados em número suficiente para as vagas reservadas às pessoas com 

deficiência, as vagas remanescentes serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a 

ordem de classificação. 

5.8. Após a investidura no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar o direito a 

concessão de readaptação ou de aposentadoria por invalidez. 

6. DA INSCRIÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

6.1. A inscrição das pessoas com deficiência far-se-á nas formas estabelecidas neste Edital, observando-se 

o que se segue. 

6.2. A pessoa com deficiência que pretende concorrer às vagas reservadas deverá, sob as penas da lei, 

declarar esta condição no campo específico da Ficha de Inscrição On-line. 

6.3.O candidato com deficiência que efetuar sua inscrição via Internet deverá, até o último dia de 

pagamento da inscrição, entregar no Posto de Atendimento – ANEXO III: cópia simples da carteira de 

identidade ou CPF, e o laudo médico (original ou cópia simples), atestando claramente a espécie e o grau 

ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência. 

6.3.1.  Em caso de solicitação de tempo adicional, o candidato deverá entregar cópia da justificativa 

acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, juntamente com o laudo 
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médico, conforme disposto no subitem 6.3 deste Edital. 

6.3.2. Fica reservado à Comissão do Concurso Público ou ao IBADE, o direito de exigir, a seu critério e a 

qualquer tempo, a apresentação dos documentos originais para conferência.  

6.4. O candidato que necessita de utilização de aparelho auditivo deverá solicitar atendimento especial, 

no  termo do item 7 deste Edital, para que possa utilizá-lo durante a realização da prova, a fim de que 

não incorra na proibição prevista no subitem 8.18 deste Edital. 

6.5. O candidato que não declarar a deficiência conforme estabelecido no subitem 6.2, ou deixar de 

entregar o laudo médico ou entregá-lo fora do prazo determinado, perderá a prerrogativa em concorrer 

às vagas reservadas. 

6.5.1. A entrega do laudo médico previsto no subitem 6.3 não afasta a obrigatoriedade de apresentação 

do referido laudo quando da realização da inspeção médica, mencionada no subitem 5.5. 

6.6. A relação das pessoas que se declararam com deficiência estará disponível no site www.ibade.org.br, 

na data indicada no Cronograma Previsto – ANEXO II. 

6.6.1. O candidato poderá interpor recurso contra a relação preliminar das pessoas que se declararam 

com deficiência nas datas indicadas no Cronograma Previsto – ANEXO II, das 08h do primeiro dia até 

as 18h do último dia, observado o Horário do Estado do Espírito Santo. 

7. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E REDAÇÃO 

7.1. Caso haja necessidade de condições especiais para se submeter à Prova Objetiva e à Redação, o 

candidato deverá solicitá-las no ato da inscrição, no campo específico da Ficha de Inscrição, indicando 

claramente quais os recursos especiais necessários, arcando o candidato com as consequências de sua 

omissão. 

7.1.1.  O candidato deverá, até o último dia de pagamento da inscrição, entregar no Posto de 

Atendimento – ANEXO III o laudo médico (cópia simples ou original), que ateste a necessidade de 

condição especial. 

7.1.1.1. Fica reservado à Comissão do Concurso Público ou ao IBADE, o direito de exigir, a seu critério e 

a qualquer tempo, a apresentação dos documentos originais para conferência.  

7.1.1.2. O candidato que deixar de entregar o laudo médico que justifique a necessidade do atendimento 

especial, não terá o pedido atendido. 

7.1.2. Os recursos especiais que serão disponibilizados aos candidatos mediante solicitação nos termos 

do subitem acima são: Tempo Adicional de Horário de Prova, Ledor, Prova Ampliada, Sala de Mais 

Fácil Acesso, Lactantes - Local para Acompanhante e Bebê, Intérprete de Libras, Auxílio para 

Transcrição, Prova em Braile, dentre outros. 
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7.1.2.1. As provas ampliadas serão exclusivamente elaboradas em fonte tamanho 16. 

7.1.2.2. As candidatas lactantes que tiverem necessidade de amamentar durante a realização das provas, 

além de solicitar atendimento especial para tal fim, deverão levar um acompanhante, maior de idade, 

que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda da criança, não fazendo jus à 

prorrogação do tempo, conforme subitem 8.15. 

7.1.2.3. A candidata lactante que comparecer ao local de provas com o lactente e sem acompanhante não 

realizará a prova. 

7.1.3. No atendimento às condições especiais, não se inclui atendimento domiciliar, hospitalar e 

transporte. 

7.1.4. O candidato que, por causas transitórias ocorridas após o período de inscrição, necessitar de 

condições especiais para realizar a Prova Objetiva e a Redação deverá, em até 2 dias úteis antes da 

realização das provas, requerê-las ao IBADE por meio do e-mail: atendimento@ibade.org.br.   

7.2. A realização da prova em condições especiais ficará sujeita, ainda, à apreciação e deliberação do 

IBADE, observados os critérios de viabilidade e razoabilidade. 

7.2.1. A relação dos candidatos que tiverem a condição especial deferida, para a realização das provas, 

será divulgada no site www.ibade.org.br.  

7.2.1.1. O candidato disporá, unicamente, de 02 (dois) dias para contestar o indeferimento da condição 

especial, exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site 

www.ibade.org.br, a partir das 8h do primeiro dia até às 18h do último dia do prazo no Cronograma - 

ANEXO II, considerando-se o Horário do Estado do Espírito Santo. Após esse período, não serão aceitos 

pedidos de revisão. 

8. DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS 

8.1. As informações sobre os locais e os horários de aplicação das  

etapas serão divulgadas no site www.ibade.org.br na data indicada no Cronograma Previsto – ANEXO 

II. 

8.2. Os candidatos deverão acessar e imprimir o Comunicado Oficial de Convocação para Prova 

(COCP), constando data, horário e local de realização da Prova Objetiva e Redação, disponível no site 

www.ibade.org.br.  

8.2.1. É importante que o candidato tenha em mãos, no dia de realização da Prova Objetiva e Redação, o 

seu Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP), para facilitar a localização de sua sala, 

sendo imprescindível que esteja de posse do documento oficial de identidade, observando o especificado 

nos subitens 8.7 e 8.7.1. 
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8.2.2. Não será enviada à residência do candidato comunicação individualizada. O candidato inscrito 

deverá obter as informações necessárias sobre sua alocação, por meio das formas descritas nos subitens 

8.1 e 8.2. 

8.3. É de exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do trajeto até o local de realização das 

provas, a fim de evitar eventuais atrasos, sendo aconselhável ao candidato visitar o local de realização 

das provas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

8.3.1. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização das 

provas, para fins de justificativa de sua ausência. 

8.4. Os horários das etapas referir-se-ão ao Horário do Estado do Espírito Santo. 

8.5. Quando da realização da Prova Objetiva e Redação, o candidato deverá, ainda, obrigatoriamente, 

levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, não podendo 

utilizar outro tipo de caneta ou material.  

8.5.1. O candidato deverá comparecer ao local de realização da Prova Objetiva e Redação, portando 

documento oficial e original de identificação, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário 

estabelecido para o fechamento dos portões. 

8.6. Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização das etapas, após o horário fixado 

para o fechamento dos portões, sendo que as provas objetivas e Redação serão iniciadas 20 (vinte) 

minutos após esse horário. Após o fechamento dos portões, não será permitido o acesso de candidatos, 

em hipótese alguma, mesmo que as provas ainda não tenham sido iniciadas. 

8.7. Serão considerados documentos oficiais de identidade (com foto): 

- Carteiras expedidas pelas Forças Armadas, pelos Corpos de Bombeiros e pelas Polícias Militares; 

- Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens e Conselhos de 

Classe) que, por Lei Federal, valem como identidade; 

- Certificado de Reservista; 

- Passaporte; 

- Carteiras Funcionais do Ministério Público e Magistratura; 

- Carteiras expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valem como identidade; 

- Carteira Nacional de Habilitação (somente modelo com foto). 

8.7.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: 

- Certidão de nascimento ou Casamento; 

- CPF; 

- Títulos eleitorais; 
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- Carteiras de Motorista (modelo sem foto); 

- Carteiras de Estudante; 

- Carteiras Funcionais sem valor de identidade; 

- Documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

8.7.1.1. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 

identificação do candidato (foto e assinatura). 

8.7.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento 

de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o 

registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias. Na ocasião será 

submetido à identificação especial, compreendendo coletas de assinaturas em formulário próprio para 

fins de Exame Grafotécnico e coleta de digital. 

8.8. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação 

apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 

8.9. O documento de identidade deverá ser apresentado ao Fiscal de Sala ou de Local, antes do acesso à 

sala ou ao local de prova. 

8.9.1. Não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso nas salas ou no local de realização das provas 

de candidatos sem documento oficial e original de identidade, nem mesmo sob a alegação de estar 

aguardando que alguém o traga. 

8.9.2. Após identificação e entrada em sala, o candidato se dirigirá à carteira e não poderá consultar ou 

manusear qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguardar o horário de início das provas. 

8.10. Não será permitida a permanência de candidatos que já tenham terminado as provas no local de 

realização das mesmas.  Ao terminarem, os candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não 

sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros. 

8.10.1. É vedada a permanência de acompanhantes no local das provas, ressalvado o contido no subitem 

7.1.2.2. 

8.11. As Provas acontecerão em dias, horários e locais indicados nas publicações oficiais e no COCP. Não 

haverá, sob pretexto algum, segunda chamada, nem justificação de falta, sendo considerado eliminado 

do Concurso Público o candidato que faltar às provas. Não haverá aplicação de prova fora do horário, 

data e locais pré-determinados. 

8.12. Será realizada coleta de digital de todos os candidatos, em qualquer etapa, a critério do IBADE e da 

Comissão do Concurso Público, objetivando a realização de exame datiloscópico, com a confrontação 

dos candidatos que venham a ser convocados para nomeação.  
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8.13. Poderá ser utilizado detector de metais nos locais de realização das etapas. 

8.14. O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização das Provas após assinatura da Lista de 

Presença e recebimento de seu Cartão de Respostas e Folha de Resposta até o início efetivo das provas e, 

após este momento, somente acompanhado por Fiscal. Portanto, é importante que o candidato utilize 

banheiros e bebedouros, se necessitar, antes de sua entrada na sala. 

8.15. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em 

virtude de afastamento do candidato. 

8.16. Será automaticamente eliminado do Concurso Público, o candidato que durante a realização das 

etapas: 

a) for descortês com qualquer membro da equipe encarregada pela realização das etapas; 

b) for responsável por falsa identificação pessoal; 

c) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação; 

d) ausentar-se do recinto da prova ou do teste sem permissão; 

e) deixar de assinar lista de presença; 

f) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

h) não permitir a coleta da impressão digital ou o uso do detector de metais; 

i) não atender as determinações deste Edital; 

j) for surpreendido em comunicação com outro candidato; 

k) não devolver o Cartão de Respostas e Folha de Resposta ao término das Provas, antes de sair da sala; 

l) ausentar-se do local da prova antes de decorrida 1 (uma) hora do início da mesma; 

m) for surpreendido portando celular durante a realização das provas. Celulares deverão ser desligados, 

retiradas as baterias, e guardados dentro do envelope fornecido pelo IBADE ao entrar em sala, mantidos 

lacrados e dentro da sala até a saída definitiva do local da realização da prova;  

n) não atender ao critério da alínea acima e for surpreendido com celular fora do envelope fornecido ou 

portando o celular no deslocamento ao banheiro/bebedouro ou o telefone celular tocar, estes últimos, 

mesmo dentro do envelope fornecido pelo IBADE; 

o) for surpreendido em comunicação verbal ou escrita ou de qualquer outra forma; 

p) utilizar-se de livros, dicionários, códigos impressos, máquinas calculadoras e similares ou qualquer 

tipo de consulta; 

q) não devolver o Caderno de Questões, se sair antes do horário determinado no subitem 8.21.3. 

8.17. Não é permitido qualquer tipo de anotação e/ou utilização de papel ou similar, além do Caderno 
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de Questões, do Cartão de Respostas e da Folha de Resposta, não sendo permitida, nem mesmo, a 

anotação de gabarito. 

8.17.1. O candidato que for pego com a anotação do gabarito deverá entregá-la ao fiscal ou se desfazer da 

mesma, e em caso de recusa será eliminado do Certame. 

8.18. Após entrar em sala, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 

candidatos, nem a utilização de livros, dicionários, códigos, papéis, manuais, impressos ou anotações, 

agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, smartphones, tablets, iPod®, ipad, pendrive, BIP, 

walkman, gravador ou similares, máquina de calcular, MP3, MP4 ou similares, notebook, palmtop, receptor, 

máquina fotográfica ou similares, controle de alarme de carro ou qualquer outro receptor de mensagens, 

nem o uso de relógio de qualquer forma, material ou especificação, óculos escuros ou quaisquer 

acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro, etc. Também não será admitida a utilização de 

qualquer objeto/material, de qualquer natureza, que cubra a orelha ou obstrua o ouvido. 

8.18.1. O IBADE recomenda que, no dia de realização das provas, o candidato não leve nenhum dos 

objetos citados no item anterior. 

8.18.2. O IBADE não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 

eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 

8.18.3.  Constatando-se que o candidato utilizou processos ilícitos através de meio eletrônico, estatístico, 

visual ou grafotécnico, sua prova será anulada e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

8.19. É proibido o porte de armas nos locais das provas, não podendo o candidato armado realizar as 

mesmas. 

8.20. É expressamente proibido fumar no local de realização das provas. 

8.21. O tempo total de realização da Prova Objetiva e Redação será de 4 horas. 

8.21.1. O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas e da Folha de 

Resposta. 

8.21.2. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) 

hora, contada do seu efetivo início. 

8.21.3. O candidato só poderá levar o próprio exemplar do Caderno de Questões se deixar a sala a partir 

de 1 (uma)hora para o término do horário da prova. 

8.21.4. Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último 

candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Fiscalização, atestando a idoneidade da 

fiscalização da prova, retirando-se da mesma de uma só vez. 

8.21.4.1. No caso de haver candidatos que concluam a prova ao mesmo tempo, sendo um ou dois desses 
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necessários para cumprir o subitem 8.21.4, a seleção dos candidatos será feita mediante sorteio. 

8.22. No dia de realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação 

e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo da mesma e/ou aos critérios de 

avaliação. 

8.23. Por motivo de segurança, somente é permitido ao candidato fazer qualquer anotação durante a 

prova no seu Caderno de Questões, devendo ser observado o estabelecido no subitem 8.17.  

8.24. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal, o Caderno de Questões, se ainda não o 

puder levar, o Cartão de Respostas e a Folha de Resposta, bem como todo e qualquer material cedido 

para a execução da prova. 

8.25.  No dia da realização da Prova Objetiva e Redação, na hipótese do nome do candidato não constar 

nas listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o IBADE 

procederá a inclusão do candidato, mediante a apresentação do boleto bancário com comprovação de 

pagamento efetuado dentro do prazo previsto para as inscrições, original e uma cópia, com o 

preenchimento e assinatura do formulário de Solicitação de Inclusão. A cópia do comprovante será 

retida pelo IBADE. O candidato que não levar a cópia terá o comprovante original retido para que possa 

ser efetivada a sua inclusão. 

8.25.1. A inclusão será realizada de forma condicional e será analisada pelo IBADE, com o intuito de se 

verificar a pertinência da referida inscrição. 

8.25.2. Constatada a improcedência da inscrição, a mesma será automaticamente cancelada sem direito à 

reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela 

decorrentes. 

8.26. Toda e qualquer ocorrência, reclamação ou necessidade de registro, deverá ser imediatamente 

manifesta ao fiscal ou representante do IBADE, no local e no dia da realização da etapa,  para o registro 

na folha ou ata de ocorrências e, caso necessário, sejam tomadas as providências cabíveis.   

8.26.1. Não serão consideradas e nem analisadas as reclamações que não tenham sido registradas na 

ocasião. 

8.27. Demais informações a respeito da realização das etapas constarão no respectivo Edital de 

Convocação e/ou COCP. 

9. DA PROVA OBJETIVA 

9.1. A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e será realizada dentro das 4 horas, 

conforme indicado no subitem 8.21 deste Edital. 

9.1.1. A Prova Objetiva será constituída de questões de múltipla escolha, conforme o Quadro de Provas, 
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subitem 9.5. 

9.1.1.1. Cada questão terá 5 (cinco) alternativas, sendo apenas uma correta. 

9.2. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão de Respostas que não poderá 

ser rasurado, amassado ou manchado. 

9.3. O candidato deverá seguir atentamente as recomendações contidas na capa de seu Caderno de 

Questões e em seu Cartão de Respostas. 

9.3.1. As instruções que constam no Caderno de Questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha e no 

Cartão de Respostas, bem como as orientações e instruções expedidas pelo IBADE durante a realização 

das provas complementam este Edital e deverão ser observadas e seguidas pelo candidato. 

9.4. Antes de iniciar a Prova Objetiva, o candidato deverá transcrever a frase que se encontra na capa do 

Caderno de Questões para o quadro “Exame Grafotécnico” do Cartão de Respostas. 

9.5. A organização da prova, seu detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões 

encontram-se representados na tabela abaixo: 

 
Disciplinas 

Quantidade 
de questões 

Valor de cada 
questão 

Pontuação 
máxima 

- Língua Portuguesa 10 1,5 15 
- Raciocínio Lógico 10 1,0 10 
- Informática Básica 05 1,0 5 
- Direito Administrativo e Direito Constitucional 20 1,0 20 
- Conhecimentos Específicos 25 2,0 50 
Totais 60 - 100 

9.6. Será eliminado do presente Concurso Público o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% 

(cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das 

disciplinas.  

9.7. O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para o Cartão de Respostas, que será 

o único documento válido para correção eletrônica. 

9.8. A transcrição das alternativas para o Cartão de Respostas e sua assinatura são obrigatórias e serão de 

inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 

específicas nele contidas, pois a correção da prova será feita somente nesse documento e por 

processamento eletrônico. Assim sendo, fica o candidato obrigado, ao receber o Cartão de Respostas, 

verificar se o número do mesmo corresponde ao seu número de inscrição contido no COCP e na Lista de 

Presença. Não haverá substituição de Cartão de Respostas. 

9.8.1. Por motivo de segurança, poderão ser aplicadas provas de mesmo teor, porém com gabaritos 

diferenciados, de forma que, caberá ao candidato, conferir se o TIPO DE PROVA constante em seu 
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Cartão de Respostas corresponde a do Caderno de Questões recebido. Caso haja qualquer divergência, o 

candidato deverá, imediatamente, informar ao Fiscal de Sala e solicitar a correção. 

9.9. O candidato deverá marcar, para cada questão, somente uma das opções de resposta. Será 

considerada errada e atribuída nota 0 (zero) à questão com mais de uma opção marcada, sem opção 

marcada, com emenda ou rasura. 

9.10. O gabarito oficial será disponibilizado no site www.ibade.org.br no 2º dia útil após a data de 

realização da prova, a partir das 12 horas (Horário do Estado do Espírito Santo), conforme Cronograma 

Previsto – ANEXO II. 

9.11. Os cartões de respostas estarão disponíveis no site www.ibade.org.br até 15(quinze) dias após a 

divulgação do resultado da Prova Objetiva. 

10. DA REDAÇÃO 

10.1. A Redação, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada, no mesmo dia e horário da Prova 

Objetiva, sendo realizada dentro das 4 horas previstas no subitem 8.21. 

10.1.1. A Redação valerá 20 (vinte) pontos  e deverá ser desenvolvida em formulário específico (Folha de 

Resposta), personalizado, fornecido junto com o Cartão de Respostas no dia da Prova Objetiva, sendo 

desidentificada pelo candidato, que deverá destacar o canhoto que contém seus dados cadastrais, sendo 

a Folha da Redação o único documento válido para correção. 

10.1.2. A Redação deverá ser feita com caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material 

transparente. Não será permitido o uso de qualquer outro tipo de caneta, nem  apontador, lapiseira ou 

“caneta borracha”, sendo eliminado do Concurso o candidato que não obedecer ao descrito neste 

subitem. 

10.1.3. A Folha de Resposta da Redação não poderá ser assinada, rubricada e/ou conter qualquer 

palavra e/ou marca que identifique o candidato em outro local que não seja o indicado, sob pena de ser 

anulada. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição 

dos textos definitivos acarretará nota ZERO na Redação. 

10.1.3.1.  Não será permitido exceder o limite de linhas contidas no formulário de resposta e/ou escrever 

no verso do formulário de resposta. 

10.2. A Redação deverá ser desenvolvida em texto dissertativo, sobre tema a ser enunciado no caderno 

de questões. 

10.2.1. Se a redação não atender a proposta da prova (tema ou estrutura) será desconsiderada; e a 

redação absolutamente ilegível também será desconsiderada. Nesses casos, a redação receberá a nota 

ZERO. 
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10.3. Para efeito de avaliação da Redação serão considerados os elementos de avaliação descritos abaixo: 

10.3.1. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto escrito fora do local 

apropriado e/ou que ultrapasse a extensão máxima fixada na Folha de Resposta. 

10.3.2. Ao terminar a redação, o candidato deverá entregar a Folha de Resposta ao Fiscal de sala, 

juntamente com o Cartão de Respostas. 

10.4. Somente será corrigida a Redação do candidato aprovado na Prova Objetiva dentro do quantitativo 

de 20 (vinte) vezes o número de vagas para o cargo. 

10.4.1. Para efeito de posicionamento, será considerada a ordem decrescente da nota obtida na Prova 

Objetiva. Em caso de empate na última posição do quantitativo definido acima, todos os empatados 

nesta posição serão convocados. 

10.4.2. Todos os candidatos que concorrem às vagas destinadas para as pessoas com deficiência 

aprovados na Prova Objetiva terão a Redação corrigida, mesmo que não alcancem posicionamento 

definido no subitem 10.4. 

10.4.3. Os candidatos com deficiência que tiverem a Redação corrigida e que não estiverem dentro do 

posicionamento definido no subitem 10.4, se aprovados no Concurso Público, constarão somente na 

classificação à parte e estarão concorrendo apenas às vagas destinadas para as pessoas com deficiência, 

CRITÉRIOS ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA REDAÇÃO PONTOS 

1) Aspecto 

formal 

Domínio da norma culta da língua, no seu registro formal; pontuação, 

ortografia, concordância, regência, uso adequado de pronomes, emprego 

de tempos e modos verbais. 

6 

2) Aspecto 

textual 

Respeito à estrutura da tipologia textual solicitada, paragrafação; uso 

adequado de conectivos e elementos anafóricos, observância da estrutura 

sintático-semântica dos períodos. 

6 

3) Aspecto 

técnico 

Atendimento à proposta temática, seleção e organização de argumentos 

consistentes que fundamentem a tese, progressão temática  coerente, 

propriedade vocabular, clareza,  apropriação produtiva e autoral  do 

recorte temático. 

8 

TOTAL 20 
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não constando na listagem geral, referente às vagas de ampla concorrência. 

10.5. O candidato que não tiver a Redação corrigida estará eliminado do Concurso, não tendo 

classificação alguma no Certame. 

10.6. O resultado da Redação será registrado pelo avaliador no formulário específico, e as notas serão 

divulgadas no site www.ibade.org.br.   

10.7. Será aprovado na Redação o candidato que obtiver, no mínimo, 10 (dez) pontos. 

10.8. A Folha de Resposta da Redação poderá ser visualizada no site www.ibade.org.br após a 

divulgação do resultado preliminar da etapa e estará disponível até 15(quinze) dias após a divulgação 

da mesma. 

11. DA PROVA DE TÍTULOS  

11.1. Serão convocados para a Prova de Títulos todos os candidatos aprovados na Redação. 

11.2. Os títulos deverão ser entregues, no local, dia e horário indicados na convocação para a Etapa, por 

meio de cópias autenticadas em cartório, EM ENVELOPE LACRADO, devendo o candidato colar na 

parte externa do mesmo a CAPA DE IDENTIFICAÇÃO, disponível no site www.ibade.org.br, exceto a 

parte do protocolo. 

11.2.1. A entrega poderá ser efetuada também por procurador, mediante apresentação de procuração 

original simples, assinada pelo candidato, acompanhada de cópia legível do documento de identidade e 

CPF do candidato. Deverá, ainda, ser apresentado documento de identidade original e CPF do 

procurador. 

11.3. O candidato deverá anexar à frente dos documentos o FORMULÁRIO DE TÍTULOS (disponível 

no site www.ibade.org.br), informar, para cada documento, o nº de ordem e o item a que o  título se 

refere no quadro de pontuação (A, B e C) e descrever  todos os documentos que estão sendo entregues. 

11.3.1. CADA DOCUMENTO, dentro do envelope, deverá ser identificado pelo número de ordem e o 

item do quadro de pontuação (A, B, C) conforme descrito no formulário de títulos. Modelo explicativo 

no ANEXO VI.  

11.3.2. O candidato deverá também ASSINAR A DECLARAÇÃO DE VERACIDADE constante no 

Formulário de Títulos. 

11.4. Não haverá conferência de títulos no momento da entrega. 

11.4.1. Não serão aceitos documentos após o prazo de entrega. O candidato deverá guardar consigo o 

protocolo de entrega para fim de comprovação em eventual necessidade. 

11.4.2. Após a entrega dos títulos não será permitida a complementação da documentação. 

11.5. Não serão analisados ou pontuados os títulos/declarações/documentos que: 
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a) não estiverem acompanhados do formulário de títulos devidamente preenchido e assinado; 

b) não apresentarem os documentos numerados de acordo com o descrito no formulário de títulos 

e/ou não indicarem o item a que se referem no quadro de pontuação (A, B ou C); 

c) não assinarem a Declaração de Veracidade, contida no Formulário de Títulos; 

d) não apresentarem a Capa de Identificação fixada na parte externa do envelope;  

e) não estiverem autenticados em cartório. 

11.6. Não deverão, em hipótese alguma, ser enviados títulos originais, os quais não serão de 

responsabilidade do IBADE no caso de envio, bem como não serão pontuados. Somente serão 

consideradas as cópias autenticadas em cartório. 

11.7. Fica reservado à Comissão do Concurso Público ou ao IBADE, o direito de exigir, a seu critério, a 

apresentação dos documentos originais para conferência.  

11.8. Todos os cursos previstos para pontuação na avaliação de títulos deverão estar concluídos até a 

data da publicação do Edital de convocação para entrega dos títulos. 

11.8.1. Os títulos apresentados e seus respectivos cursos deverão, obrigatoriamente, enquadrar-se nas 

exigências das resoluções do Conselho Nacional de Educação e do MEC. Caso contrário, o candidato 

deverá apresentar uma declaração da instituição, em papel timbrado e com o CNPJ, informando que o 

curso atende as exigências da referida habilitação e demais informações exigidas nas resoluções que 

porventura não constem no diploma/certificado. O responsável pela assinatura deverá assinar por 

extenso e colocar seu nome completo e seu registro funcional.  

11.9. Serão considerados os seguintes títulos, para efeitos do presente  Concurso Público: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR DO 
TÍTULO 

A Pós-Graduação Stricto Sensu – Doutorado na área do cargo a 
que concorre, pertinente ao cargo ofertado. 5,0 pontos 

B Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado na área do cargo a 
que concorre, pertinente ao cargo ofertado. 3,5 pontos 

C 
Pós-Graduação Lato Sensu (360 horas), em nível de 
especialização, na área do cargo a que concorre, pertinente ao 
cargo ofertado. 

1,5 ponto 

11.10. Somente será pontuado um título em cada item. 

11.10.1. Para fim de pontuação no presente Concurso Público, os títulos somente serão considerados 

quando cumpridos na área do cargo a que concorre.  

11.10.1.1. Na impossibilidade de verificação pela banca, da pertinência do título à área do cargo 
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considerando nomenclatura do curso da pós-graduação, o título ficará sujeito a não pontuação. Desta 

forma, destaca-se a importância dos diplomas estarem sempre acompanhados do histórico. 

11.10.2. Quaisquer outros cursos que não atenderem aos descritos na tabela do subitem 11.9, não serão 

pontuados. 

11.11. Para os cursos de Mestrado e Doutorado exigir-se-á o diploma. 

11.11.1. Em caso de impossibilidade de apresentação do diploma, por ainda não ter sido emitido pela 

Instituição de Ensino, serão aceitas, para fins de pontuação, declarações ou certidões de conclusão dos 

cursos Mestrado e Doutorado se o curso for concluído a partir de 01/01/2015, desde que constem do 

referido documento a comprovação da defesa e aprovação da dissertação/tese. O envio de somente a ata 

de defesa de tese, não acompanhada da declaração da instituição de ensino, não será considerado para 

fim de pontuação no presente concurso público. 

11.11.2. Os diplomas de Mestrado e Doutorado expedidos por universidades estrangeiras somente serão 

aceitos se reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e 

avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior, conforme legislação que 

trata da matéria. 

11.12. Os cursos de especialização lato sensu deverão ser apresentados por meio de certificados, em 

conformidade com a RESOLUÇÃO CNE/CES N° 1, DE 8 DE JUNHO DE 2007. 

11.12.1. Em caso de impossibilidade de apresentação do certificado, por ainda não ter sido emitido pela 

Instituição de Ensino, será aceita, para fins de pontuação, declaração ou certidão de conclusão do curso 

de especialização lato sensu se o curso for concluído a partir de 01/01/2015, desde que constem do 

referido documento, o histórico escolar do curso, com data de conclusão e aprovação da monografia. 

11.12.2. Os cursos de especialização lato sensu expedidos por universidades estrangeiras somente serão 

aceitos se reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e 

avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior, conforme legislação que 

trata da matéria. 

11.12.3. Somente serão pontuados os cursos de especialização lato sensu iniciados após a conclusão da 

graduação. 

11.12.3.1. Em caso de impossibilidade de verificação do subitem 11.12.3, o candidato deverá apresentar 

uma declaração da instituição, em papel timbrado e com o CNPJ, informando as datas de início e 

término dos cursos. O responsável pela assinatura deverá assinar por extenso e colocar seu nome 

completo e seu registro funcional. Caso contrário, os documentos NÃO serão pontuados. 

11.12.4. Os cursos de especialização deverão estar acompanhados de diploma de graduação ou 
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declaração de conclusão do curso, desde que constem do referido documento, o histórico escolar do 

curso, caso contrário não serão pontuados.  

11.13. A nota final dos títulos, de caráter classificatório, corresponderá à soma dos pontos obtidos pelo 

candidato. 

11.14. O resultado da Prova de Títulos será divulgado no site www.ibade.org.br, na data constante no 

Cronograma Previsto – ANEXO II. 

11.15. O IBADE ou o Município de Aracruz/ES não serão responsáveis por problemas na emissão dos 

formulários/capa via Internet, motivados por falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação nos últimos dias do período de emissão dos mesmos, bem como por impressão incompleta 

dos formulários/capa. 

12. DOS RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO 

12.1. O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das 

questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito. 

12.2. O recurso será dirigido ao IBADE e deverá ser interposto no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a 

divulgação do gabarito oficial. 

12.2.1. Admitir-se-á para cada candidato um único recurso por questão, o qual deverá ser enviado via 

formulário específico disponível On-line no site www.ibade.org.br, que deverá ser integralmente 

preenchido, sendo necessário o envio de um formulário para cada questão recorrida. O formulário estará 

disponível a partir das 8h do primeiro dia até às 23h59min do último dia do prazo previsto no 

Cronograma, considerando-se o Horário do Estado do Espírito Santo. 

12.2.2. O formulário preenchido de forma incorreta, com campos em branco ou faltando informações 

será automaticamente desconsiderado, não sendo encaminhado à Banca Acadêmica para avaliação. 

12.3. O recurso deve conter a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, 

amparados pela legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores. 

12.3.1. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões da Prova 

Objetiva, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente. 

12.3.2. A Prova Objetiva será corrigida de acordo com o novo gabarito oficial, após o resultado dos 

recursos. 

12.4. Será facultado ao candidato solicitar revisão dos resultados preliminares da Prova Objetiva, da 

Redação e da Prova de Títulos. 

12.4.1. Admitir-se-á somente um único pedido de revisão por resultado preliminar das etapas acima 

citadas. 
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12.4.2. Para a Redação admitir-se-á para cada candidato um único pedido de revisão para cada critério 

(Aspecto Formal, Aspecto Textual e Aspecto Técnico). 

12.4.2.1. O candidato no momento da interposição do pedido de revisão deverá selecionar o aspecto que 

deseja recorrer.  

12.4.2.2. Não será analisado o pedido de revisão que tiver razões diversas ao aspecto de correção 

selecionado. 

12.4.3. Após o envio do pedido, não será permitido complementação ou alteração do mesmo, nem 

mesmo por meio de requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros 

instrumentos similares cujo teor seja o mesmo objeto do pedido apontado nos subitens 12.1 e 12.4. 

12.5. O pedido de revisão deverá conter, obrigatoriamente, o nome do candidato, o número de sua 

inscrição e ser encaminhado ao IBADE, na data definida no Cronograma Previsto – ANEXO II, no 

horário compreendido entre 08h e 18h (Horário do Estado do Espírito Santo), via formulário disponível 

no site www.ibade.org.br.  

12.6. Será indeferido liminarmente o recurso ou pedido de revisão que descumprir as determinações 

constantes neste Edital; for dirigido de forma ofensiva ao IBADE e/ou à Prefeitura Municipal de 

Aracruz/ES; for apresentado fora do prazo ou fora de contexto. 

12.7. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas 

decisões, razão porque não caberão recursos adicionais. 

12.8. As anulações de questões ou alterações de gabarito ou de notas ou resultados, provenientes das 

decisões dos recursos ou pedidos de revisão, serão dados a conhecer por meio da Internet, no site 

www.ibade.org.br, nas datas estabelecidas no Cronograma Previsto – ANEXO II. 

13. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO 

13.1. A nota final do Concurso Público será a soma das notas finais da Prova Objetiva, da Redação e da 

Prova de Títulos. 

13.2. Os candidatos serão listados em ordem de classificação, de acordo com os valores decrescentes das 

notas finais no Concurso, observados os critérios de desempate deste edital.  

13.3. No caso de igualdade de pontuação final para classificação, após observância do disposto no 

parágrafo único, do art. 27, da Lei nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para 

esse fim, a data de realização da Prova Objetiva para o cargo, dar-se-á preferência sucessivamente ao 

candidato que obtiver: 

a) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Conhecimentos Específicos; 

b) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Língua Portuguesa; 
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c) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Raciocínio Lógico; 

d) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Direito Administrativo e Direito 

Constitucional; 

e) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se 

necessário, hora e minuto do nascimento.  

14. DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site 

www.ibade.org.br ou por meio dos telefones (21) 3674-9190/3527-0583 - Rio de Janeiro, (27) 4062-9161-

Aracruz/ES ou pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.  

14.1.1. Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das 

provas e nem de resultados, gabaritos, notas, classificação, convocações ou outras quaisquer 

relacionadas aos resultados provisórios ou finais das provas e do Concurso Público. O candidato deverá 

observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma definida neste Edital. 

14.1.2. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de edital 

de retificação. 

14.1.3. A Prefeitura Municipal de Aracruz e o IBADE não se responsabilizam por informações de 

qualquer natureza, divulgados em sites de terceiros. 

14.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações dos Editais, 

comunicações, retificações e convocações referentes a este Concurso Público, durante todos o período de 

validade do mesmo. 

14.3. Caso o candidato queira utilizar-se de qualquer direito concedido por legislação pertinente, deverá 

fazer a solicitação ao IBADE, até o último dia das inscrições, em caso de domingo ou feriado, até o 

primeiro dia útil seguinte. Este período não será prorrogado em hipótese alguma, não cabendo, 

portanto, acolhimento de recurso posterior relacionado a este subitem. 

14.4. Os resultados finais serão divulgados na Internet nos sites www.ibade.org.br e 

www.aracruz.es.gov.br e publicado no e no Diário dos Municípios: www.diariomunicipal.es.gov.br. 

14.5. O resultado final do Concurso Público será homologado pela Prefeitura Municipal de Aracruz/ES. 

14.6. Acarretará a eliminação do candidato no Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros 

editais relativos ao Concurso Público, nos comunicados e/ou nas instruções constantes de cada prova. 

14.7. A Administração reserva-se o direito de proceder às nomeações, em número que atenda ao 

interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número de 
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vagas ofertadas neste Edital, das que vierem a surgir ou forem criadas por lei, dentro do prazo de 

validade do Concurso Público. 

14.8. A convocação para posse será feita por meio de publicação no site www.aracruz.es.gov.br e 

publicado no Diário Oficial dos Municípios: www.diariomunicipal.es.gov.br. 

14.9. O candidato convocado para posse poderá solicitar à Prefeitura Municipal de Aracruz que seja 

reclassificado para o final da lista geral dos aprovados. 

14.10. O candidato que não atender a convocaçãopara a apresentação dos requisitos citados no item 2e 

ANEXO I deste Edital ou que não solicitar a reclassificação para o final da lista geral dos aprovados, no 

prazo de 30 dias a partir da publicação no Diário Oficial dos Municípios 

www.diariomunicipal.es.gov.br, será automaticamente excluído do Concurso Público. 

14.11. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação em qualquer etapa do 

presente Concurso Público, valendo, para esse fim, o resultado final divulgadonas formas previstas no 

subitem 14.4. 

14.12. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço junto ao IBADE por meio do e-mail: 

atendimento@ibade.org.br, até a publicação do resultado final do Certame e após, junto a Gerência de 

Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, sob sua responsabilidade. 

14.13. As legislações com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações 

em dispositivos legais e normativos a ela posteriores, não serão objetos de avaliação nas provas do 

presente Concurso Público. 

14.14. O candidato aprovado no Concurso Público, quando convocado para posse e efetivo exercício do 

cargo, será submetido a Exame Médico Admissional para avaliação de sua capacidade física e mental, 

cujo caráter é eliminatório e constitui condição e pré-requisito para que se concretize a posse. Correrá 

por conta do candidato a realização de todos os exames médicos necessários solicitados no ato de sua 

convocação, conforme indicado no subitem 2.2.2.deste Edital. 

14.15. As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas a critério exclusivo e irrecorrível da 

Comissão do Concurso Público e do IBADE e, em última instância administrativa, pela Procuradoria 

Geral da Prefeitura Municipal de Aracruz/ES. 

14.16. Todos os cursos, requisitos para ingresso, referenciados no ANEXO I deste Edital, deverão ter o 

reconhecimento e/ou sua devida autorização por órgão oficial competente. 

14.17. A Prefeitura Municipal de Aracruz/ES eo IBADE não se responsabilizam por quaisquer textos, 

apostilas, cursos, referentes a este Concurso Público. 

14.18. Os documentos produzidos e utilizados pelos candidatos em todas as etapas do Concurso Público 



18/12/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1161

www.diariomunicipales.org.br

Página 88

 

 
 

 
 

27  

são de uso e propriedade exclusivos da Banca Examinadora, sendo terminantemente vedada a sua 

disponibilização a terceiros ou a devolução ao candidato. 

14.19. O IBADE e a Prefeitura do Município de Aracruz/ES reservam-se o direito de promover as 

correções que se fizerem necessárias, em qualquer etapa do presente Certame ou posterior ao mesmo, 

em razão de atos não previstos ou imprevisíveis. 

14.20. Os candidatos aprovados que não atingiram a classificação necessária ao número de vagas 

previstas neste edital, integram o cadastro de reserva. 

14.21. As despesas relativas à participação em todas as etapas do Concurso Público e a apresentação para 

exames pré-admissionais correrão a expensas do próprio candidato. 

14.22. Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, 

arredondados e para o número imediatamente superior se o algarismo da terceira casa decimal for igual 

ou superior a cinco. 

14.23. Integram este Edital, os seguintes Anexos: 

ANEXO I – QUADRO DE VAGAS; 

ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO; 

ANEXO III – POSTO DE ATENDIMENTO; 

ANEXO IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO; 

ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS; 

ANEXO VI - MODELO DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE TÍTULOS. 

 

Aracruz/ES, 18 de dezembro de 2018. 

 

 

LUCIANO FORRECHI 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

Decreto nº 32.940/2017
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ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Publicação do Edital de abertura 18/12/2018 

Período de inscrições pela Internet 19/12 a 20/01/2019 

Solicitação de isenção do valor da inscrição  26/12 a 28/12/2018 

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 08/01/2019 

Recurso contra o indeferimento da isenção 09/01 e 10/01/2019 

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 16/01/2019 

Último dia para pagamento do boleto bancário 21/01/2019 

 Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos  
 Divulgação dos candidatos que se declararam como Pessoa com 

Deficiência – PCD 
 Divulgação preliminar das inscrições 

30/01/2019 

 Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e dos 
candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência - PCD 

 Recursos contra o resultado das inscrições preliminares 
31/01 e 01/02/2019 

 Respostas aos recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento 
especial e dos candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência 
– PCD 

 Respostas dos recursos contra o resultado das inscrições preliminares 
 Divulgação da homologação das inscrições 
 Divulgação do quantitativo inscrito por cargo 
 Divulgação dos locais da Prova Objetiva e Redação 

12/02/2019 

Realização da Prova Objetiva e Redação 17/02/2019 

Divulgação do gabarito da Prova Objetiva (a partir das 12 horas) 19/02/2019 

 Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva  20/02 e 21/02/2019 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova 
Objetiva  

 Divulgação do gabarito oficial final da Prova Objetiva  
 Resultado preliminar da Prova Objetiva 

20/03/2019 

Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova Objetiva 21/03 e 22/03/2019 
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 Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar da Prova 
Objetiva 

 Resultado final da Prova Objetiva 
 Divulgação dos candidatos que terão a Redação corrigida 

29/03/2019 

Resultado preliminar da Redação 12/04/2019 

Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Redação 15/04 e 16/04/2019 

 Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar da 
Redação 

 Resultado final da Redação 
 Convocação para a Prova de Títulos 

24/04/2019 

Entrega dos títulos 29/04 e 30/04/2019 

Resultado preliminar da Prova de Títulos 15/05/2019 

Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova de Títulos 16/05 e 17/05/2019 

 Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar da Prova 
de Títulos 

 Resultado final da Prova de Títulos 
 Resultado final do Certame 

29/05/2019 

* O cronograma previsto poderá ser alterado a qualquer tempo, a critério do Ibade e da Prefeitura de Aracruz/ES. 

 

ANEXO III – POSTO DE ATENDIMENTO 

LOCAL FUNCIONAMENTO 

PREFEITURA DE ARACRUZ 
Endereço: Av. Morobá, nº 20 - Bairro: Conjunto Morobá, 

Aracruz/ES 

das 12h às 15h 
e 

das 15h15 às 18h 

 
ANEXO IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ATENÇÃO: TODA A LEGISLAÇÃO CITADA NOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS SERÁ 

UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DE QUESTÕES LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS 

ATUALIZAÇÕES VIGENTES ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Análise, compreensão e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia 
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central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização 

do texto e dos parágrafos). Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Coerência e coesão 

textual. Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, 

conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). O sentido das palavras – adequação 

vocabular, denotação, conotação, polissemia e ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e 

paronímia. Valor semântico e emprego dos conectivos. Sintaxe da oração (período simples; termos 

fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por 

coordenação e por subordinação). Acentuação gráfica. Ortografia. Emprego dos sinais de pontuação e 

suas funções no texto. Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos 

e modos verbais. Locuções verbais (perífrases verbais). Paralelismo sintático e paralelismo semântico. 

Emprego das classes gramaticais. Estrutura e formação de palavras.  

RACIOCÍNIO LÓGICO  

Conceitos lógicos. Problemas envolvendo correlação entre elementos. Raciocínio lógico envolvendo 

problemas aritméticos, geométricos, matriciais. Séries e sequências. Progressão aritmética e progressão 

geométrica. Diagramas lógicos. Teoria dos conjuntos. Análise combinatória. Probabilidade. Lógica 

argumentativa. Lógica proposicional simples e composta. Álgebras das proposições. Estruturas lógicas: 

conjunção, disjunção, condicional, bicondicional e negação. Equivalência lógica. Leis de Morgan. Tabela 

verdade: tautologia, contradição e validações. Silogismo categórico e hipotético. Porcentagem. 

INFORMÁTICA BÁSICA 

Introdução a sistemas operacionais: Microsoft Windows. Linux. Conceitos básicos e utilização de 

aplicativos para edição de textos, planilhas eletrônicas e apresentações: pacotes Microsoft Office e 

BrOffice. Principais aplicativos de navegação na Internet (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox), 

ferramentas de pesquisa e compartilhamento de informações. Segurança na Internet. 

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL 

Direito Administrativo: Princípios e Poderes da Administração Pública. Organização Administrativa: 

centralização e descentralização; concentração e desconcentração. Entes da Administração Pública Direta 

e Indireta. Bens Públicos. Agentes públicos. Regime jurídico único. Processo disciplinar. Direito 

Constitucional: Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos 

sociais; Nacionalidade; Direitos políticos. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária. O poder 

executivo: O Presidente e Vice-Presidente da República. Atribuições e responsabilidades do Presidente 

da República. O Poder Judiciário: o Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal de Justiça. Tribunais 

Regionais Federais e Juízes Federais. Tribunais e Juízes dos Estados. Finanças Públicas. Ordem 



18/12/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1161

www.diariomunicipales.org.br

Página 93

 

 
 

 
 

32  

econômica e financeira.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

CONTADOR 

Noções sobre Administração Pública: Orçamento público: princípios orçamentários. Processo de 

planejamento e de orçamento: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. 

Contabilidade Geral: Lei 6.404/76 e alterações posteriores (Lei 11.638/07 e 11.941/09). NBCT TG - 

Estrutura Conceitual. Convergência da Contabilidade Brasileira ao Padrão Internacional. Conceito, 

finalidade e campo de aplicação. Princípios de contabilidade (Resolução CFC 750/93 e alterações 

posteriores). Equação patrimonial. Lançamentos usuais da contabilidade geral. Contas patrimoniais e de 

resultado. Livros Obrigatórios: Diário e Razão. Contas retificadoras. Demonstrações contábeis (NBC TG 

26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis). NBC TG 06 - Arrendamento Mercantil. NBC TG 16 - 

Estoques. NBC TG 27 - Imobilizado. Contabilidade Pública: conceito, campo de atuação, objetivos, sua 

organização e regimes contábeis adotados. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público (Resoluções CFC 1.128/08 a 1.137/08). Escrituração na administração pública: conceito e 

normas. Sistemas contábeis: orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. Lei Complementar 

nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Instrumentos de Transparência na Gestão Pública. Lei nº 

10.028 de 19/10/2000. Retenção de Tributos e Contribuições. Auditoria: Normas práticas usuais de 

auditoria: conceito, controle interno e externo. Materialidade e riscos de auditoria, papéis de trabalho, 

planejamento, técnicas e procedimentos de auditoria. Código de Ética do Contador. 

 
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - CONTABILIDADE 

Administração Pública: O Estado: poderes e funções, função administrativa e federação. Administração 

Pública: órgãos públicos e agentes públicos. Princípio da Administração Pública: princípios expressos e 

reconhecidos, modelos teóricos de administração pública. Controle da Administração Pública: Ministério 

Público, CNMP e CNJ. Classificação e Conceitos dos Controles quanto à origem, ao momento, ao 

aspecto, à amplitude e aos órgãos. Poderes e Deveres do Administrador Público. Ato Administrativo: 

conceito, elementos, objeto, forma, motivo, finalidade, características, classificação, espécies, extinção, 

anulação e revogação. Contratos Administrativos: conceito, características, espécies, duração, 

prorrogação, renovação, cláusulas e convênios administrativos. Políticas Públicas: conceitos, 

características e classificação. Licitação: conceito, objetivo, princípios, dispensa de licitação, 

inexigibilidade, modalidades de licitação e pregão. Serviço Público: conceito, classificação, titularidade e 

princípios. Administração Direta e Indireta: conceito, natureza da função, abrangência e composição. Lei 
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da Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92). Lei Orgânica do Município de Porto Velho. Direito 

Constitucional. Princípios fundamentais da Constituição da República: dos Direitos e Garantias 

Fundamentais. Da Organização do Estado (Art. 18 a 31). Da Administração Pública (Art. 37 e 38). Da 

Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária (Art. 70 a 75). Do Ministério Público (Art. 127 a 130-A). 

Da Tributação e do Orçamento (Art. 145 a 149-A). Das Limitações do Poder de Tributar (Art. 150 a 152). 

Dos Impostos dos Municípios (Art. 156). Da Repartição das Receitas Tributárias (Art. 157 a 161). Das 

Finanças Públicas (Art. 163 a 169). Da Política Urbana (Art. 182 e 183). Administração Pública Financeira 

e orçamentária. Orçamento Público: conceitos, princípios, elaboração, diretrizes, exercício financeiro, 

restos a pagar e créditos adicionais. Leis Orçamentárias: LDO e LOA. PPA. Estrutura Programática: 

atividade, projeto e operações especiais. Despesas Públicas: conceitos, classificação, etapas, execução da 

despesa, despesas de exercício anteriores. Receita Pública: conceito, classificação, origem, etapas e 

realização da receita. Lei de responsabilidade fiscal (Lei Complementar no 101, de 04 de maio. 

Contabilidade Pública: Conceito, objetivo, regime orçamentário e contábil, exercício financeiro, 

classificação dos fatos contábeis, variações patrimoniais. Sistemas de contas. Plano de Contas: conceito, 

objetivos, composição do plano de contas. Demonstrações Contábeis: balanço patrimonial, balanço 

orçamentário, balanço financeiro, demonstrações das variações patrimoniais, demonstrações do 

resultado econômico e demonstrações exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Notas Explicativas. 

Lei de Responsabilidade Fiscal: aspectos contábeis, resultados primário e nominal, receita corrente 

(Última atualização em 16/8/2018 – pelos Comunicados Oficiais Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8) 70 liquida e 

relatório da gestão fiscal. Lei no 4.320/64. Manual de Contabilidade Pública, aplicada ao Setor Público, 

da Secretaria de tesouro Nacional. Contabilidade Geral:  Conceito e objetivo. Patrimônio: definição, 

ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas, despesas e equação fundamental do patrimônio. Contas: 

conceito, plano de contas, débito, crédito, razonete. Regime de competência e regime de caixa. Fatos 

Contábeis: capital social, provisões, perdas estimadas de ativos, valor recuperável e valor contábil de 

unidade geradora de caixa, aplicação financeira e apropriação de rendimentos e despesa antecipada. 

Demonstrações Financeiras. Balanço Patrimonial. Demonstração de Resultado do Exercício. Patrimônio 

Líquido. Ativo Imobilizado. Ativo Intangível. Ativo Investimento. Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 

1976 – Lei das S/A. Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade n°s 1.180/09, 1.303/10 e 1.374/11. 

Auditoria: Conceito e Objetivo, Responsabilidade legal e controle de Qualidade. Planejamento de 

Auditoria: Plano e Programa de Auditoria. Procedimento de Auditoria. Documentação de Auditoria e 

Relatório de Auditoria.  
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - CONTABILIDADE 

As funções de execução do controle interno da fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial do Município serão exercidas exclusivamente pelo Auditor de 

Controle Interno.  

§ 1º Os Auditores de Controle Interno, responsáveis pela execução de atividades aqui 

descritas, e em razão das funções de fiscalização que executam, desenvolvem atividades exclusivas de 

Estado.  

§ 2º Incumbe, ainda, ao Auditor de Controle Interno a prestação de apoio técnico aos 

órgãos municipais e ao Prefeito Municipal.  

Cabe ao Auditor de Controle Interno, no âmbito do Poder Executivo, na forma 

estabelecida nesta Lei, atender às finalidades do art. 74 da Constituição Federal de 1988, bem como atuar 

precipuamente para atender às finalidades e funções do Órgão Central do Sistema de Controle Interno 

no âmbito do Poder Executivo Municipal. 

São competências e atribuições exclusivas dos ocupantes do cargo de Auditor de Controle 

Interno: 

I - elaborar planejamento, programas, roteiros e relatórios de auditorias do Poder 

Executivo Municipal; 

II - avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos e sistemas de controle 

interno por meio das atividades de auditoria interna, a serem realizadas mediante metodologia e 

programação próprias; 

III - coordenar e realizar auditorias de regularidade da receita e operações de crédito, 

avais e garantias, bem como os direitos e haveres, despesa e renúncia de receita; e nos sistemas contábil, 

financeiro, orçamentário, patrimonial, pessoal, de informação e demais sistemas administrativos e 

operacionais do Poder Executivo Municipal; 

IV - coordenar e realizar auditorias na execução dos programas de governo, inclusive em 

ações descentralizadas realizadas por conta de recursos oriundos do orçamento do Município, quanto à 

execução das metas e dos objetivos estabelecidos; 

V - analisar e elaborar relatório técnico para subsidiar a emissão do parecer conclusivo 

pelo dirigente do Órgão Central de Controle Interno, sobre as contas anuais prestadas pelo Chefe do 



18/12/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1161

www.diariomunicipales.org.br

Página 96

 

 
 

 
 

35  

Poder Executivo Municipal, na forma disposta em ato próprio; 

VI - emitir relatório técnico sobre as contas anuais prestadas pelos ordenadores de 

despesas, fundamentado nas informações do relatório e parecer conclusivo da Unidade Executora de 

Controle Interno do Órgão ou Entidade, e em atividades de controle executadas pelo Órgão Central de 

Controle Interno, na forma disposta pelo Conselho de Fiscalização e Transparência; 

VII - orientar os agentes públicos em relação aos assuntos pertinentes às finalidades e 

funções do Sistema de Controle Interno; 

§ 1º A forma de atuação do Auditor de Controle Interno será disciplinada por meio de 

normativos próprios, previamente aprovados pelo Conselho de Fiscalização e Transparência. 

§ 2º Visando garantir a eficiência e eficácia das funções a serem desempenhadas pelo 

Auditor de Controle Interno, mormente as competências elencadas no art. 7º desta Lei, a Controladoria 

Geral do Município possui autonomia administrativa para planejar e normatizar as suas atividades, 

podendo, inclusive, instituir critérios de análise por amostragens. 

§ 3º Visando garantir a isonomia necessária ao desempenho das atividades institucionais 

da Controladoria Geral do Município, é vedado aos demais Poderes, assim como outros órgãos do Poder 

Executivo Municipal, editar normativos que imputem à Controladoria Geral do Município atribuições 

ou demandas de controle interno de qualquer natureza. 

VIII - executar as atividades relacionadas à apuração e à tramitação dos processos 

administrativos que versem sobre os atos lesivos à Administração Pública praticados por pessoas 

jurídicas e descritos no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 2013; 

IX - coletar e dar tratamento às informações estratégicas necessárias ao desenvolvimento 

das atividades do Órgão Central de Controle Interno. 

X - realizar inspeções nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, 

pessoal, de informação e demais sistemas administrativos e operacionais; 

XI - analisar e manifestar-se sobre processos ou temas afetos ao controle interno, 

priorizados por iniciativa do dirigente do Órgão Central de Controle Interno, na forma regulamentada 

pelo Conselho de Fiscalização e Transparência; 

XII - avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas constantes no Plano 

Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações 

descentralizadas executadas à conta de recursos públicos; 

XIII - aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as 

restrições constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
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XIV - realizar diligências e vistorias necessárias à complementação de informações e 

esclarecimentos para instrução e emissão de parecer em processos que envolvam atos de gestão ou 

denúncias; 

XV - desenvolver análises, diagnósticos e indicadores, a partir de dados de controle 

interno, com o propósito de disponibilizar informações estratégicas aos gestores públicos, visando à 

melhoria contínua da gestão; 

XVI - verificar a exatidão dos balanços, balancetes e outras demonstrações contábeis, e a 

consistência dos dados contidos no Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Gestão Fiscal, 

conforme estabelecido nos arts. 52, 53 e 54 da Lei Complementar nº 101, de 2000, em confronto com os 

documentos que lhes deram origem; 

XVII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais e 

demais determinações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e em outros instrumentos legais; 

XVIII - avaliar e acompanhar os mecanismos de transparência pública instituído pelo 

Poder Executivo Municipal; 

XIX - monitorar e acompanhar a aplicação da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 

2011 - Lei de Acesso a Informação - LAI. 

XX - planejar, executar e acompanhar a implementação de procedimentos de prevenção e 

combate à corrupção; 

 

CONTADOR 

 planejar o sistema de registro e operações, atendendo às necessidades administrativas e legais, 

para possibilitar controle contábil e orçamentário; 

 supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando o seu 

processamento, adequando-os ao plano de contas, para assegurar a correta apropriação contábil; 

 analisar, conferir, elaborar e assinar balanços e demonstrativos de contas e empenhos, observando 

sua correta classificação e lançamento, verificando a documentação pertinente, para atender a exigências 

legais e formais de controle; 

 controlar a execução orçamentária, analisando documentos, elaborando relatórios e 

demonstrativos; 

 controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso de receitas, cumprimento de 

obrigações de pagamentos a terceiros, saldos em caixa e contas bancárias, para apoiar a administração 
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dos recursos financeiros da Prefeitura; 

 analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de contratos, convênios, 

acordos e atos que geram direitos e obrigações, verificando a propriedade na aplicação de recursos 

repassados, analisando cláusulas contratuais, dando orientação aos executores, a fim de assegurar o 

cumprimento da legislação aplicável; 

 analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de fundos municipais, 

verificando a correta aplicação dos recursos repassados, dando orientação aos executores, a fim de 

assegurar o cumprimento da legislação aplicável; 

 analisar os atos de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, verificando sua 

correção, para determinar ou realizar auditorias e medidas de aperfeiçoamento de controle interno; 

 planejar, programar, coordenar e realizar exames, perícias e auditagens, de rotina ou especiais, 

bem como orientar a organização de processos de tomadas de contas, emitindo certificado de auditoria, 

com a finalidade de atender a exigências legais; 

 analisar e emitir parecer sobre a prestação de contas relativas a convênios de recursos repassados a 

organizações atuantes nas áreas de assistência social, educação e saúde; 

 auxiliar na sistematização e/ou realização das prestações de contas relativas aos recursos 

recebidos/captados; 

 proceder estudos e pesquisas visando aperfeiçoamento do serviço; 

 executar outras atribuições afins. 
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ANEXO VI - MODELO DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE TÍTULOS 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 001/2018 - PROCESSO SELETIVO N° 001/2018 SEMAD
Publicação Nº 171265
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 
020/2018

Publicação Nº 171177

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 020/2018
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por 
intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SA-
AE-ARA 014/2018, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação, no dia e horário abai-
xo especificado. O Edital estará à disposição dos interes-
sados nos sites: www.saaeara.com.br e www.licitacoes-e.
com.br. Maiores informações poderão ser obtidas através 
do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: licita-
cao@saaeara.com.br
----------------------------------------------------------------
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, INCLUINDO FORNECI-
MENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E 
TRANSPORTE.
ABERTURA PROPOSTAS: 11/01/2019 às 13:30 horas
INICIO DA DISPUTA: 11/01/2019 às 14:00 horas
----------------------------------------------------------------

DILCINEA NUNES LOUREIRO ROSALINO

Pregoeira Substituta

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 
074/2018

Publicação Nº 171173

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 074/2018
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por 
intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SA-
AE-ARA 014/2018, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação, no dia e horário abai-
xo especificado. O Edital estará à disposição dos interes-
sados nos sites: www.saaeara.com.br e www.licitacoes-e.
com.br. Maiores informações poderão ser obtidas através 
do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: licita-
cao@saaeara.com.br
----------------------------------------------------------------
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PVC SOLDAVEIS E 
PBA PARA AGUA E ESGOTO,
ABERTURA PROPOSTAS: 07/01/2019 às 09:30 horas
INICIO DA DISPUTA: 07/01/2019 às 13:30 horas
----------------------------------------------------------------

DILCINEA NUNES LOUREIRO ROSALINO

Pregoeira Substituta

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 
075/2018

Publicação Nº 171174

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 075/2018

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, 
por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria 

SAAE-ARA 014/2018, torna público para o conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação, no dia e horário 
abaixo especificado. O Edital estará à disposição dos in-
teressados nos sites: www.saaeara.com.br e www.licita-
coes-e.com.br. Maiores informações poderão ser obtidas 
através do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: 
licitacao@saaeara.com.br

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

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE ANÉIS DE BORRACHA PARA CONEXÕES DE 
PVC, CONEXÕES E TUBOS EM PEAD,

ABERTURA PROPOSTAS: 08/01/2019 às 13:30 horas

INICIO DA DISPUTA: 08/01/2019 às 14:00 horas

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

DILCINEA NUNES LOUREIRO ROSALINO

Pregoeira Substituta

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 
077/2018

Publicação Nº 171175

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 077/2018

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por 
intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SA-
AE-ARA 014/2018, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação exclusiva às Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreen-
dedores Individuais, no dia e horário abaixo especificado. 
O Edital estará à disposição dos interessados nos sites: 
www.saaeara.com.br e www.licitacoes-e.com.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas através do telefone (27) 
3256-9409 ou através do e-mail: licitacao@saaeara.com.br

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

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO IN-
SALUBRE.

ABERTURA PROPOSTAS: 10/01/2019 às 13:30min

INICIO DA DISPUTA: 10/01/2019 às 14:00 min

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

DILCINEA NUNES LOUREIRO ROSALINO

Pregoeira Substituta

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

Prefeitura

CONTRATO Nº 180/2018
Publicação Nº 171181

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES

SEMAFI/BG/ES

PROCESSO Nº 1.700/2018

TP Nº 003/2018

CONTRATO Nº 180/2018

OBJETO: Contratação de Agência de Publicidade e Propaganda.

FUND. LEGAL: Leis Federais nº 12.232/2010 e 8.666/1993.

CONTRATADO:

ROCK’S MÍDIA LTDA-ME

CNPJ Nº 09.144.576/0001-05

NOME DA CAMPANHA: “TRANSFORMAR ATRAVÉS DO INVESTIMENTO”

VALOR TOTAL:R$415.000,00

REMUNERAÇÃO: Desconto de 5,00 % sobre Tabela do SINAPRO-ES

HONORÁRIOS: 15,00% s/ serviços que geram veiculação.

HONORÁRIOS: 15,00% s/ serviços que não geram veiculação.

PRAZO VIGÊNCIA: 12 meses.

Baixo Guandu/ES, 17/12/ 2018.

ADONIAS MENEGIDIO DA SILVA

Secretário Municipal de ADM/FIN
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Barra de São Francisco

Prefeitura

CONTRATO DE RATEIO Nº 002
Publicação Nº 171157

ERRATA

CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2018

No Contrato de Programa firmado entre o Município de 
Barra de São Francisco/ES e o Consórcio Público da Re-
gião Norte do Espírito Santo – CIM/ES para a gestão as-
sociada de serviços na área da Saúde, assinado no dia 27 
de novembro de 2018, onde se lê “CONTRATO DE PRO-
GRAMA Nº 001/2018” leia-se: “CONTRATO DE RATEIO Nº 
0002/2018”.

Barra de São Francisco-ES, 12 de dezembro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 045/2018
Publicação Nº 171362

DECRETO Nº 045/2018 DE 09 DE MARÇO DE 2018.

Aprova o desdobro/subdivisão do lote 01 da quadra VIII, 
do Loteamento Parque Ipiranga no bairro Vila Landinha, 
situado na Avenida Castelo Branco s/nº nesta Cidade, des-
crito na matrícula R-4, nº 7973, livro 02, ficha 01, confor-
me certidão de inteiro teor em anexo, passando a constituir 
três unidades sendo elas lote 01 com área de 2.030,34mª 
(dois mil e trinta metros e trinta e quatro centímetros 
quadrados) inscrição imobiliária nº 01.01.093.0314-001, 
de propriedade de MARCELINO DE CARVALHO PELANDA, 
01-A, com área de 2.056,05mª (dois mil e cinqüenta e 
seis metros e cinco centímetros quadrados) inscrição imo-
biliária nº 01.01.093.0274-001 de propriedade de AR-
GEU DE CARVALHO PELANDA e lote 01-B, com área de 
4.141,61mª, (quatro mil e cento e quarenta e um metros 
e sessenta e um centímetros quadrados) inscrição imobi-
liária nº 01.01.093.0234-001, de propriedade de ELOI DE 
CARVALHO PELANDA, conforme croqui e memorial descri-
tivo em anexo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 66, XXVII, da Lei Orgânica 
Municipal, e

CONSIDERANDO o pedido de desdobro/subdivisão do 
lote 01 da quadra VIII, formulado por MARCELINO DE 
CARVALHO PELANDA E OUTROS, protocolado sob o nº 
8757/2017, decreta:

Art. 1º. Aprova o desdobro/subdivisão do lote 01 da qua-
dra VIII, do Loteamento Parque Ipiranga no bairro Vila 

Landinha, situado na Avenida Castelo Branco s/nº nesta 
Cidade, descrito na matrícula R-4, nº 7973, livro 02, fi-
cha 01, conforme certidão de inteiro teor em anexo, pas-
sando a constituir três unidades sendo elas lote 01 com 
área de 2.030,34mª (dois mil e trinta metros e trinta e 
quatro centímetros quadrados) inscrição imobiliária nº 
01.01.093.0314-001, 01-A, com área de 2.056,05mª 
(dois mil e cinqüenta e seis metros e cinco centímetros 
quadrados) inscrição imobiliária nº 01.01.093.0274-001 e 
lote 01-B, com área de 4.141,61mª, (quatro mil e cen-
to e quarenta e um metros e sessenta e um centímetros 
quadrados) inscrição imobiliária nº 01.01.093.0234-001, 
de propriedade de MARCELINO DE CARVALHO PELANDA 
E OUTROS, com as seguintes dimensões e confrontações:

I - LOTE 01.

Inicia-seno marco denominado '0=PP', georreferencia-
do no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS, 
MC-39°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, 
Sistema UTM: E= 301692.140 m e N= 7925180.592 m 
dividindo-o com a Rodovia Castelo Branco; Daí segue 
confrontando com Rodovia Castelo Branco com o azimute 
de 281°16'19" e a distância de 23.47 m até o marco '1' 
(E=301669.119 m e N=7925185.180 m); Daí segue com 
o azimute de 275°40'38" e a distância de 16.56 m até o 
marco '2' (E=301652.640 m e N=7925186.818 m); Daí 
segue confrontando com Argeu de Carvalho Pelanda com 
o azimute de 191°42'23" e a distância de 63.71 m até o 
marco '3' (E=301639.714 m e N=7925124.434 m); Daí 
segue confrontando com Rua Aristides Cravo com o azimu-
te de65°26'18" e a distância de 25.04 m até o marco '4' 
(E=301662.491 m e N=7925134.844 m); Daí segue com 
o azimute de 69°52'26" e a distância de 22.74 m até o 
marco '5' (E=301683.843 m e N=7925142.669 m); Daí 
segue confrontando com Paulo Gonçalves com o azimute 
de 12°20'30" e a distância de 38.82 m até o marco '0=PP' 
(E=301692.140 m e N=7925180.592 m); início de descri-
ção, fechando assim o perímetro do polígono acima des-
crito com uma área superficial de 0.20304 ha. Inscrição 
Imobiliária nº 01.01.093.0314-001. Área: 2.030,34mª, 
(dois mil e trinta metros e trinta e quatro centímetros qua-
drados), de propriedade de MARCELINO DE CARVALHO 
PELANDA.

II - LOTE 01-A.

Inicia-seno marco denominado '0=PP', georreferenciado 
no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - Sirgas, MC-
-39°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Siste-
ma UTM: E= 301625.951 m e N= 7925117.075 m dividin-
do-o com o Rua Aristides Cravo; Daí segue confrontando 
com Rua Aristides Cravo com o azimute de 60°21'53" e 
a distância de 11.37 m até o marco '1' (E=301635.831 
m e N=7925122.696 m); Daí segue com o azimu-
te de 65°53'06" e a distância de 4.25 m até o marco 
'2' (E=301639.714 m e N=7925124.434 m); Daí segue 
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confrontando com Marcelino de Carvalho Pelanda com o 
azimute de 11°42'23" e a distância de 63.71 m até o mar-
co '3' (E=301652.640 m e N=7925186.818 m); Daí segue 
confrontando com Avenida Castelo Branco com o azimute 
de 272°32'44" e a distância de 40.04 m até o marco '4' 
(E=301612.639 m e N=7925188.597 m); Daí segue con-
frontando com Eloi de Carvalho Pelanda com o azimute 
de 191°40'40" e a distância de 44.81 m até o marco '5' 
(E=301603.569 m e N=7925144.714 m); Daí segue com o 
azimute de 92°43'36" e a distância de 27.99 m até o mar-
co '6' (E=301631.529 m e N=7925143.382 m); Daí segue 
com o azimute de 191°58'19" e a distância de 26.89 m até 
o marco '0=PP' (E=301625.951 m e N=7925117.075 m); 
início de descrição, fechando assim o perímetro do polígo-
no acima descrito com uma área superficial de 0.205605 
ha. Inscrição Imobiliária nº 01.01.093.0274-001. Área: 
2.056,05mª, (dois mil e cinqüenta e seis metros e cin-
co centímetros quadrados), de propriedade de ARGEU DE 
CARVALHO PELANDA.

III - LOTE 01-B.

Inicia-seno marco denominado '0=PP', georreferenciado 
no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS, MC-
-39°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema 
UTM: E= 301544.589 m e N= 7925185.071 m dividindo-o 
com o Avenida Castelo Branco; Daí segue confrontando 
com Avenida Castelo Branco com o azimute de 86°09'32" 
e a distância de 35.73 m até o marco '1' (E=301580.238 
m e N=7925187.464 m); Daí segue com o azimute de 
87°59'58" e a distância de 32.42 m até o marco '2' 
(E=301612.639 m e N=7925188.596 m); Daí segue con-
frontando com Argeu de Carvalho Pelanda com o azimute 
de 191°40'40" e a distância de 44.81 m até o marco '3' 
(E=301603.569 m e N=7925144.714 m); Daí segue com 
o azimute de 92°43'36" e a distância de 27.99 m até o 
marco '4' (E=301631.529 m e N=7925143.382 m); Daí 
segue com o azimute de 191°58'19" e a distância de 26.89 
m até o marco '5' (E=301625.951 m e N=7925117.075 
m); Daí segue confrontando com Rua Aristides Cravo com 
o azimute de 239°59'51" e a distância de 40.00 m até o 
marco '6' (E=301591.311 m e N=7925097.074 m); Daí 
segue confrontando com Rua Aurecira Soares Simões com 
o azimute de 322°26'07" e a distância de 29.38 m até o 
marco '7' (E=301573.401 m e N=7925120.360 m); Daí 
segue confrontando com Rua Adão Antonio de Moraes com 
o azimute de 56°08'01" e a distância de 13.48 m até o 
marco '8' (E=301584.595 m e N=7925127.872 m); Daí 
segue com o azimute de 325°38'47" e a distância de 8.00 
m até o marco '9' (E=301580.080 m e N=7925134.476 
m); Daí segue confrontando com Lote Nº com o azimu-
te de 325°38'47" e a distância de 19.21 m até o mar-
co '10' (E=301569.238 m e N=7925150.338 m); Daí se-
gue confrontando com Rua Projetada com o azimute de 
285°44'15" e a distância de 15.36 m até o marco '11' 
(E=301554.457 m e N=7925154.503 m); Daí segue con-
frontando com Terreno da Municipalidade com o azimute 
de 342°06'31" e a distância de 32.12 m até o marco '0=PP' 
(E=301544.589 m e N=7925185.071 m); início de descri-
ção, fechando assim o perímetro do polígono acima des-
crito com uma área superficial de 0.411361 ha. Inscrição 
Imobiliária nº 01.01.093.0234-001. Área: 4.141,61mª, 
(quatro mil e cento e quarenta e um metros e sessenta e 

um centímetros quadrados), de propriedade de ELOI DE 
CARVALHO PELANDA.

Art. 2º. As alterações constantes deste decreto deverão 
ser depositadas no registro de imóveis, para averbação em 
complementação ao projeto original.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco-
-ES, 09 de março de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 242/2018
Publicação Nº 171372

DECRETO Nº 242/2018 DE 04 DE SETEMBRO DE 2018

Decreta exclusão do crédito tributário nos termos da Lei 
Complementar nº 001/2015 de 01 de junho de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO o requerimento formulado por PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES, pes-
soa jurídica de direito público, CNPJ nº 27.165.745/0001-
67, localizada na Rua Desembargador Danton Bastos nº 
01, bairro Centro Barra de São Francisco-ES, neste pe-
dido representado pelo Secretário Municipal da Fazenda 
MILTON MENDONÇA FILHO, brasileiro, casado, devida-
mente qualificado requer cancelamento (exclusão) débito 
dos IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano e Taxas 
de Serviços Urbanos) referente aos exercícios de 2014, 
2015 e 2016 da inscrição nº 01.03.159.0050-001, no valor 
de R$ 454,49 (Quatrocentos e cinqüenta e quatro reais 
e quarenta e nove centavos), em nome de CAIXA ECO-
NOMICA FEDERAL AGENCIA DE BARRA SÃO FRANCISCO-
-ES, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 
00.360.305/0719-82, cadastro sócio econômico nº 30223 
localizada na Avenida Prefeito Manuel Vilá nº 430, bairro 
Centro, Barra de São Francisco-ES.

CONSIDERANDO que as diretrizes contidas no artigo 1º, 
primeiro § 1º parágrafo primeiro da Lei Complementar 
nº 001/2015 de 01 de junho de 2015 foram devidamente 
cumpridas.

CONSIDERANDO que a sindicância realizada pelos Audito-
res Fiscais ANTONIO SURDINE, VANUZA VALÉRIO VIANA 
DOS SANTOS e ROBERTO PEREIRA RADAELLI OPINANDO 
PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO OPINANDO PELO DEFE-
RIMENTO DO PEDIDO, certificaram o erro fisco decreta:
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Art. 1º. Fica excluído o crédito tributário do cadastro imo-
biliário nº 01.03.159.0050.001, em nome de CAIXA ECO-
NOMICA FEDERAL AGENCIA DE BARRA SÃO FRANCISCO-
-ES, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 
00.360.305/0719-82, cadastro sócio econômico nº 30223, 
referente IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano e 
Taxas de Serviços Urbanos) dos exercícios de 2014, 2015 
e 2016 no valor inicial de R$ 454,49 (Quatrocentos e cin-
qüenta e quatro reais e quarenta e nove centavos, sendo o 
principal no valor de R$ 250,64 (Duzentos e cinqüenta reais 
e sessenta e quatro centavos) e JUROS E MULTA no valor de 
R$ 203,85 (Duzentos e três reais e oitenta e cinco centavos).

Art. 2º. Dê-se, baixa na divida nos registros da Secretaria 
Municipal da Fazenda e na Contabilidade.

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

Gabinete do Prefeito de Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, 04 de setembro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 247/2018
Publicação Nº 171369

DECRETO Nº 247/2018 DE 10 DE SETEMBRO DE 2018

Aprova a adequação da área do lote 12 (doze) da quadra 
20, (vinte) localizado na Avenida Leontina Ferreira Martins 
nº 261, Bairro Vila Vicente, Barra de São Francisco-ES, 
de propriedade de ELIELMA VIANA DE FREITAS SANTOS 
inscritos nas matrículas nº 8806, livro 02, ficha 01 do Car-
tório do Registro Geral de Imóveis desta Comarca, com 
inscrição imobiliária nº 01.01.123.0125.001.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 66, XXVII, da Lei Orgânica 
Municipal, e

CONSIDERANDO o pedido de adequação da área do lote 
12, da quadra 20, localizado na Avenida Leontina Ferreira 
Martins nº 261, Bairro Vila Vicente, Barra de São Fran-
cisco-ES, de propriedade de ELIELMA VIANA DE FREITAS 
SANTOS inscritos nas matrículas nº 8806, livro 02, ficha 
01, do Cartório do Registro Geral de Imóveis desta Co-
marca, com inscrição imobiliária nº 01.01.123.0125.001, 
protocolado sob o nº 4583/2018, decreta:

Art. 1º. Aprova a adequação da área do lote 12 da quadra 
20, situado na Avenida Leontina Ferreira Martins nº 261, 
Bairro Vila Vicente, Barra de São Francisco-ES, de pro-
priedade de ELIELMA VIANA DE FREITAS SANTOS inscrito 
na matrícula nº 8806, livro 02, ficha 01, do Cartório do 
Registro Geral de Imóveis desta Comarca, com inscrição 

imobiliária nº 01.01.123.0125.001, com as seguintes di-
mensões e confrontações:

I - LOTE 12 – QUADRA 20 – COM ÁREA DE 290,35 M², 
CONTENDO AS SEGUINTES DIMENSÕES

Frente: 10.00 e 5,00 metros totalizando 15,00 metros com 
a Avenida Leontina Ferreira Martins;

Lateral direita: 19,05 metros pela lateral direita na divisa 
com o lote n° 13;

Fundos: 10,00 e 4,50 metros totalizando 14,50 metros pe-
los fundos na divisa com Área de Reserva Legal;

Lateral esquerda: 20.00 metros pela lateral esquerda na 
divisa com o lote 11;

Área Total: 290,35 m²

Distância métrica da esquina mais próxima: o lote situa-
-se na Avenida Leontina Ferreira Martins a uma distância 
de 0,00 metros da esquina na Avenida Leontina Ferreira 
Martins.

Art. 2º. As alterações constantes deste decreto deverão 
ser depositadas no registro de imóveis, para averbação em 
complementação ao projeto original.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco-
-ES, 10 de Setembro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 263/2018
Publicação Nº 171371

DECRETO Nº 263/2018 DE 19 DE SETEMBRO DE 2018

institui no âmbito do município de Barra de são francisco O 
PROGRAMA PERMANENTE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁ-
RIA - CIDADE LEGAL - e delimita áreas a serem atendidas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 66, XXVII, da Lei Orgânica 
Municipal, e

Considerando a competência do Município, nos termos do 
art. 30 da Constituição Federal nos assuntos relacionados 
ao ordenamento do solo urbano;

Considerando o direito fundamental a moradia, previsto 
no art. 6º, da Constituição Federal e as disposições da Lei 
Federal nº 13.465/2017, especialmente os artigos 13, I, 
e. 30, I e § 2º;
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Considerando que predomina no município, áreas onde as 
famílias moradoras estão impossibilitadas de promoverem 
a titulação de suas posses;

Considerando que a Lei Federal nº 13.465/2017, regu-
lamentada pelo Decreto Federal nº. 9.310/2018, dispõe 
sobre o desenvolvimento urbano onde as Regularizações 
Fundiárias de Interesse Social e de Interesse Específico 
assumem papel de destaque estabelecendo fatores de ex-
cepcionalidade para a regularização desses núcleos infor-
mais urbanos;

Considerando que a existência de irregularidades, implica 
em condição de insegurança permanente, e que, além de 
um direito social, a moradia regular é condição para a con-
cretização integral de outros direitos constitucionais, em 
especial, o patrimônio cultural relativo ao modo de vida da 
população.

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Barra de 
São Francisco – ES, o Programa Cidade Legal, Programa 
Permanente de Regularização Fundiária Urbana – Reurb, 
que se dará nas seguintes modalidades:

I. Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social 
(Reurb-S);

II. Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico 
(Reurb-E); e

III. Regularização Fundiária Urbana Inominada, nos ter-
mos do art. 69, da Lei Federal nº 13.465/2017.

Art. 2º Para fins de aplicação da Regularização Fundiária 
Urbana (Reurb), ficam delimitadas como áreas objeto da 
REURB-S, todos os bairros, distritos e povoados que com-
põem o Município de Barra de São Francisco, carecedores 
de regularização de seus imóveis, sem prejuízo de futura 
revisão.

§1º Não se aplica a REURB-S para os imóveis cujos pro-
prietários tenham renda familiar superior a cinco salários 
mínimos. Para estes casos será aplicado a REURB-E, nos 
termos do § 7º, do Art. 5º e do Art. 6º, do Decreto Federal 
nº 9.310/2018.

§2º Na REURB-E, promovida sobre bem público, haven-
do solução consensual, a aquisição de direitos reais pelo 
particular ficará condicionada ao pagamento do justo va-
lor da unidade imobiliária regularizada, a ser apurado pelo 
Departamento de Tributação mediante laudo de avaliação 
elaborado por comissão formada por 03 (três) auditores 
fiscais, sem considerar o valor das acessões e benfeitorias 
do ocupante e a valorização decorrente da implantação 
dessas acessões e benfeitorias, conforme art. 16 da Lei 
Federal 13.465/2017.

Art. 3º Compete à Secretaria Municipal da Fazenda, 
obedecidos os critérios estabelecidos na Lei Federal nº 

13.465/2017 e no Decreto Federal nº 9.310/2018, pro-
mover procedimentos, visando facilitar o acesso a todos 
cidadãos que fazem jus aos benefícios instituídos pela re-
ferida lei.

Art. 4º São considerados beneficiários do Programa Cidade 
Legal, os legítimos ocupantes de imóveis cadastrados ou 
não pela Secretaria Municipal da Fazenda e devidamen-
te identificados pelo Setor de Regularização Fundiária, 
bem como aqueles referidos no Art. 14 da Lei Federal nº 
13.465/2017.

Art. 5º Para fins da REURB, ficam dispensadas as exigên-
cias relativas ao percentual e às dimensões de áreas des-
tinadas ao uso público ou ao tamanho dos lotes regula-
rizados, assim como a outros parâmetros urbanísticos e 
edilícios nos termos do que autoriza a Lei nº 13.465/2017 
em seu art. 11, § 1.

Art. 6º Os levantamentos topográficos e estudos técnicos 
objetos de projeto de regularização fundiária deverão ser 
subscritos por profissionais competentes e acompanhados 
de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Regis-
tro de Responsabilidade Técnica (RRT). Referidos profis-
sionais deverão se cadastrar previamente junto ao Setor 
de Regularização Fundiária.

Parágrafo único – Os trabalhos técnicos deverão ser apre-
sentados também em mídia eletrônica para fins de con-
ferência posterior pelos órgãos fiscalizadores e deverão 
seguir todos os requisitos da Lei Federal nº 13.465/2017 e 
do Decreto Federal nº 9.310/2018 (arts. 28 e 29).

Art. 7º Para fins da Reurb, ficam dispensadas a desafeta-
ção e as exigências previstas no inciso I do caput do art. 
17 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos 
do artigo 71 da Lei Federal nº 13.465/2017.

Art. 8º Para fins da Reurb, ficam dispensadas a desafeta-
ção e as exigências previstas no inciso I do caput do art. 
17 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos 
do Decreto Federal nº 9.310/2018 (artigo 89 incisos I, II 
e Parágrafo Único).

I - autorização legislativa para alienação de bens da admi-
nistração pública direta, autárquica e fundacional; e

II - avaliação prévia e licitação na modalidade de concor-
rência.

Parágrafo único. Na venda direta prevista no art. 84 da 
Lei nº 13.465, de 2017, será necessária a avaliação prévia 
para definição do valor a ser cobrado na alienação, no caso 
de Reurb-E.

Art. 9º Os processos de alienações e regularizações fundi-
árias em andamentos que eram regidos pelas Leis Muni-
cipais nº 05 de 04 de fevereiro de 2005 e nº 0172 de 22 
de junho 2010, passam a ser regido pela Lei Federal nº 
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13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e por este 
Decreto.

Art. 10º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 11º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, aos 19 dias do mês de se-
tembro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 287/2018
Publicação Nº 171358

DECRETO Nº 287/2018 DE 25 de SETEMBRO DE 2018

Decreta exclusão do crédito tributário nos termos da Lei 
Complementar nº 001/2015 de 01 de junho de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO o requerimento formulado por FLORENTI-
NO DETMAN, brasileiro, inscrito no CPF nº 559.226.197-72 
e RG nº M-1.614.272-SSP/MG, residente e domiciliado na 
Rua Wanderson Edigard Dumer nº 117, bairro Vila Vicente, 
Barra de São Francisco-ES, requer cancelamento débito de 
TLLF (Taxa de Licença Localização e Funcionamento) refe-
rente ao exercício 2014 inscrito em divida ativa, no valor 
de R$ 824,20 (oitocentos e vinte e quatro reais e vinte 
centavos) da inscrição econômica sob o nº 32471.

CONSIDERANDO que as diretrizes contidas no artigo 1º, 
primeiro § 1º parágrafo primeiro da Lei Complementar 
nº 001/2015 de 01 de junho de 2015 foram devidamente 
cumpridas.

CONSIDERANDO que a sindicância realizada pelos Audito-
res Fiscais IVANETE SMITH KEMPIM CABRAL, ELAINE DE 
MATOS FOCA E ROBERTO PEREIRA RADAELLI OPINANDO 
PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO, certificaram o erro fisco 
decreta:

Art. 1º. Fica excluído o crédito tributário do cadastro só-
cio econômico sob o nº 32471, em nome de FLORENTI-
NO DETMAN CPF nº 559.226.197-72 e RG nº M-1.614.
272-SSP/MG, referente ao TLLF (Taxa Licença Localização 
e Funcionamento) referente ao exercício de 2014, no valor 
inicial de R$ 824,20 (oitocentos e vinte e quatro reais e 
vinte centavos), haja vista que requerente já havia reque-
rido baixa da inscrição, sendo o principal no valor de R$ 

391,05 (trezentos e noventa e um reais e cinco centavos) 
e JUROS E MULTA no valor de R$ 433,15 (quatrocentos e 
trinta e três reais e quinze centavos).

Art. 2º. Dê-se, baixa na divida nos registros da Secretaria 
Municipal da Fazenda e na Contabilidade.

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

Gabinete do Prefeito de Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, 25 de setembro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 298/2018
Publicação Nº 171359

DECRETO Nº 298/2018 DE 26 DE SETEMBRO DE 2018

Decreta exclusão do crédito tributário nos termos da Lei 
Complementar nº 001/2015 de 01 de junho de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO o requerimento formulado por GRAZIELA 
SAAR DA PENHA CERQUEIRA - REPRESENTAÇÕES - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, localizada na Rua Tereza 
Chefer Pereira nº 186, bairro Irmãos Fernandes, Barra de 
São Francisco-ES, inscrita no CNPJ nº 24.226.597/0001-
55, neste ato representado por sua proprietária GRAZIELA 
SAAR DA PENHA CERQUEIRA, brasileira, casada, inscrita 
no CPF nº 124.468.927-01 e RG nº 54958-CTPS-ES, resi-
dente e domiciliada no mesmo endereço, requer cancela-
mento débito de ISS/QN (Imposto Sobre Serviço de Qual-
quer Natura) dos meses de abril a julho de 2016, inscrito 
em divida ativa, no valor de R$ 557,77 (Quinhentos e cin-
qüenta e sete reais e setenta e sete centavos) da inscrição 
econômica sob o nº 33420.

CONSIDERANDO que as diretrizes contidas no artigo 1º, 
primeiro § 1º parágrafo primeiro da Lei Complementar 
nº 001/2015 de 01 de junho de 2015 foram devidamente 
cumpridas.

CONSIDERANDO que a sindicância realizada pelos Audito-
res Fiscais PEDRO PIRES DA FONSECA, ANTONIO SURDI-
NE e ROBERTO PEREIRA RADAELLI OPINANDO PELO DE-
FERIMENTO DO PEDIDO, certificaram o erro fisco decreta:

Art. 1º. Fica excluído o crédito tributário do cadastro sócio 
econômico sob o nº 33420, em nome de GRAZIELA SAAR 
DA PENHA CERQUEIRA - REPRESENTAÇÕES - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, localizada na Rua Tereza Chefer 
Pereira nº 186, bairro Irmãos Fernandes, inscrita no CNPJ 
nº 24.226.597/0001-55, referente ao ISS/QN (Imposto 
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Sobre Serviço de Qualquer Natura) dos meses de abril a 
julho de 2016, no valor de R$ 557,77 (Quinhentos e cin-
qüenta e sete reais e setenta e sete centavos), por lança-
mento em duplicidade, sendo o principal no valor de R$ 
372,45 (Trezentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco 
centavos) e JUROS E MULTA no valor de R$ 185,32 (Cento 
e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

Art. 2º. Dê-se, baixa na divida nos registros da Secretaria 
Municipal da Fazenda e na Contabilidade.

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

Gabinete do Prefeito de Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, 26 de setembro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 302/2018
Publicação Nº 171207

DECRETO Nº 302 DE 28 DE SETEMBRO DE 2018.

Prescrição de débitos inscritos em Dívida Ativa e das ou-
tras providencias.

O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o requerimento de prescrição formulado 
por JOAQUIM LOPES DE AMARANTE, protocolado sob o nº 
9658/2017, do débito inscrito em divida ativa referente à 
IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano e taxas de 
Serviços Urbanos) e TLLF(Taxa de Licença de Localização e 
Funcionamento), dos exercícios de 2008 e 2010 inscrito no 
Cadastro Imobiliário Fiscal sob o n° 01.02.126.0079.001 e 
Inscrição Municipal 0000022220, com base no CTM (Có-
digo Tributário Municipal), art. 39 e 156, inciso V, do CTN 
(Código Tributário Nacional);

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido pelo Código Tri-
butário Nacional e Municipal é de 05 anos para prescrição 
dos débitos inscritos em dívida ativa;

CONSIDERANDO que não houve suspensão do prazo pres-
cricional cumprindo assim a exigência legal.

D E C R E T A:

Art. 1º. Declaro prescrito o débito inscrito em divida ativa 
em nome de JOAQUIM LOPES DE AMARANTE, brasileiro, 
inscrito no CPF sob o nº 925.702.837-20, residente e domi-
ciliado na Rua Batista, nº 36, Bairro Nova Barra, na cidade 
de Barra de São Francisco, referente à IPTU/TSU (Imposto 
Predial Territorial Urbano e Taxas de Serviços Urbanos) e 

TLLF( Taxa Licença e Localização e Funcionamento), dos 
exercícios de 2008 e 2010 , do imóvel inscrito no Cadastro 
Imobiliário Fiscal, sob o nº 01.02.126.0079.001 e Inscri-
ção Municipal 0000022220, no valor de R$ 592,57 (qui-
nhentos e noventa e dois reais e cinqüenta e sete centa-
vos), sendo o IPTU/TSU no valor de R$ 122,32 (cento e 
vinte e dois reais e trinta e dois centavos) e juros e multas 
no valor de R$ 294,84(duzentos e noventa e quatro reais 
e oitenta e quatro centavos), e TLLF/ISS no valor de R$ 
42,10( quarenta e dois reais e dez centavos) e juros e 
multas no valor de R$ 133,30

Art. 2º. Determino a Secretaria Municipal da Fazenda, 
através do Departamento de Tributação proceder à baixa 
do débito prescrito inscrito em dívida ativa em nome da 
requerente referente aos exercícios de 2008 e 2010 .

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
Estado do Espírito Santo, 28 de setembro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 305/2018
Publicação Nº 171203

DECRETO Nº 305 DE 28 DE SETEMBRO DE 2018.

Prescrição de débitos inscritos em Dívida Ativa e das ou-
tras providencias.

O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o requerimento de prescrição formu-
lado por JOEL FELIPE DA SILVA, protocolado sob o nº 
9755/2017, do débito inscrito em divida ativa referen-
te à IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano e ta-
xas de Serviços Urbanos), dos exercícios de 2009, 2010 
e 2012, inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal sob o n° 
01.01.010.0398.003, com base no CTM (Código Tributário 
Municipal), art. 39 e 156, inciso V, do CTN (Código Tribu-
tário Nacional);

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido pelo Código Tri-
butário Nacional e Municipal é de 05 anos para prescrição 
dos débitos inscritos em dívida ativa;

CONSIDERANDO que não houve suspensão do prazo pres-
cricional cumprindo assim a exigência legal.

D E C R E T A:

Art. 1º. Declaro prescrito o débito inscrito em divida ativa 
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em nome de JOEL FELIPE DA SILVA, brasileiro, casado, 
inscrito no CPF sob o nº 540.731.628-53, residente e do-
miciliado na Av Prefeito Adelino Coimbra, nº 358, Bairro 
Vila Gonçalves, na cidade de Barra de São Francisco, re-
ferente à IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano e 
Taxas de Serviços Urbanos) , dos exercícios de 2009, 2010 
e 2012, do imóvel inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal, 
sob o nº 01.01.010.0398.003, no valor de R$ 873,19 (oi-
tocentos e setenta e três reais e dezenove centavos), sen-
do o IPTU/TSU no valor de R$ 260,53 (duzentos e sessenta 
reais e cinqüenta e três centavos) e juros e multas no valor 
de R$ 612,66(seiscentos e doze reais e sessenta e seis 
centavos).

Art. 2º. Determino a Secretaria Municipal da Fazenda, 
através do Departamento de Tributação proceder à baixa 
do débito prescrito inscrito em dívida ativa em nome da re-
querente referente aos exercícios de 2009, 2010 e 2012 .

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
Estado do Espírito Santo, 28 de setembro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 324/2018
Publicação Nº 171211

DECRETO Nº 324 DE 10 DE OUTUBRO DE 2018.

Prescrição de débitos inscritos em Dívida Ativa e das ou-
tras providencias.

O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o requerimento de prescrição formu-
lado por ALCIONE GOMES PEREIRA, protocolado sob 
o nº11080/2017, do débito inscrito em divida ativa re-
ferente à IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano 
e taxas de Serviços Urbanos), dos exercícios de 2009 e 
2010 , inscrito no Cadastro Imobiliários Fiscais sob o n° 
01.02.065.0422.001, com base no CTM (Código Tributário 
Municipal), art. 39 e 156, inciso V, do CTN (Código Tribu-
tário Nacional);

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido pelo Código Tri-
butário Nacional e Municipal é de 05 anos para prescrição 
dos débitos inscritos em dívida ativa;

CONSIDERANDO que não houve suspensão do prazo pres-
cricional cumprindo assim a exigência legal.

D E C R E T A:

Art. 1º. Declaro prescrito o débito inscrito em divida ativa 
em nome de ALCIONE GOMES PEEIRA, brasileiro, inscrito 
no CPF sob o nº 127.876.257-46, residente e domiciliado 
na Rua Prefeito Antonio Valli, s/nº , Bairro Irmãos Fer-
nandes, na cidade de Barra de São Francisco, referente 
à IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano e Taxas 
de Serviços Urbanos) , dos exercícios de 2009 e 2010, 
do imóvel inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal, sob o nº 
01.02.065.0422.001, no valor de R$ 2.000,41 (dois mil 
reais e quarenta e um centavos), sendo o IPTU/TSU no 
valor de R$ 558,74 (quinhentos e cinqüenta e oito reais e 
setenta e quatro centavos) e juros e multas no valor de R$ 
R$ 1.441,67(um mil, quatrocentos e quarenta e um reais 
e sessenta e sete centavos).

Art. 2º. Determino a Secretaria Municipal da Fazenda, 
através do Departamento de Tributação proceder à baixa 
do débito prescrito inscrito em dívida ativa em nome da 
requerente referente aos exercícios de 2009 e 2010 .

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
Estado do Espírito Santo, 10 de Outubro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 325/2018
Publicação Nº 171219

DECRETO Nº 325 DE 10 DE OUTUBRO DE 2018.

Prescrição de débitos inscritos em Dívida Ativa e das ou-
tras providencias.

O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o requerimento de prescrição formulado 
por MARCON – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDA-
DOS LTDA, protocolado sob o nº3197/2018, do débito ins-
crito em divida ativa referente à IPTU/TSU (Imposto Predial 
Territorial Urbano e taxas de Serviços Urbanos), do exer-
cício de 2012 , inscrição Municipal sob o n° 0000030474 , 
com base no CTM (Código Tributário Municipal), art. 39 e 
156, inciso V, do CTN (Código Tributário Nacional);

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido pelo Código Tri-
butário Nacional e Municipal é de 05 anos para prescrição 
dos débitos inscritos em dívida ativa;

CONSIDERANDO que não houve suspensão do prazo pres-
cricional cumprindo assim a exigência legal.

D E C R E T A:
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Art. 1º. Declaro prescrito o débito inscrito em divida 
ativa em nome de MARCON – INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO DE PREMOLDADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
39.399.811.0001-42, localizado na Rodovia ES 080 – Polo 
Industrial, s/n – Quadra n lote 01 – Polo Industrial, na 
cidade de Barra de São Francisco, referente à TLLF (Taxa 
de Licença, Localização e Funcionamento) , do exercício 
de 2012, da Inscrição Municipal, sob o nº 0000030474, no 
valor de R$ 704,63 (setecentos e quatro reais e sessenta 
e três centavos), sendo o TLLF no valor de R$ 256,19 ( 
duzentos e cinqüenta e seis reais e dezenove centavos) e 
juros e multas no valor de R$ R$ 448,44(quatrocentos e 
quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Art. 2º. Determino a Secretaria Municipal da Fazenda, 
através do Departamento de Tributação proceder à baixa 
do débito prescrito inscrito em dívida ativa em nome da 
requerente referente ao exercício de 2012 .

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
Estado do Espírito Santo, 10 de Outubro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 326/2018
Publicação Nº 171215

DECRETO Nº 326 DE 10 DE OUTUBRO DE 2018.

Prescrição de débitos inscritos em Dívida Ativa e das ou-
tras providencias.

O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o requerimento de prescrição formulado 
por pelo SECRETARIO MILTON MENDONÇA FILHO, proto-
colado sob o nº 13272/2017, do débito inscrito em divida 
ativa referente à TLLF e ISS/QN (Taxa de Licença loca-
lização e funcionamento e Imposto Sobre Serviço), dos 
exercícios de 2010, 2012 e 2013 , inscrição Municipal sob 
o n° 0000010270 , com base no CTM (Código Tributário 
Municipal), art. 39 e 156, inciso V, do CTN (Código Tribu-
tário Nacional);

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido pelo Código Tri-
butário Nacional e Municipal é de 05 anos para prescrição 
dos débitos inscritos em dívida ativa;

CONSIDERANDO que não houve suspensão do prazo pres-
cricional cumprindo assim a exigência legal.

D E C R E T A:

Art. 1º. Declaro prescrito o débito inscrito em divida ati-
va em nome de JOAQUIM FAUSTINO DA SILVA, no valor 
de R$4.110,70 (quatro mil , cento e dez reais e setenta 
centavo), sendo o TLLF no valor de R$ 1.439,05( um mil, 
quatrocentos e trinta e nove reais e cinco centavos) e ju-
ros e multas 2.671,65 ( dois mil, seiscentos e setenta e um 
reais e sessenta e cinco centavos), dos exercícios de 2010, 
2012 e 2013, do cadastro sócio econômico nº0000010270

Art. 2º. Determino a Secretaria Municipal da Fazenda, 
através do Departamento de Tributação proceder à baixa 
do débito prescrito inscrito em dívida ativa em nome da re-
querente referente aos exercícios de 2010, 2012 e 2013 .

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
Estado do Espírito Santo, 10 de Outubro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 327/2018
Publicação Nº 171231

DECRETO Nº 327 DE 10 DE OUTUBRO DE 2018.

Prescrição de débitos inscritos em Dívida Ativa e das ou-
tras providencias.

O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o requerimento de prescrição formu-
lado por WALTER MARCELIO DIAS, protocolado sob o nº 
12651/2017, do débito inscrito em divida ativa referente 
à IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano e taxas de 
Serviços Urbanos), dos exercícios de 2007, 2008 ,2009 e 
2010 , inscrito no Cadastro Imobiliários Fiscais sob o n° 
01.02.001.0843.001, com base no CTM (Código Tributário 
Municipal), art. 39 e 156, inciso V, do CTN (Código Tribu-
tário Nacional);

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido pelo Código Tri-
butário Nacional e Municipal é de 05 anos para prescrição 
dos débitos inscritos em dívida ativa;

CONSIDERANDO que não houve suspensão do prazo pres-
cricional cumprindo assim a exigência legal.

D E C R E T A:

Art. 1º. Declaro prescrito o débito inscrito em divida ativa 
em nome de WALTER MARCELINO DIAS, brasileiro, ins-
crito no CPF sob o nº 002.380.047-08, residente e do-
miciliado na Rua Elis Regina, nº 115 , Bairro Cruzeiro, na 
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cidade de Barra de São Francisco, referente à IPTU/TSU 
(Imposto Predial Territorial Urbano e Taxas de Serviços 
Urbanos) , dos exercícios de 2007, 2008, 2009 e 2010, 
do imóvel inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal, sob o nº 
01.02.001.0843.001, no valor de R$ 946,30 ( novecentos 
e quarenta e seis reais e trinta centavos), sendo o IPTU/
TSU no valor de R$ 237,80 (duzentos e trinta e sete reais 
e oitenta centavos) e juros e multas no valor de R$ R$ 
708,50(seiscentos e e oito reais e cinqüenta centavos).

Art. 2º. Determino a Secretaria Municipal da Fazenda, 
através do Departamento de Tributação proceder à baixa 
do débito prescrito inscrito em dívida ativa em nome da 
requerente referente aos exercícios de 2007, 2008, 2009 
e 2010 .

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
Estado do Espírito Santo, 10 de Outubro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 329/2018
Publicação Nº 171226

DECRETO Nº 329 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018.

Prescrição de débitos inscritos em Dívida Ativa e das ou-
tras providencias.

O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o requerimento de prescrição formula-
do por CARLOS GOMES RIBEIRO, protocolado sob o nº 
12507/2017, do débito inscrito em divida ativa referente 
à IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano e taxas de 
Serviços Urbanos), dos exercícios de 2007, 2008, 2009, 
2010 e 2011 , inscrito no Cadastro Imobiliários Fiscais sob 
o n° 01.02.065.0422.001, com base no CTM (Código Tri-
butário Municipal), art. 39 e 156, inciso V, do CTN (Código 
Tributário Nacional);

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido pelo Código Tri-
butário Nacional e Municipal é de 05 anos para prescrição 
dos débitos inscritos em dívida ativa;

CONSIDERANDO que não houve suspensão do prazo pres-
cricional cumprindo assim a exigência legal.

D E C R E T A:

Art. 1º. Declaro prescrito o débito inscrito em divida ativa 
em nome de CARLOS GOMES RIBEIRO, brasileiro, solteiro, 

inscrito no CPF sob o nº 910.193.547-04, residente e do-
miciliado na Rua Luiza Lopes Borem, nº 200 , Bairro Vila 
Vicente, na cidade de Barra de São Francisco, referente à 
IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano e Taxas de 
Serviços Urbanos) , dos exercícios de 2007, 2008, 2009, 
2010 e 2011, do imóvel inscrito no Cadastro Imobiliá-
rio Fiscal, sob o nº 01.01.113.0136.001, no valor de R$ 
1.421,00 ( um mil, quatrocentos e vinte e um reais ), sen-
do o IPTU/TSU no valor de R$ 376,06 (trezentos e setenta 
e seis reais e seis centavos) e juros e multas no valor de 
R$ R$ 1.044,94(um mil, quarenta e quatro reais e noventa 
e quatro centavos).

Art. 2º. Determino a Secretaria Municipal da Fazenda, 
através do Departamento de Tributação proceder à baixa 
do débito prescrito inscrito em dívida ativa em nome da 
requerente referente aos exercícios de 2007, 2008, 2009, 
2010 e 2011 .

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
Estado do Espírito Santo, 15 de Outubro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 330/2018
Publicação Nº 171214

DECRETO Nº 330 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018.

Prescrição de débitos inscritos em Dívida Ativa e das ou-
tras providencias.

O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o requerimento de prescrição formula-
do por JOSÉ CARLOS DAMASCENO, protocolado sob o nº 
13241/2017, do débito inscrito em divida ativa referente 
à IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano e taxas de 
Serviços Urbanos), do exercício de 2010 , inscrito no Ca-
dastro Imobiliários Fiscais sob o n° 10.01024.0052.001, 
com base no CTM (Código Tributário Municipal), art. 39 e 
156, inciso V, do CTN (Código Tributário Nacional);

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido pelo Código Tri-
butário Nacional e Municipal é de 05 anos para prescrição 
dos débitos inscritos em dívida ativa;

CONSIDERANDO que não houve suspensão do prazo pres-
cricional cumprindo assim a exigência legal.

D E C R E T A:
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Art. 1º. Declaro prescrito o débito inscrito em divida ativa 
em nome de JOSE CARLOS DAMASCENO, brasileiro, ca-
sado, inscrito no CPF sob o nº 27.902.257-45, residen-
te e domiciliado na Av Leontina Ferreira Martins, s/ nº , 
Bairro Vila Vicente, na cidade de Barra de São Francisco, 
referente à IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano 
e Taxas de Serviços Urbanos) , do exercício de 2010, do 
imóvel inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal, sob o nº 
10.01.024.0052.001, no valor de R$ 118,94 (cento e de-
zoito reais e noventa e quatro reais ), sendo o IPTU/TSU 
no valor de R$ 34,71 (trinta e quatro reais e setenta e um 
centavos) e juros e multas no valor de R$ R$ 84,23(oiten-
ta e quatro reais e vinte e três centavos).

Art. 2º. Determino a Secretaria Municipal da Fazenda, 
através do Departamento de Tributação proceder à baixa 
do débito prescrito inscrito em dívida ativa em nome da 
requerente referente ao exercício de 2010 .

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
Estado do Espírito Santo, 15 de Outubro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 331/2018
Publicação Nº 171229

DECRETO Nº 331 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018.

Prescrição de débitos inscritos em Dívida Ativa e das ou-
tras providencias.

O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o requerimento de prescrição formulado 
por JOSÉ LOPES FILHO, protocolado sob o nº 13206/2017, 
do débito inscrito em divida ativa referente à IPTU/TSU 
(Imposto Predial Territorial Urbano e taxas de Serviços Ur-
banos), dos exercícios de 2009 e 2010 , inscrito no Cadas-
tro Imobiliários Fiscais sob o n° 01.01.173.0110.001, com 
base no CTM (Código Tributário Municipal), art. 39 e 156, 
inciso V, do CTN (Código Tributário Nacional);

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido pelo Código Tri-
butário Nacional e Municipal é de 05 anos para prescrição 
dos débitos inscritos em dívida ativa;

CONSIDERANDO que não houve suspensão do prazo pres-
cricional cumprindo assim a exigência legal.

D E C R E T A:

Art. 1º. Declaro prescrito o débito inscrito em divida ati-
va em nome de JOSE LOPES FILHO brasileiro, divorcia-
do, inscrito no CPF sob o nº 878.467.138-68, residente 
e domiciliado na Av Carlos Vali, nº 678 , Bairro Vila Vi-
cente, na cidade de Barra de São Francisco, referente à 
IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano e Taxas de 
Serviços Urbanos) , dos exercícios de 2009 e 2010, do 
imóvel inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal, sob o nº 
01.01.173.0110.001, no valor de R$ 1.674,90 (um mil, 
seiscentos e setenta e quatro reais e noventa centavos ), 
sendo o IPTU/TSU no valor de R$ 465,66 (quatrocentos e 
sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) e juros 
e multas no valor de R$ R$ 1.209,24 (um mil, duzentos e 
nove reais e vinte e quatro centavos).

Art. 2º. Determino a Secretaria Municipal da Fazenda, 
através do Departamento de Tributação proceder à baixa 
do débito prescrito inscrito em dívida ativa em nome da 
requerente referente aos exercícios de 2009 e 2010 .

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
Estado do Espírito Santo, 15 de Outubro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 332/2018
Publicação Nº 171216

DECRETO Nº 332 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018.

Prescrição de débitos inscritos em Dívida Ativa e das ou-
tras providencias.

O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o requerimento de prescrição formulado 
por IVANI, protocolado sob o nº 13329/2017, do débito 
inscrito em divida ativa referente à IPTU/TSU (Imposto 
Predial Territorial Urbano e taxas de Serviços Urbanos), 
dos exercícios de 2009 e 2010 , inscrito no Cadastro Imo-
biliários Fiscais sob o n° 01.01.062.0242.001, com base 
no CTM (Código Tributário Municipal), art. 39 e 156, inciso 
V, do CTN (Código Tributário Nacional);

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido pelo Código Tri-
butário Nacional e Municipal é de 05 anos para prescrição 
dos débitos inscritos em dívida ativa;

CONSIDERANDO que não houve suspensão do prazo pres-
cricional cumprindo assim a exigência legal.

D E C R E T A:
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Art. 1º. Declaro prescrito o débito inscrito em divida ativa 
em nome de IVANI JOSE SATIL, brasileira, solteira, ins-
crita no CPF sob o nº 084.274.567-00, residente e do-
miciliado na Rua Sebastião Cipriano, nº 419 , Bairro Vila 
Landinha, na cidade de Barra de São Francisco, referente 
à IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano e Taxas 
de Serviços Urbanos) , dos exercícios de 2009 e 2010, 
do imóvel inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal, sob o nº 
01.01.062.0242.001, no valor de R$ 423,60 ( quatrocen-
tos e vinte e três reais e sessenta centavos ), sendo o 
IPTU/TSU no valor de R$ 117,77 (cento e dezessete reais e 
setenta e sete centavos) e juros e multas no valor de R$ R$ 
305,83 (trezentos e cinco reais e oitenta e três centavos).

Art. 2º. Determino a Secretaria Municipal da Fazenda, 
através do Departamento de Tributação proceder à baixa 
do débito prescrito inscrito em dívida ativa em nome da 
requerente referente aos exercícios de 2009 e 2010 .

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
Estado do Espírito Santo, 15 de Outubro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 334/2018
Publicação Nº 171221

DECRETO Nº 334 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018.

Prescrição de débitos inscritos em Dívida Ativa e das ou-
tras providencias.

O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o requerimento de prescrição formulado 
por TRANSPORTES DEMÉTRIO LTDA-ME representada por 
sua sócia DILMA DEMETRIO DE SOUZA, protocolado sob o 
nº 13357/2017, do débito inscrito em divida ativa referen-
te à TLLF/ISS (Taxa de Licença para Localização e Funcio-
namento), do exercício de 2011, inscrição econômica fiscal 
sob o n° 0000032009, com base no CTM (Código Tributário 
Municipal), art. 39 e 156, inciso V, do CTN (Código Tribu-
tário Nacional);

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido pelo Código Tri-
butário Nacional e Municipal é de 05 anos para prescrição 
dos débitos inscritos em dívida ativa;

CONSIDERANDO que não houve suspensão do prazo pres-
cricional cumprindo assim a exigência legal.

D E C R E T A:

Art. 1º. Declaro prescrito o débito inscrito em divida ati-
va em nome de TRANSPORTES DEMÉTRIO LTDA-ME, INS-
CRITA NO CNPJ sob nº 13.021.659/0001-76, localizada no 
CÓRREGO Santa Angélica, Vila Monte Sinai na cidade de 
Barra de São Francisco, referente à TLLF/ISS ( Taxa de Li-
cença para Localização e Funcionamento) , dos exercícios 
de 2011 , referente a inscrição econômica fiscal sob o nº 
0000032009, no valor de R$ 1.084,41 (um mil, oitenta e 
quatro reais e quarenta e um centavos ), sendo o TLLF/ISS 
no valor de R$ 349,76 (trezentos e quarenta e nove reais 
e setenta e seis centavos) e juros e multas no valor de R$ 
R$ 734,65 (seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e 
cinco centavos).

Art. 2º. Determino a Secretaria Municipal da Fazenda, 
através do Departamento de Tributação proceder à baixa 
do débito prescrito inscrito em dívida ativa em nome da 
requerente referente ao exercício de 2011 .

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
Estado do Espírito Santo, 15 de Outubro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 363/2018
Publicação Nº 171223

DECRETO Nº 363 DE 29 DE OUTUBRO DE 2018.

Prescrição de débitos inscritos em Dívida Ativa e das ou-
tras providencias.

O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o requerimento de prescrição formu-
lado por JOÃO PEREIRA DA SILVA, protocolado sob o nº 
14061/2017, do débito inscrito em divida ativa referente 
à IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano e taxas de 
Serviços Urbanos), dos exercícios de 2007, 2008, 2009 
e 2010, inscrita nos Cadastro Imobiliário Fiscal sob o n° 
01.02.028.0050.001, com base no CTM (Código Tributário 
Municipal), art. 39 e 156, inciso V, do CTN (Código Tribu-
tário Nacional);

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido pelo Código Tri-
butário Nacional e Municipal é de 05 anos para prescrição 
dos débitos inscritos em dívida ativa;

CONSIDERANDO que não houve suspensão do prazo pres-
cricional cumprindo assim a exigência legal.

D E C R E T A:
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Art. 1º. Declaro prescrito o débito inscrito em divida ativa 
em nome de JOÃO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casa-
do, inscrito no CPF sob o nº 017.278.257-05 , residente e 
domiciliado a Rua João Batista Celestino , nº 156, Bairro 
Irmãos Fernandes, na cidade de Barra de São Francisco, 
referente à IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano 
e Taxas de Serviços Urbanos) , dos exercícios de 2007, 
2008, 2009 e 2010, do imóvel inscrito no Cadastro Imo-
biliário Fiscal sob o nº 01.02.028.0050.001, valor de R$ 
729,95 (setecentos e vinte e nove reais e noventa ecinco 
centavos), sendo o IPTU/TSU no valor de R$ 182,62 (cento 
e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos) e juros e 
multas no valor de R$ R$ 547,33 (quinhentos e quarenta e 
sete reais e trinta e três centavos).

Art. 2º. Determino a Secretaria Municipal da Fazenda, 
através do Departamento de Tributação proceder à baixa 
do débito prescrito inscrito em dívida ativa em nome da 
requerente referente aos exercícios de 2007, 2008, 2009 
e 2010.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
Estado do Espírito Santo, 29 de outubro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 365/2018
Publicação Nº 171225

DECRETO Nº 365 DE 29 DE OUTUBRO DE 2018.

Prescrição de débitos inscritos em Dívida Ativa e das ou-
tras providencias.

O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o requerimento de prescrição formulado 
por CARLA OLIVEIRA GOMES DA SILVA, protocolado sob o 
nº 13988/2017, do débito inscrito em divida ativa referen-
te à IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano e taxas 
de Serviços Urbanos), dos exercícios de2007, 2008, 2009 
e 2010, inscrita nos Cadastro Imobiliário Fiscal sob o n° 
01.01.064.0322.001, com base no CTM (Código Tributário 
Municipal), art. 39 e 156, inciso V, do CTN (Código Tribu-
tário Nacional);

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido pelo Código Tri-
butário Nacional e Municipal é de 05 anos para prescrição 
dos débitos inscritos em dívida ativa;

CONSIDERANDO que não houve suspensão do prazo pres-
cricional cumprindo assim a exigência legal.

D E C R E T A:

Art. 1º. Declaro prescrito o débito inscrito em divida ativa 
em nome de CARLA OLIVEIRA GOMES DA SILVA, brasi-
leira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 168.916.017-97 , 
residente e domiciliado na Rua.Trancredo Neves , nº 385, 
Bairro Vila Landinha , na cidade de Barra de São Francisco, 
referente à IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano 
e Taxas de Serviços Urbanos) , dos exercícios de 2007, 
2008, 2009 e2010, do imóvel inscrito no Cadastro Imo-
biliário Fiscal sob o nº 01.01.064.0322.001, valor de R$ 
504,47 (quinhentos e quatro reais e quarenta e sete cen-
tavos), sendo o IPTU/TSU no valor de R$ 126,77 (cento 
e vinte e seis reais e setenta e sete centavos) e juros e 
multas no valor de R$ R$ 377,70 (trezentos e setenta e 
sete reais e setenta centavos).

Art. 2º. Determino a Secretaria Municipal da Fazenda, 
através do Departamento de Tributação proceder à baixa 
do débito prescrito inscrito em dívida ativa em nome da 
requerente referente aos exercícios de 2007, 2008, 2009 
e 2010.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
Estado do Espírito Santo, 29 de outubro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 367/2018
Publicação Nº 171222

DECRETO Nº 367 DE 29 DE OUTUBRO DE 2018.

Prescrição de débitos inscritos em Dívida Ativa e das ou-
tras providencias.

O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o requerimento de prescrição formulado 
por JOÃO GUAITOLINI, protocolado sob o nº 13834/2017, 
do débito inscrito em divida ativa referente à IPTU/TSU 
(Imposto Predial Territorial Urbano e taxas de Serviços 
Urbanos), dos exercícios de 2007, 2008, 2009, 2010 e 
2012, inscrita nos Cadastro Imobiliário Fiscal sob o n° 
01.02.036.0050.001, com base no CTM (Código Tributário 
Municipal), art. 39 e 156, inciso V, do CTN (Código Tribu-
tário Nacional);

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido pelo Código Tri-
butário Nacional e Municipal é de 05 anos para prescrição 
dos débitos inscritos em dívida ativa;
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CONSIDERANDO que não houve suspensão do prazo pres-
cricional cumprindo assim a exigência legal.

D E C R E T A:

Art. 1º. Declaro prescrito o débito inscrito em divida ativa 
em nome de JOÃO GUAITOLINI, brasileiro, casado, ins-
crito no CPF sob o nº 177.043.677-49, residente e domi-
ciliado na Alta Floresta Oeste RO, Zona Rural, Rondônia, 
referente à IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano 
e Taxas de Serviços Urbanos) , dos exercícios de 2007, 
2008, 2009,2010 e 2011, do imóvel inscrito no Cadastro 
Imobiliário Fiscal sob o nº 01.02.036.0050.001, valor de 
R$ 1.531,61 (um mil, quinhentos e trinta e um reais e 
sessenta e um centavos), sendo o IPTU/TSU no valor de 
R$ 420,59 (quatrocentos e vinte reais e cinqüenta e nove 
centavos) e juros e multas no valor de R$ R$ 1.111,02 ( 
um mil, cento e onze reais e dois centavos).

Art. 2º. Determino a Secretaria Municipal da Fazenda, 
através do Departamento de Tributação proceder à baixa 
do débito prescrito inscrito em dívida ativa em nome da 
requerente referente aos exercícios de 2007, 2008, 2009, 
2010 e 2012.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
Estado do Espírito Santo, 29 de outubro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 368/2018
Publicação Nº 171217

DECRETO Nº 368 DE 29 DE OUTUBRO DE 2018.

Prescrição de débitos inscritos em Dívida Ativa e das ou-
tras providencias.

O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o requerimento de prescrição formula-
do por KARLA DEMETRIO CIPRIANO, protocolado sob o nº 
07841/2017, do débito inscrito em divida ativa referente 
à TLLF (Taxa de Licença para Localização e Fiscalização de 
Funcionamento ), do exercício de 2011, inscrita no Cadas-
tro Municipal Econômica sob o n° 0000031944, com base 
no CTM (Código Tributário Municipal), art. 39 e 156, inciso 
V, do CTN (Código Tributário Nacional);

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido pelo Código Tri-
butário Nacional e Municipal é de 05 anos para prescrição 
dos débitos inscritos em dívida ativa;

CONSIDERANDO que não houve suspensão do prazo pres-
cricional cumprindo assim a exigência legal.

D E C R E T A:

Art. 1º. Declaro prescrito o débito inscrito em divida ativa 
em nome de KARLA DEMETRIO CIPRIANO, brasileira, sol-
teira, inscrita no CPF sob o nº 105.077.397-79, residente e 
domiciliado na Rua Vereador Tito Waldemar Vieira, nº 380, 
Bairro Bambé, na cidade de Barra de São Francisco/ES re-
ferente à TLLF (Taxa de Licença para Localização e Fiscali-
zação de Funcionamento) , do exercício de 2011, referente 
a Inscrição Municipal Econômica sob o nº 0000031944, 
valor de R$ 474,43 ( quatrocentos e setenta e quatro reais 
e quarenta e três centavos), sendo o TLLF no valor de R$ 
153,02 (cento e cinqüenta e três reais e dois centavos) e 
juros e multas no valor de R$ R$ 321,41 (trezentos e vinte 
e um reais e quarenta e um centavos).

Art. 2º. Determino a Secretaria Municipal da Fazenda, 
através do Departamento de Tributação proceder à baixa 
do débito prescrito inscrito em dívida ativa em nome da 
requerente referente ao exercício de 2011.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
Estado do Espírito Santo, 29 de outubro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 378/2018
Publicação Nº 171249

DECRETO Nº 378 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018.

Prescrição de débitos inscritos em Dívida Ativa e das ou-
tras providencias.

O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o requerimento de prescrição formu-
lado por ELCINA NEVES DE PAULA, protocolado sob o 
nº0001599/2018, do débito inscrito em divida ativa refe-
rente à IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano e ta-
xas de Serviços Urbanos), do exercício de 2012, inscrito no 
Cadastro Imobiliário Fiscal sob o n° 01.01.128.0098.001, 
com base no CTM (Código Tributário Municipal), art. 39 e 
156, inciso V, do CTN (Código Tributário Nacional);

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido pelo Código Tri-
butário Nacional e Municipal é de 05 anos para prescrição 
dos débitos inscritos em dívida ativa;



18/12/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1161

www.diariomunicipales.org.br

Página 118

CONSIDERANDO que não houve suspensão do prazo pres-
cricional cumprindo assim a exigência legal.

D E C R E T A:

Art. 1º. Declaro prescrito o débito inscrito em divida ati-
va em nome de ELCINA NEVES DE PAULA, brasileira, vi-
úva, inscrita no CPF sob o nº 034.698.307-03, residen-
te e domiciliado na Av. Central, s/nº, Bairro Vila Luciene, 
referente à IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano 
e Taxas de Serviços Urbanos) , do exercício de 2012, do 
imóvel inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal sob o nº 
01.01.128.0098.001, valor de R$ 164,48 (cento e sessen-
ta e quatro reais e quarenta e oito centavos), sendo o 
IPTU/TSU no valor de R$ 60,76 (sessenta reais e setenta e 
seis centavos) e juros e multas no valor de R$ R$ 103,72 ( 
cento e três reais e setenta e dois centavos).

Art. 2º. Determino a Secretaria Municipal da Fazenda, 
através do Departamento de Tributação proceder à baixa 
do débito prescrito inscrito em dívida ativa em nome da 
requerente referente ao exercício de 2012.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
Estado do Espírito Santo, 08 de Novembro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 380/2018
Publicação Nº 171245

DECRETO Nº 380 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018.

Prescrição de débitos inscritos em Dívida Ativa e das ou-
tras providencias.

O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o requerimento de prescrição formu-
lado por JURANDIR VIEIRA DA SILVA, protocolado sob o 
nº 000712/2018, do débito inscrito em divida ativa re-
ferente à IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano 
e taxas de Serviços Urbanos), dos exercícios de 2009 
e 2010, inscrita no Cadastro Imobiliário Fiscal sob o n° 
01.02.001.0394.001, com base no CTM (Código Tributário 
Municipal), art. 39 e 156, inciso V, do CTN (Código Tribu-
tário Nacional);

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido pelo Código Tri-
butário Nacional e Municipal é de 05 anos para prescrição 
dos débitos inscritos em dívida ativa;

CONSIDERANDO que não houve suspensão do prazo pres-
cricional cumprindo assim a exigência legal.

D E C R E T A:

Art. 1º. Declaro prescrito o débito inscrito em divida ativa 
em nome de JURANDIR VIEIRA DA SILVA, brasileiro, vi-
úvo, inscrito no CPF sob o nº 652.642.157-15, residente 
e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 77, Bairro Bam-
bé, na cidade de Barra de São Francisco/ES, referente à 
IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano e Taxas de 
Serviços Urbanos) , dos exercícios de 2009 e 2010, do 
imóvel inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal sob o nº 
01.02.001.0394.001, valor de R$ 893,20 (oitocentos e no-
venta e três reais e vinte centavos), sendo o IPTU/TSU 
no valor de R$ 247,25 (duzentos e quarenta e sete reais 
e vinte e cinco centavos) e juros e multas no valor de R$ 
R$ 645,95 (seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa 
e cinco centavos).

Art. 2º. Determino a Secretaria Municipal da Fazenda, 
através do Departamento de Tributação proceder à baixa 
do débito prescrito inscrito em dívida ativa em nome da 
requerente referente aos exercícios de 2009 e 2010.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
Estado do Espírito Santo, 08 de Novembro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 381/2018
Publicação Nº 171246

DECRETO Nº 381 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018.

Prescrição de débitos inscritos em Dívida Ativa e das ou-
tras providencias.

O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o requerimento de prescrição formula-
do por MARTA MOULAZ FERREIRA, protocolado sob o nº 
000430/2018, do débito inscrito em divida ativa referen-
te à IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano e ta-
xas de Serviços Urbanos), dos exercícios de 2007, 2008 
e 2009, inscrita no Cadastro Imobiliário Fiscal sob o n° 
01.02.126.0089.001, com base no CTM (Código Tributário 
Municipal), art. 39 e 156, inciso V, do CTN (Código Tribu-
tário Nacional);

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido pelo Código Tri-
butário Nacional e Municipal é de 05 anos para prescrição 
dos débitos inscritos em dívida ativa;



18/12/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1161

www.diariomunicipales.org.br

Página 119

CONSIDERANDO que não houve suspensão do prazo pres-
cricional cumprindo assim a exigência legal.

D E C R E T A:

Art. 1º. Declaro prescrito o débito inscrito em divida ativa 
em nome de MARTA MOULAZ FERREIRA, brasileira, casa-
da, inscrita no CPF sob o nº 116.622.087-74, residente e 
domiciliado na Rua Batista, nº 46, Bairro Nova Barra, na 
cidade de Barra de São Francisco/ES, referente à IPTU/
TSU (Imposto Predial Territorial Urbano e Taxas de Ser-
viços Urbanos) , dos exercícios de 2007, 2008 e 2009, 
do imóvel inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal sob o nº 
01.02.126.0089.001, valor de R$ 790,45 (setecentos e 
noventa reais e quarenta e cinco centavos), sendo o IPTU/
TSU no valor de R$ 188,19 (cento e oitenta e oito reais e 
dezenove centavos) e juros e multas no valor de R$ R$ 
602,26 (seiscentos e dois reais e vinte e seis centavos).

Art. 2º. Determino a Secretaria Municipal da Fazenda, 
através do Departamento de Tributação proceder à baixa 
do débito prescrito inscrito em dívida ativa em nome da 
requerente referente aos exercícios de 2007, 2008 e 2009.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
Estado do Espírito Santo, 08 de Novembro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 382/2018
Publicação Nº 171247

DECRETO Nº 382 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018.

Prescrição de débitos inscritos em Dívida Ativa e das ou-
tras providencias.

O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o requerimento de prescrição formu-
lado por ONEZIA DE SOUZA E SILVA, protocolado sob o 
nº 0006417/2018, do débito inscrito em divida ativa re-
ferente à IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano 
e taxas de Serviços Urbanos), dos exercícios de 2007 e 
2008 , inscrita no Cadastro Imobiliário Fiscal sob o n° 
01.03.034.0150.001, com base no CTM (Código Tributário 
Municipal), art. 39 e 156, inciso V, do CTN (Código Tribu-
tário Nacional);

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido pelo Código Tri-
butário Nacional e Municipal é de 05 anos para prescrição 
dos débitos inscritos em dívida ativa;

CONSIDERANDO que não houve suspensão do prazo pres-
cricional cumprindo assim a exigência legal.

D E C R E T A:

Art. 1º. Declaro prescrito o débito inscrito em divida ativa 
em nome de ONEZIA DE SOUZA E SILVA, brasileira, casa-
da, inscrita no CPF sob o nº 705.258.207-44, residente e 
domiciliado na Rua São Sebastião, nº 126, Bairro Irmãos 
Fernandes , na cidade de Barra de São Francisco/ES, re-
ferente à IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano e 
Taxas de Serviços Urbanos) , dos exercícios de 2007 e 
2008, do imóvel inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal sob 
o nº 01.03.034.0150.001, valor de R$ 1.109,25 (um mil, 
cento e nove reais e vinte e cinco centavos), sendo o IPTU/
TSU no valor de R$ 250,90 (duzentos e cinqüenta reais 
e noventa centavos) e juros e multas no valor de R$ R$ 
858,35 (oitocentos e cinqüenta e oito reais e trinta e cinco 
centavos).

Art. 2º. Determino a Secretaria Municipal da Fazenda, 
através do Departamento de Tributação proceder à baixa 
do débito prescrito inscrito em dívida ativa em nome da 
requerente referente aos exercícios de 2007 e 2008 .

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
Estado do Espírito Santo, 08 de Novembro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 383/2018
Publicação Nº 171227

DECRETO Nº 383 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018.

Prescrição de débitos inscritos em Dívida Ativa e das ou-
tras providencias.

O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o requerimento de prescrição for-
mulado por WILSON PEREIRA, protocolado sob o nº 
0006732/2018, do débito inscrito em divida ativa referen-
te à IPTU/TSU (Imposto Predial Territorial Urbano e ta-
xas de Serviços Urbanos), dos exercícios de 2007, 2008, 
2009 e 2010 inscrita no Cadastro Imobiliário Fiscal sob o 
n° 01.03.110.0494.001, com base no CTM (Código Tribu-
tário Municipal), art. 39 e 156, inciso V, do CTN (Código 
Tributário Nacional);

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido pelo Código Tri-
butário Nacional e Municipal é de 05 anos para prescrição 
dos débitos inscritos em dívida ativa;
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CONSIDERANDO que não houve suspensão do prazo pres-
cricional cumprindo assim a exigência legal.

D E C R E T A:

Art. 1º. Declaro prescrito o débito inscrito em divida ati-
va em nome de WILSON PEREIRA, brasileiro, inscrito no 
CPF sob o nº 034.695.057-05, residente e domiciliado 
na Rua Milton Acipreste, nº 553, Bairro Vila Luciene , na 
cidade de Barra de São Francisco/ES, referente à IPTU/
TSU (Imposto Predial Territorial Urbano e Taxas de Ser-
viços Urbanos) , dos exercícios de 2007, 2008, 2009 e 
2010 do imóvel inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal sob 
o nº 01.03.110.0494.001, valor de R$ 726,22 (setecentos 
e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), sendo o IPTU/
TSU no valor de R$ 181,23 (cento e oitenta e um reais e 
vinte e três centavos) e juros e multas no valor de R$ R$ 
544,99 (quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e 

nove centavos).

Art. 2º. Determino a Secretaria Municipal da Fazenda, 
através do Departamento de Tributação proceder à baixa 
do débito prescrito inscrito em dívida ativa em nome da 
requerente referente aos exercícios de 2007, 2008, 2009 
e 2010 .

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
Estado do Espírito Santo, 08 de Novembro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 417/2018
Publicação Nº 171363

DECRETO Nº 417/2018 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018.

Aprova o desdobro/subdivisão do lote 03 (Três) da quadra 15 (quinze), localizado no Bairro Vila Gonçalves nesta Cidade 
de propriedade de MARCELO SANTOS LEITE e FERNANDO ANTONIO SANTOS LEITE descritos na matrícula R-1, nº 3409, 
livro 02, ficha 01, conforme certidão de inteiro teor, croqui e memorial descritivo em anexo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 66, XXVII, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o pedido de desdobro/subdivisão do lote 03 (Três) da quadra 15 (quinze), localizado no Bairro Vila 
Gonçalves nesta Cidade de propriedade de MARCELO SANTOS LEITE e FERNANDO ANTONIO SANTOS LEITE descritos na 
matrícula R-1, nº 3409, livro 02, ficha 01, conforme certidão de inteiro teor, croqui e memorial descritivo em anexo, pro-
tocolado sob o nº 9836/2015, decreta:

Art. 1º. Aprova desdobro/subdivisão do lote 03 (Três) da quadra 15 (quinze), localizado no Bairro Vila Gonçalves nesta 
Cidade de propriedade de MARCELO SANTOS LEITE e FERNANDO ANTONIO SANTOS LEITE descritos na matrícula R-1, nº 
3409, livro 02, ficha 01, conforme certidão de inteiro teor, croqui e memorial descritivo em anexo inscrição imobiliária nº 
01.01.089.0132.001/002/003, com as seguintes dimensões e confrontações:

LOTE FRENTE FUNDOS DIREITA ESQUERDA ÁREA DO LOTE

03 19,69 19,60 32,37 30,85 625,71m²

3-A 12,06 15,13 10,37 13,82 161,72m²

3-B 12,39 12,00 15,13 18,22 200,07m²

3-C 11,46 10,00 18,22 21,05 206,50m²

I - LOTE 03- QUADRA 15 – COM ÁREA DE 625,71 M², CONTENDO AS SEGUINTES DIMENSÕES

Frente: 19,69 metros pela frente com a Avenida Dona Minelvina Garcia de Lima;

Lateral direita: 30,85 metros pela lateral direita na divisa com a Rua Eduardo Ferreira Vilaça;

Fundos: 19,60 metros pelos fundos na divisa com Celça Gonçalves Thebaldi e José Henrique Bianquini;

Lateral esquerda: 32,37 metros pela lateral esquerda, confrontando-se com os lotes 3-A, 3-B e 3-C;

Distância métrica da esquina mais próxima: o lote situa-se a uma distância de 0 metros da esquina com a Avenida Dona 
Minelvina Garcia de Lima com Rua Eduardo Ferreira Vilaça.
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II - LOTE 3-A - QUADRA 15 – COM ÁREA DE 161,72 M², CONTENDO AS SEGUINTES DIMENSÕES

Frente: 12,06 metros pela frente com a Avenida Dona Minelvina Garcia de Lima;

Lateral direita: 10,37 metros pela lateral direita confrontando-se com o lote 03;

Fundos: 15,13 metros pelos fundos confrontando-se com o lote 3-B;

Lateral esquerda: 13,82 metros pela lateral esquerda, confrontando-se com a Rua Rui Barbosa;

Distância métrica da esquina mais próxima: o lote situa-se a uma distância de 0 metros da esquina com a Avenida Dona 
Minelvina Garcia de Lima com Rua Rui Barbosa.

III - LOTE 3-B - QUADRA 15 – COM ÁREA DE 200,07 M², CONTENDO AS SEGUINTES DIMENSÕES

Frente: 12,39 metros pela frente com a Rui Barbosa;

Lateral direita: 15,13 metros pela lateral direita confrontando-se com o lote 3-A;

Fundos: 12,00 metros pelos fundos confrontando-se com lote 03;

Lateral esquerda: 18,22 metros pela lateral esquerda, confrontando-se com o lote 3-C;

Distância métrica da esquina mais próxima: o lote situa-se pela Rua Rui Barbosa a uma distância de 13,82 metros da 
esquina com a Avenida Dona Minelvina Garcia de Lima.

IV - LOTE 3-C - QUADRA 15 – COM ÁREA DE 206,50 M², CONTENDO AS SEGUINTES DIMENSÕES

Frente: 11,46 metros pela frente com a Rui Barbosa;

Lateral direita: 18,22 metros pela lateral direita confrontando-se com o lote 3-B;

Fundos: 10,00 metros pelos fundos confrontando-se com lote 03;

Lateral esquerda: 21,05 metros pela lateral esquerda, confrontando-se com o José Henrique Bianquini;

Distância métrica da esquina mais próxima: o lote situa-se pela Rua Rui Barbosa a uma distância de 26,21 metros da 
esquina com a Avenida Dona Minelvina Garcia de Lima.

Art. 2º. As alterações constantes deste decreto deverão ser depositadas no registro de imóveis, para averbação em com-
plementação ao projeto original.

Art. 3º. Revoga o decreto nº 143 de 22 de fevereiro de 2017.

Art. 4º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco-ES, 22 de Novembro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 418/2018
Publicação Nº 171361

DECRETO Nº 418/2018 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018.

Aprova a retificação da área da quadra nº 02 (dois) bem 
como dos lotes de 01 (um) a 16 (dezesseis) da mesma 
quadra 02, matricula nº 8306, lotes 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, e os lotes 07, inscrição 
imobiliária nº 01.03.132.0192.001, matrícula nº 11.286, 
e lote 12 inscrição imobiliária nº 01.03.132.0090.001, 
matrícula nº 8.716 e lote 16 inscrição imobiliária nº 
01.03.132.0132.001, matrícula nº 11.405, do loteamento 
Ponciano, localizado nesta Cidade, conforme certidão de 
inteiro teor, croqui e memorial descritivo em anexo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 66, XXVII, da Lei Orgânica 
Municipal, e

CONSIDERANDO o pedido de retificação da área da qua-
dra nº 02 (dois) bem como dos lotes de 01 (um) a 16 
(dezesseis) da mesma quadra 02, matricula nº 8306, lo-
tes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, e 
os lotes 07, inscrição imobiliária nº 01.03.132.0192.001, 
matrícula nº 11.286, lote 12 inscrição imobiliária nº 
01.03.132.0090.001, matrícula nº 8.716 e lote 16 ins-
crição imobiliária nº 01.03.132.0132.001, matrícula nº 
11.405, do loteamento Ponciano, localizado nesta Cidade, 
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conforme certidão de inteiro teor, croqui e memorial descri-
tivo em anexo, protocolado sob o nº 4197/2018, decreta:

Art. 1º. Aprova retificação da área da quadra nº 02 (dois) 
bem como dos lotes de 01 (um) a 16 (dezesseis) da mes-
ma quadra 02, matricula nº 8306, lotes 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, e os lotes 07, inscrição 
imobiliária nº 01.03.132.0192.001, matrícula nº 11.286, 
lote 12 inscrição imobiliária nº 01.03.132.0090.001, 
matrícula nº 8.716 e lote 16 inscrição imobiliária nº 
01.03.132.0132.001, matrícula nº 11.405, do loteamento 
Ponciano, conforme certidão de inteiro teor, croqui e me-
morial descritivo em anexo, com as seguintes dimensões 
e confrontações:

I - QUADRA 02. COM AS SEGUINTES DIMENSÕES E CON-
FRONTAÇÕES.

Frente: 12,30, 11.80, 3.60, 15,00 e 3.55 metros pela fren-
te com a rua Sezino Fernandes de Jesus;

Lateral direita: 89.25 metros pela lateral direita na divisa 
com a rua Dozolina Moschen Cozer;

Fundos: 18.50, 1,50 e 19.90 metros pelos fundos na divisa 
com a avenida Salles de Almeida;

Lateral esquerda: 82.30 metros pela lateral esquerda na 
divisa com a rua Maria Arreca;

Metragem Quadrada: 3.818,92m².

II - LOTE 01 DA QUADRA 02. COM AS SEGUINTES DIMEN-
SÕES E CONFRONTAÇÕES.

Frente: 12.30 metros pela frente com a rua Sezino Fer-
nandes de Jesus;

Lateral direita: 24.55 metros pela lateral direita na divisa 
com o lote 02 e 04

Fundos: 10.60 metros pelos fundos na divisa com o lote 5;

Lateral esquerda: 21.40 metros pela lateral esquerda na 
divisa com a rua Maria Arreca;

Distância métrica da esquina mais próxima: o lote situa-se 
pela rua Sezino Fernandes de Jesus, de esquina com a rua 
Maria Arreca.

Metragem Quadrada: 257,05m².

III - LOTE 02 DA QUADRA 02. COM AS SEGUINTES DIMEN-
SÕES E CONFRONTAÇÕES.

Frente: 11,80 e 3.60 metros pela frente com a rua Sezino 
Fernandes de Jesus;

Lateral direita: 17.00 metros pela lateral direita na divisa 
com os lotes 03;

Fundos: 18.25 metros pelos fundos na divisa com o lote 4;

Lateral esquerda: 14.45 metros pela lateral esquerda na 
divisa com o lote 01;

Distância métrica da esquina mais próxima: o lote situa-se 

pela rua Sezino Fernandes de Jesus a uma distância de 
12,30 metros da esquina com a rua Maria Arreca.

Metragem Quadrada: 261,07m²

IV - LOTE 03 DA QUADRA 02. COM AS SEGUINTES DIMEN-
SÕES E CONFRONTAÇÕES.

Frente: 15,00 e 3.55 metros pela frente com a rua Sezino 
Fernandes de Jesus;

Lateral direita: 13.35 metros pela lateral direita na divisa 
com a rua Dozolina Moschen Cozer;

Fundos: 15.40 metros pelos fundos na divisa com o lote 4;

Lateral esquerda: 17.00 metros pela lateral esquerda na 
divisa com o lote 02;

Distância métrica da esquina mais próxima: o lote situa-se 
pela rua Sezino Fernandes de Jesus, de esquina com a rua 
Dozolina Moschen Cozer;

Metragem Quadrada: 320,65m².

V - LOTE 04 DA QUADRA 02. COM AS SEGUINTES DIMEN-
SÕES E CONFRONTAÇÕES.

Frente: 10.10 metros pela frente com a rua Dozolina Mos-
chen Cozer;

Lateral direita: 32.20 metros pela lateral direita na divisa 
com o lote 05 e 06;

Fundos: 10.10 metros pelos fundos na divisa com o lote 
02;

Lateral esquerda: 33.65 metros pela lateral esquerda na 
divisa com o lote 02 e 03;

Distância métrica da esquina mais próxima: o lote situa-se 
pela rua Dozolina Moschen Cozer a uma distância de 14.80 
metros da esquina com a rua Sezino Fernandes de Jesus;

Metragem Quadrada: 339,86m².

VI - LOTE 05 DA QUADRA 02. COM AS SEGUINTES DIMEN-
SÕES E CONFRONTAÇÕES.

Frente: 10.20 metros pela frente com a rua Maria Arreca;

Lateral direita: 21.70 metros pela lateral direita na divisa 
com os lotes 01 e 04;

Fundos: 10.20 metros pelos fundos na divisa com os lotes 
06;

Lateral esquerda: 20.40 metros pela lateral esquerda na 
divisa com o lote 07;

Distância métrica da esquina mais próxima: o lote situa-se 
pela rua Maria Arreca a uma distância de 21,40 metros da 
esquina com a rua Sezino Fernandes de Jesus;

Metragem Quadrada: 213,69m².

VII - LOTE 06 DA QUADRA 02. COM AS SEGUINTES DI-
MENSÕES E CONFRONTAÇÕES.
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Frente: 10.10 metros pela frente com a rua Dozolina Mos-
chen Cozer;

Lateral direita: 21.50 metros pela lateral direita na divisa 
com o lote 08;

Fundos: 10.20 metros pelos fundos na divisa com o lote 
05;

Lateral esquerda: 21.60 metros pela lateral esquerda na 
divisa com o lote 04;

Distância métrica da esquina mais próxima: o lote situa-se 
pela rua Dozolina Moschen Cozer a uma distância de 24,90 
metros da esquina com a rua Sezino Fernandes de Jesus;

Metragem Quadrada: 217,65m².

VIII - LOTE 07 DA QUADRA 02. COM AS SEGUINTES DI-
MENSÕES E CONFRONTAÇÕES.

Frente: 10.20 metros pela frente com a rua Maria Arreca;

Lateral direita: 20.70 metros pela lateral direita na divisa 
com o lote 05;

Fundos: 10.20 metros pelos fundos na divisa com o lote 
08;

Lateral esquerda: 20.30 metros pela lateral esquerda na 
divisa com o lote 09;

Distância métrica da esquina mais próxima: o lote situa-se 
pela rua Maria Arreca a uma distância de 31,60 metros da 
esquina com a rua Sezino Fernandes de Jesus;

Metragem Quadrada: 209.10m².

XIX - LOTE 08 DA QUADRA 02. COM AS SEGUINTES DI-
MENSÕES E CONFRONTAÇÕES.

Frente: 16.50 metros pela frente com a rua Dozolina Mos-
chen Cozer;

Lateral direita: 21.40 metros pela lateral direita na divisa 
com o lote 10;

Fundos: 16.30 metros pelos fundos na divisa com os lotes 
7 e 9;

Lateral esquerda: 21.50 metros pela lateral esquerda na 
divisa com o lote 6;

Distância métrica da esquina mais próxima: o lote situa-se 
pela rua Dozolina Moschen Cozer a uma distância de 35,00 
metros da esquina com a rua Sezino Fernandes.

Metragem Quadrada: 357.40m².

X - LOTE 09 DA QUADRA 02. COM AS SEGUINTES DIMEN-
SÕES E CONFRONTAÇÕES.

Frente: 12.20 metros pela frente com a rua Maria Arreca;

Lateral direita: 20.30 metros pela lateral direita na divisa 
com o lote 07;

Fundos: 12.70 metros pelos fundos na divisa com os lotes 
08 e 10;

Lateral esquerda: 19.90 metros pela lateral esquerda na 
divisa com o lote 11;

Distância métrica da esquina mais próxima: o lote situa-se 
pela rua Maria Arreca a uma distância de 28.30 metros da 
esquina com a avenida Salles de Almeida;

Metragem Quadrada: 250.24m².

XI - LOTE 10 DA QUADRA 02. COM AS SEGUINTES DIMEN-
SÕES E CONFRONTAÇÕES.

Frente: 7.50 metros pela frente com a rua Dozolina Mos-
chen Cozer;

Lateral direita: 21.40 metros pela lateral direita na divisa 
com o lote 12;

Fundos: 7.60 metros pelos fundos na divisa com o lote 9;

Lateral esquerda: 21.40 metros pela lateral esquerda na 
divisa com o lote 8;

Distância métrica da esquina mais próxima: o lote situa-se 
pela rua Dozolina Moschen Cozer a uma distância de 31,70 
metros da esquina com a avenida Salles de Almeida.

Metragem Quadrada: 161.57m².

XII - LOTE 11 DA QUADRA 02. COM AS SEGUINTES DI-
MENSÕES E CONFRONTAÇÕES.

Frente: 8.10 metros pela frente com a rua Maria Arreca;

Lateral direita: 19.90 metros pela lateral direita na divisa 
com o lote 09;

Fundos: 8.20 metros pelos fundos na divisa com o lote 12;

Lateral esquerda: 19.30 metros pela lateral esquerda na 
divisa com o lote 13;

Distância métrica da esquina mais próxima: o lote situa-se 
pela rua Maria Arreca a uma distância de 20,20 metros da 
esquina com a avenida Salles de Almeida;

Metragem Quadrada: 159.74m².

XIII - LOTE 12 DA QUADRA 02. COM AS SEGUINTES DI-
MENSÕES E CONFRONTAÇÕES.

Frente: 10.00 metros pela frente com a rua Dozolina Mos-
chen Cozer;

Lateral direita: 21.30 metros pela lateral direita na divisa 
com o lote 14;

Fundos: 9.80 metros pelos fundos na divisa com os lotes 
11 e 13;

Lateral esquerda: 21.40 metros pela lateral esquerda na 
divisa com o lote 10;

Distância métrica da esquina mais próxima: o lote situa-se 
pela rua Dozolina Moschen Cozer a uma distância de 21,70 
metros da esquina com a rua avenida Salles de Almeida;

Metragem Quadrada: 211.36m².
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XIV - LOTE 13 DA QUADRA 02. COM AS SEGUINTES DI-
MENSÕES E CONFRONTAÇÕES.

Frente: 10.10 metros pela frente com a rua Maria Arreca;

Lateral direita: 19.30 metros pela lateral direita na divisa 
com o lote 11;

Fundos: 10.10 metros pelos fundos na divisa com os lotes 
12 e 14;

Lateral esquerda: 18.90 metros pela lateral esquerda na 
divisa com o lote 15;

Distância métrica da esquina mais próxima: o lote situa-se 
pela rua Maria Arreca a uma distância de 10,10 metros da 
esquina com a avenida Salles de Almeida;

Metragem Quadrada: 192.91m².

XV - LOTE 14 DA QUADRA 02. COM AS SEGUINTES DI-
MENSÕES E CONFRONTAÇÕES.

Frente: 10.10 metros pela frente com a rua Dozolina Mos-
chen Cozer;

Lateral direita: 21.20 metros pela lateral direita na divisa 
com o lote 16;

Fundos: 10.10 metros pelos fundos na divisa com os lotes 
13 e 15;

Lateral esquerda: 21.30 metros pela lateral esquerda na 
divisa com o lote 12;

Distância métrica da esquina mais próxima: o lote situa-se 
pela rua Dozolina Moschen Cozer a uma distância de 11,60 
metros da esquina com a rua avenida Salles de Almeida;

Metragem Quadrada: 214.62m².

XVI - LOTE 15 DA QUADRA 02. COM AS SEGUINTES DI-
MENSÕES E CONFRONTAÇÕES.

Frente: 10.10 metros pela frente com a rua Maria Arreca;

Lateral direita: 18.90 metros pela lateral direita na divisa 
com o lote 13;

Fundos: 12.90 metros pelos fundos na divisa com os lotes 
14 e 16;

Lateral esquerda: 18.50 metros pela lateral esquerda na 
divisa com a avenida Salles de Almeida;

Distância métrica da esquina mais próxima: o lote situa-se 
pela rua Maria Arreca, de esquina com a avenida Salles de 
Almeida;

Metragem Quadrada: 206.26m².

XVII - LOTE 16 DA QUADRA 02. COM AS SEGUINTES DI-
MENSÕES E CONFRONTAÇÕES.

Frente: 11.60 metros pela frente com a rua Dozolina Mos-
chen Cozer;

Lateral direita: 19.90 e 1.50 metros pela lateral direita na 

divisa com a avenida Salles de Almeida;

Fundos: 11.30 metros pelos fundos na divisa com o lote 
15;

Lateral esquerda: 21.20 metros pela lateral esquerda na 
divisa com o lote 14;

Distância métrica da esquina mais próxima: o lote situa-se 
pela rua Dozolina Moschen Cozer, de esquina com a aveni-
da Salles de Almeida;

Metragem Quadrada: 245.75m².

Art. 2º. As alterações constantes deste decreto deverão 
ser depositadas no registro de imóveis, para averbação em 
complementação ao projeto original.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco-
-ES, 27 de Novembro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 440/2018 - AMBULANTES
Publicação Nº 171287

DECRETO Nº 440 , 10 DE DEZEMBRO DE 2018

DISPÕE SOBRE A regulamentação de locais e horários es-
pecíficos para a atuação de vendendores ambulantes na 
sede do MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições 
legais;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 
30, confere ao Município a competência de legislar sobre 
assunto de interesse local, prestar serviços públicos de in-
teresse local e promover, no que couber, o adequado orde-
namento territorial, mediante planejamento e controle do 
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

CONSIDERANDO o que determina a Lei Complementar nº 
005 de 2008, que institui o Código de Posturas do Muni-
cípio, nas Seções que dispõe sobre "Do Comércio Ambu-
lante" e"Da Taxa de Licença para o Exercício do Comércio 
Eventual ou Ambulante";

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Público em regu-
lamentar a licença para a atividade de comércio ambulante 
no Município.

DECRETA:
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Art.1º. Para efeito deste regulamento, considera-se am-
bulante toda pessoa física, civilmente capaz, que exerça 
atividade lícita, por conta própria na condição mínima de 
profissional autônomo ou empreendedor individual.

Art. 2º. O comércio ambulante em vias e áreas públicas será 
exercido mediante inscrição na Secretaria Municipal da Fa-
zenda, a título precário, oneroso, pessoal e intransferível, 
podendo ser revogado a qualquer tempo, sem que assis-
ta ao vendedor ambulante qualquer direito à indenização.

§ 1º Cabe ao ambulante a responsabilidade de dirigir-se 
até a Secretaria Municipal da Fazenda, munido de seus 
documentos pessoais e comprovante de residência, para 
realizar sua identificação como vendedor ambulante, nos 
termos do artigo 398 do Código de Posturas Municipal, e 
relatar por quantos dias pretende permanecer na cidade, 
e que serão inscritos no cadastro sócio econômico nas se-
guintes atividades:

a)Comércio ambulante e outros tipos de comércio vare-
jista;

b)Comercio ambulante eventual de outros Municípios por 
dia; e

c)Comércio ambulante eventual para venda de produtos 
hortifrutigranjeiros, alimentos, de outros municípios para 
consumidor, por dia.

§ 2º Com a realização de vistoria do Auditor Fiscal, o ca-
dastro do vendedor ambulante será lançado pelo Depar-
tamento de Tributação e emitida a Taxa de Licença para o 
Exercício do Comércio Eventual ou Ambulante descrita nos 
artigos 395 e 396 da Lei Complementar nº 005/2008 - Có-
digo de Posturas deste Município, que deverá ser recolhida 
aos cofres públicos, e mediante comprovante de quitação 
da taxa será entregue ao ambulante o cartão de inscrição 
nos termos do §1º do art. 399 da Lei Complementar nº 
005/2008 - Código de Posturas Municipal.

§ 3º Para os ambulantes encontrados na cidade, que não 
portarem seu Cartão de Inscrição, bem como, o com-
provante da taxa devidamente quitado, sofrerá as puni-
ções nos termos do artigo 401 da Lei Complementar nº 
005/2008 - Código de Posturas Municipal.

Art. 3º. Fica proibido o exercício do comércio ambulante 
no Centro desta Cidade em toda a extensão das Avenidas 
Jones dos Santos Neves e Prefeito Manoel Vila, compreen-
dendo também ruas transversais das referidas Avenidas, 
quais sejam:Rua David José Rodrigues; Rua Juiz Thaurion 
Pimentel, Rua Gumercindo Farias, Rua Coronel Djalma 
Borges, Rua Desembargador Danton Bastos, Rua Vereador 
Wantuil Ribeiro Fagundes, Travessa Pedro Coimbra, Rua 
Alceu Antônio Melgaço, Avenida Dona Minelvina Garcia de 
Lima e Avenida Prefeito Antônio Valle, por qualquer meio 
das 07:00h. até às 15h:00min.

§1º Todo vendedor ambulante que for encontrado mes-
mo de posse do Cartão de Inscrição, comercializando seus 
produtos nas áreas delimitadas como proibidas para o 

comércio ambulante, terá seus produtos apreendidos, so-
frendo as consequências elencadas nos artigos 401 e 402 
da Lei Complementar nº 005 de 2008, Código de Posturas 
Municipal.

§ 2º Fica proibido à comercialização de qualquer merca-
doria sob veículo que não ocupe somente 01(uma) vaga 
de estacionamento em qualquer horário e local da sede do 
Município de Barra de São Francisco.

§3º O comércio ambulante exercido pelos empreende-
dores individuais e pessoas físicas inscritas no Cadastro 
Sócio Econômico da Secretaria Municipal da Fazenda, lo-
calizados na Travessa Cecília Agostine serão mantidos, po-
dendo ser inscritos novos empreendedores havendo vagas 
disponíveis.

Art. 4º.Fica autorizado a confecção de placas informativas, 
que deverão ser afixadas nas limitações da área proibida e 
nas entradas da cidade indicando a proibição do comércio 
ambulante de que trata o presente Decreto.

Parágrafo Único.As normas constantes do presente Decreto 
serão devidamente informadas por meio de divulgação nas 
plataformas de comunicação da Prefeitura de Barra de São 
Francisco: facebook.com/pmbsf/ www.pmbsf.es.gov.br.

Art. 5º.Este Decreto entrará em vigor em 02 de Janeiro 
de 2019, quando ocorrerá sua afixação no átrio sede da 
Prefeitura Municipal.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
Estado do Espírito Santo, 10 de dezembro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO 63/2018
Publicação Nº 171366

DECRETO Nº 63/2018 DE 27 DE MARÇO DE 2018

Aprova a fusão/unificação dos lotes 12 e 14 da quadra 06, 
localizados na Rua Antonio Luiz de Souza nº 75, bairro 
Centro do Loteamento Vila Rezende nesta Cidade descrito 
na matrícula nº 7603, ficha 01, livro 02, passando a consti-
tuir uma única unidade permanecendo apenas o lote 12 da 
quadra 06, com inscrição imobiliária nº 01.01.092.0115-
001, com área de 400,00mª (quatrocentos metros qua-
drados), de propriedade de PEDRO CASTILHO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 66, XXVII, da Lei Orgânica 
Municipal, e

CONSIDERANDO o pedido de fusão/unificação dos lotes 12 
e 14 da quadra 06, do Loteamento Vila Rezende localizado 



18/12/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1161

www.diariomunicipales.org.br

Página 126

na Rua Antonio Luiz de Souza bairro Centro, formulado 
por PEDRO CASTILHO, protocolado sob o nº 12.965/2017, 
decreta:

Art. 1º. Aprova a fusão/unificação dos lotes 12 e 14 da 
quadra 06, localizados na Rua Antonio Luiz de Souza nº 
75, bairro Centro do Loteamento Vila Rezende nesta Ci-
dade descrito na matrícula nº 7603, ficha 01, livro 02, 
passando a constituir uma única unidade permanecendo 
apenas o lote 12 da quadra 06, com inscrição imobiliária 
nº 01.01.092.0115-001, com área de 400,00mª (quatro-
centos metros quadrados), de propriedade de PEDRO CAS-
TILHO, com as seguintes dimensões e confrontações:

LOTE 12 – QUADRA 06 – COM ÁREA DE 400,00 M², CON-
TENDO AS SEGUINTES DIMENSÕES

Frente: 20,00 metros pela frente com a Rua Antonio Luiz 
de Souza;

Lateral direita: 20,00 metros pela lateral direita com o lote 
16 da quadra 06, de propriedade de Maria Luciene Mainete 
dos Santos;

Fundos: 20,00 metros pelos fundos com os lotes 11 e 13 
da quadra 06, sendo lote 11 de propriedade de Igreja do 
Evangelho Quadrangular e lote 13 de propriedade de Maria 
de Lourdes Rezende Breda;

Lateral esquerda: 20,00 metros pela lateral esquerda com 
o lote 10 da quadra 06 de propriedade de Elias Pereira 
Pinheiro;

Distância métrica da esquina mais próxima: O lote está a 
uma distância de 60,00 m da Rua Angelo Santos.

Art. 2º. As alterações constantes deste decreto deverão 
ser depositadas no registro de imóveis, para averbação em 
complementação ao projeto original.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco-
-ES, 27 de março de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal



18/12/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1161

www.diariomunicipales.org.br

Página 127

Castelo

Prefeitura

ADITIVO DE CONTRATO
Publicação Nº 171165

ADITIVO CONTRATUAL

1° TERMO DE ADITIVO CONTRATO N° 129/2018 DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO/CUIDADORA QUE ENTRE 
SI FAZEM, MUNICÍPIO DE CASTELO E RAIANE AMORIM MENINI DONA.

1) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Nossa Senhora 
da Penha, nº.103, na Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, repre-
sentado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS PIASSI, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o 
n° 159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, residente e domiciliado na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso 
Alto, nesta cidade de Castelo-ES, residente e domiciliado nesta cidade, por intermédio de recursos oriundos da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASTELO, com sede à Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, Cidade 
de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato repre-
sentado pela Secretária Municipal de Educação, Srª. MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA, brasileira, casada, residente e 
domiciliada à Rua Manoel Pires Martins, Nº 187, Bairro Santo Andrezinho, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, 
CEP. 29.360-000, inscrito no CPF nº 283.485.597-87 e Carteira de Identidade nº 171.681 - SPTC/ES, neste ato denomi-
nado CONTRATANTE e de outro lado a Srª. RAIANE AMORIM MENINI DONA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 
146.669.277-43, CI nº 3.280.562-ES, residente e domiciliada na localidade de Córrego da Prata, Zona Rural, Município de 
Castelo, Estado do Espírito Santo, o doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente termo de acordo 
com a Lei Municipal 2.620/2008, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - Fica prorrogado o presente Contrato, pelo período compreen-
dido entre o dia 21 de Dezembro de 2018 até o término da licença maternidade da contratada, permanecendo inalteradas 
todas as demais cláusulas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à 
conta da:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de Recurso

007008.1236100852.522 31900400000 288 SEME – 1102 – FUNDEB 40% Ensino Fundamental

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor mensal do presente contrato é de R$ 980,41 (Novecentos e Oitenta Reais e Quarenta e Um 
Centavos), pagável até o 10º (décimo) dia útil, subsequente ao vencido, com os descontos e alterações previstos em Lei.

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente termo aditivo decorre de autorização do Exmo. Sr. Prefeito, 
exarada no Processo Administrativo nº 16.781/2018, e encontra amparo Legal na jurisprudência do STF, fulcrada no Artigo 
7º, XVIII, da Constituição Federal, Artigo 10, Inciso II, alínea "b" , das ADCT'S.

Castelo/ES, 17 de dezembro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal de Castelo

MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA

Secretária Municipal de Educação

RAIANE AMORIM MENINI DONA

Contratada

TESTEMUNHA:

1) _________________________________________

2) _________________________________________
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ADITIVO DE CONTRATO
Publicação Nº 171163

ADITIVO CONTRATUAL

1° TERMO DE ADITIVO CONTRATO N° 180/2018 DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO QUE ENTRE SI FAZEM, 
MUNICÍPIO DE CASTELO E GAÍSA THOBIAS MACHADO BRUNI.

1) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Nossa Senhora 
da Penha, nº.103, na Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, repre-
sentado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS PIASSI, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o 
n° 159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, residente e domiciliado na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso 
Alto, nesta cidade de Castelo-ES, residente e domiciliado nesta cidade, por intermédio de recursos oriundos da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASTELO, com sede à Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, Cidade 
de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato repre-
sentado pela Secretária Municipal de Educação, Srª. MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA, brasileira, casada, residente e 
domiciliada à Rua Manoel Pires Martins, Nº 187, Bairro Santo Andrezinho, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, 
CEP. 29.360-000, inscrito no CPF nº 283.485.597-87 e Carteira de Identidade nº 171.681 - SPTC/ES, neste ato denomi-
nado CONTRATANTE e de outro lado a Srª. GAÍSA THOBIAS MACHADO BRUNI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 
123.467.267-70, CI nº 3.203.539-ES, residente e domiciliado à Av. Giovani Piassi, nº 100, Santo Agostinho, Município de 
Castelo, CEP: 29.360-000, Estado do Espírito Santo, o doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente 
termo de acordo com a Lei Municipal 2.620/2008, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - Fica prorrogado o presente Contrato, pelo período compreen-
dido entre o dia 21 de Dezembro de 2018 até o término da Licença Maternidade da contratada, permanecendo inalteradas 
todas as demais cláusulas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à 
conta da:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de Recurso

007008.1236500412.540 31900400000 969
SEME – 1102 – FUNDEB 40% Educação Infantil – Creche –
0 A 3 anos

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor mensal do presente contrato é de R$ 980,41 (Novecentos e Oitenta Reais e Quarenta e Um 
Centavos), pagável até o 10º (décimo) dia útil, subsequente ao vencido, com os descontos e alterações previstos em Lei.

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente termo aditivo decorre de autorização do Exmo. Sr. Prefeito, 
exarada no Processo Administrativo nº 16.781/2018, e encontra amparo Legal na jurisprudência do STF, fulcrada no Artigo 
7º, XVIII, da Constituição Federal, Artigo 10, Inciso II, alínea "b" , das ADCT'S.

Castelo/ES, 17 de dezembro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal de Castelo

MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA

Secretária Municipal de Educação

GAÍSA THOBIAS MACHADO BRUNI

Contratada

TESTEMUNHA:

1) _________________________________________

2) _________________________________________
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ADITIVO DE CONTRATO
Publicação Nº 171168

ADITIVO CONTRATUAL

1° TERMO DE ADITIVO CONTRATO N° 143/2018 DE PROFESSOR M QUE ENTRE SI FAZEM, MUNICÍPIO DE CASTELO E 
MÁRCIA CONSTANTINO GONÇALVES.

1) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Nossa Senhora 
da Penha, nº.103, na Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, repre-
sentado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS PIASSI, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o n° 
159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, residente e domiciliado na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso Alto, 
nesta cidade de Castelo-ES, residente e domiciliado nesta cidade, por intermédio de recursos oriundos da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASTELO, com sede à Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, Cidade de Cas-
telo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado 
pela Secretária Municipal de Educação, Srª. MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA, brasileira, casada, residente e domi-
ciliada à Rua Manoel Pires Martins, Nº 187, Bairro Santo Andrezinho, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 
29.360-000, inscrito no CPF nº 283.485.597-87 e Carteira de Identidade nº 171.681 - SPTC/ES, neste ato denominado 
CONTRATANTE e de outro lado a Srª. MÁRCIA CONSTANTINO GONÇALVES, brasileira, solteira, professora, inscrita no CPF 
sob o nº. 123.661.467-44, CI 2.226.408-ES, residente e domiciliada na Rua José Pedro Pedruzzi, nº 186, no Bairro Vila 
Barbosa, CEP: 29360-000, no Município de Castelo, Estado do Espírito Santo, o doravante denominado CONTRATADO, 
resolvem celebrar o presente termo de acordo com a Lei Municipal 2.620/2008, mediante as seguintes cláusulas e condi-
ções:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - Fica prorrogado o presente Contrato, pelo período compreen-
dido entre o dia 21 de Dezembro de 2018 até o término da Licença Maternidade da contratada, permanecendo inalteradas 
todas as demais cláusulas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à 
conta da:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de Recurso

007008.1236100852.521 31900400000 284 SEME – 1103 – FUNDEB 60% Ensino Fundamental

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor mensal do presente contrato é de R$ 1.879,35 (Hum Mil, Oitocentos e Setenta e Noves 
Reais e Trinta e Cinco Centavos), pagável até o 10º (décimo) dia útil, subsequente ao vencido, com os descontos e alte-
rações previstos em Lei.

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente termo aditivo decorre de autorização do Exmo. Sr. Prefeito, 
exarada no Processo Administrativo nº 16.781/2018, e encontra amparo Legal na jurisprudência do STF, fulcrada no Artigo 
7º, XVIII, da Constituição Federal, Artigo 10, Inciso II, alínea "b" , das ADCT'S.

Castelo/ES, 17 de dezembro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal de Castelo

MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA

Secretária Municipal de Educação

MÁRCIA CONSTANTINO GONÇALVES

Contratada

TESTEMUNHA:

1) _________________________________________

2) _________________________________________
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ADITIVO DE CONTRATO
Publicação Nº 171172

ADITIVO CONTRATUAL

1° TERMO DE ADITIVO, CONTRATO N° 244/2018 DE PROFESSOR M QUE ENTRE SI FAZEM, MUNICÍPIO DE CASTELO E 
TAMIRES BRANDOLIM LIMA.

1) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Nossa Senhora 
da Penha, nº.103, na Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, repre-
sentado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS PIASSI, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o n° 
159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, residente e domiciliado na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso Alto, 
nesta cidade de Castelo-ES, residente e domiciliado nesta cidade, por intermédio de recursos oriundos da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASTELO, com sede à Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, Cidade de Cas-
telo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado 
pela Secretária Municipal de Educação, Srª. MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA, brasileira, casada, residente e domi-
ciliada à Rua Manoel Pires Martins, Nº 187, Bairro Santo Andrezinho, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 
29.360-000, inscrito no CPF nº 283.485.597-87 e Carteira de Identidade nº 171.681 - SPTC/ES, neste ato denominado 
CONTRATANTE e de outro lado a Srª. TAMIRES BRANDOLIM LIMA, brasileira, casada, professora, inscrita no CPF sob o 
nº 125.540.397-71, CI: 3.458.105-ES, residente e domiciliada em São José de Fruteiras, no Município de Vargem Alta, 
Estado do Espírito Santo, CEP 29.295-000, o doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente termo, 
de acordo com a Lei Municipal 2.620/2008, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - Fica prorrogado o presente Contrato, pelo período compreen-
dido entre o dia 21 de Dezembro de 2018 até o término da Licença Maternidade da contratada, permanecendo inalteradas 
todas as demais cláusulas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à 
conta da:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de Recurso

007008.1236100852.521 31900400000 284 SEME – 1103 – FUNDEB 60% – Ensino Fundamental

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor mensal do presente contrato é de R$ 07 horas (Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Ses-
senta e Quantro Centavos), pagável até o 10º (décimo) dia útil, subsequente ao vencido, com os descontos e alterações 
previstos em Lei.

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente termo aditivo decorre de autorização do Exmo. Sr. Prefeito, 
exarada no Processo Administrativo nº 16.781/2018, e encontra amparo Legal na jurisprudência do STF, fulcrada no Artigo 
7º, XVIII, da Constituição Federal, Artigo 10, Inciso II, alínea "b" , das ADCT'S.

Castelo/ES, 17 de dezembro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal de Castelo

MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA

Secretária Municipal de Educação

TAMIRES BRANDOLIM LIMA

Contratada

TESTEMUNHA:

1) _________________________________________

2) _________________________________________
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ADITIVO CONTRATUAL

2° TERMO DE ADITIVO, CONTRATO N° 472/2018 DE PROFESSOR M QUE ENTRE SI FAZEM, MUNICÍPIO DE CASTELO E 
TAMIRES BRANDOLIM LIMA.

1) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Nossa Senhora 
da Penha, nº.103, na Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, repre-
sentado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS PIASSI, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o n° 
159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, residente e domiciliado na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso Alto, 
nesta cidade de Castelo-ES, residente e domiciliado nesta cidade, por intermédio de recursos oriundos da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASTELO, com sede à Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, Cidade de Cas-
telo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado 
pela Secretária Municipal de Educação, Srª. MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA, brasileira, casada, residente e domi-
ciliada à Rua Manoel Pires Martins, Nº 187, Bairro Santo Andrezinho, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 
29.360-000, inscrito no CPF nº 283.485.597-87 e Carteira de Identidade nº 171.681 - SPTC/ES, neste ato denominado 
CONTRATANTE e de outro lado a Srª. TAMIRES BRANDOLIM LIMA, brasileira, casada, professora, inscrita no CPF sob o 
nº 125.540.397-71, CI: 3.458.105-ES, residente e domiciliada em São José de Fruteiras, no Município de Vargem Alta, 
Estado do Espírito Santo, CEP 29295-000, o doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente termo, 
de acordo com a Lei Municipal 2.620/2008, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - Fica prorrogado o presente Contrato, pelo período compreen-
dido entre o dia 21 de Dezembro de 2018 até o término da Licença Maternidade da contratada, permanecendo inalteradas 
todas as demais cláusulas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à 
conta da:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de Recurso

007008.1236100852.521 31900400000 284 SEME – 1103 – FUNDEB 60% Ensino Fundamental

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor mensal do presente contrato é de R$ 01 hora (Cento e Trinta e Oito Reais e Sessenta 
Centavos), pagável até o 10º (décimo) dia útil, subsequente ao vencido, com os descontos e alterações previstos em Lei.

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente termo aditivo decorre de autorização do Exmo. Sr. Prefeito, 
exarada no Processo Administrativo nº 16.781/2018, e encontra amparo Legal na jurisprudência do STF, fulcrada no Artigo 
7º, XVIII, da Constituição Federal, Artigo 10, Inciso II, alínea "b" , das ADCT'S.

Castelo/ES, 17 de dezembro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal de Castelo

MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA

Secretária Municipal de Educação

TAMIRES BRANDOLIM LIMA

Contratada

TESTEMUNHA:

1) _________________________________________

2) _________________________________________
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ADITIVO CONTRATUAL

3° TERMO DE ADITIVO, CONTRATO N° 617/2018 DE PROFESSOR M QUE ENTRE SI FAZEM, MUNICÍPIO DE CASTELO E 
TAMIRES BRANDOLIM LIMA.

1) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Nossa Senhora 
da Penha, nº.103, na Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, repre-
sentado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS PIASSI, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o n° 
159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, residente e domiciliado na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso Alto, 
nesta cidade de Castelo-ES, residente e domiciliado nesta cidade, por intermédio de recursos oriundos da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASTELO, com sede à Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, Cidade de Cas-
telo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado 
pela Secretária Municipal de Educação, Srª. MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA, brasileira, casada, residente e domi-
ciliada à Rua Manoel Pires Martins, Nº 187, Bairro Santo Andrezinho, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 
29.360-000, inscrito no CPF nº 283.485.597-87 e Carteira de Identidade nº 171.681 - SPTC/ES, neste ato denominado 
CONTRATANTE e de outro lado a Srª. TAMIRES BRANDOLIM LIMA, brasileira, casada, professora, inscrita no CPF sob o 
nº 125.540.397-71, CI: 3.458.105-ES, residente e domiciliada em São José de Fruteiras, no Município de Vargem Alta, 
Estado do Espírito Santo, CEP 29295-000, o doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente termo, 
de acordo com a Lei Municipal 2.620/2008, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - Fica prorrogado o presente Contrato, pelo período compreen-
dido entre o dia 21 de Dezembro de 2018 até o término da Licença Maternidade da contratada, permanecendo inalteradas 
todas as demais cláusulas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à 
conta da:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de Recurso

007008.1236100852.521 31900400000 284 SEME – 1103 – FUNDEB 60% Ensino Fundamental

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor mensal do presente contrato é de R$ 05 horas (Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Vinte 
e Nove Centavos), pagável até o 10º (décimo) dia útil, subsequente ao vencido, com os descontos e alterações previstos 
em Lei.

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente termo aditivo decorre de autorização do Exmo. Sr. Prefeito, 
exarada no Processo Administrativo nº 16.781/2018, e encontra amparo Legal na jurisprudência do STF, fulcrada no Artigo 
7º, XVIII, da Constituição Federal, Artigo 10, Inciso II, alínea "b" , das ADCT'S.

Castelo/ES, 17 de dezembro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal de Castelo

MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA

Secretária Municipal de Educação

TAMIRES BRANDOLIM LIMA

Contratada

TESTEMUNHA:

1) _________________________________________

2) _________________________________________
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ADITIVO DE CONTRATO
Publicação Nº 171161

ADITIVO CONTRATUAL

1° TERMO DE ADITIVO CONTRATO N° 022/2018 DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO/CUIDADOR QUE ENTRE SI 
FAZEM, MUNICÍPIO DE CASTELO E CAMILA ROSSI MANHAGO.

1) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Nossa Senhora 
da Penha, nº.103, na Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, repre-
sentado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS PIASSI, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o n° 
159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, residente e domiciliado na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso Alto, 
nesta cidade de Castelo-ES, residente e domiciliado nesta cidade, por intermédio de recursos oriundos da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASTELO, com sede à Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, Cidade de Cas-
telo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado 
pela Secretária Municipal de Educação, Srª. MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA, brasileira, casada, residente e domi-
ciliada à Rua Manoel Pires Martins, Nº 187, Bairro Santo Andrezinho, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 
29.360-000, inscrito no CPF nº 283.485.597-87 e Carteira de Identidade nº 171.681 - SPTC/ES, neste ato denominado 
CONTRATANTE e de outro lado a Srª. CAMILA ROSSI MANHAGO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 101.727.357-
00, CI nº 3.511.551-ES, residente e domiciliada na Localidade de Santa Isabel, Zona Rural, Município de Castelo, Estado 
do Espírito Santo, CEP: 29.360-000, o doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente termo de acor-
do com a Lei Municipal 2.620/2008, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - Fica prorrogado o presente Contrato, pelo período compreen-
dido entre o dia 21 de Dezembro de 2018 até o término da Licença Maternidade da contratada, permanecendo inalteradas 
todas as demais cláusulas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à 
conta da:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de Recurso

007008.1236100852.522 31900400000 288 SEME – 1102 – FUNDEB 40% Ensino Fundamental

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor mensal do presente contrato é de R$ 980,41 (Novecentos e Oitenta Reais e Quarenta e Um 
Centavos), pagável até o 10º (décimo) dia útil, subsequente ao vencido, com os descontos e alterações previstos em Lei.

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente termo aditivo decorre de autorização do Exmo. Sr. Prefeito, 
exarada no Processo Administrativo nº 16.781/2018, e encontra amparo Legal na jurisprudência do STF, fulcrada no Artigo 
7º, XVIII, da Constituição Federal, Artigo 10, Inciso II, alínea "b" , das ADCT'S.

Castelo/ES, 17 de dezembro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal de Castelo

MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA

Secretária Municipal de Educação

CAMILA ROSSI MANHAGO

Contratada

TESTEMUNHA:

1) _________________________________________

2) _________________________________________



18/12/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1161

www.diariomunicipales.org.br

Página 134

ADITIVO DE CONTRATO
Publicação Nº 171171

ADITIVO CONTRATUAL

1° TERMO DE ADITIVO CONTRATO N° 129/2018 DE PROFESSOR M QUE ENTRE SI FAZEM, MUNICÍPIO DE CASTELO E 
ROZIANE DA SILVA.

1) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Nossa Senhora 
da Penha, nº.103, na Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, repre-
sentado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS PIASSI, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o 
n° 159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, residente e domiciliado na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso 
Alto, nesta cidade de Castelo-ES, residente e domiciliado nesta cidade, por intermédio de recursos oriundos da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASTELO, com sede à Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, Cidade 
de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato repre-
sentado pela Secretária Municipal de Educação, Srª. MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA, brasileira, casada, residente e 
domiciliada à Rua Manoel Pires Martins, Nº 187, Bairro Santo Andrezinho, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, 
CEP. 29.360-000, inscrito no CPF nº 283.485.597-87 e Carteira de Identidade nº 171.681 - SPTC/ES, neste ato denomi-
nado CONTRATANTE e de outro lado a Srª. ROZIANE DA SILVA, brasileira, solteira, professora, inscrita no CPF sob o nº 
102.270.867-83, residente e domiciliada à Rua Jerônimo Ribeiro, nº 270, Niterói, no Município de Castelo, CEP: 29.360-
000, Estado do Espírito Santo o doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente termo de acordo com 
a Lei Municipal 2.620/2008, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - Fica prorrogado o presente Contrato, pelo período compreen-
dido entre o dia 21 de Dezembro de 2018 até o término da Licença Maternidade da contratada, permanecendo inalteradas 
todas as demais cláusulas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à 
conta da:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de Recurso

007008.1236500412.542 31900400000 977
SEME – 1103 – FUNDEB 60% - Educação Infantil – Creche – 
0 a 03 Anos

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor mensal do presente contrato é de R$ 751,74 (Setecentos e Cinquneta e Um Reais e Se-
tenta e Quatro Centavos), pagável até o 10º (décimo) dia útil, subsequente ao vencido, com os descontos e alterações 
previstos em Lei.

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente termo aditivo decorre de autorização do Exmo. Sr. Prefeito, 
exarada no Processo Administrativo nº 16.781/2018, e encontra amparo Legal na jurisprudência do STF, fulcrada no Artigo 
7º, XVIII, da Constituição Federal, Artigo 10, Inciso II, alínea "b" , das ADCT'S.

Castelo/ES, 17 de dezembro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal de Castelo

MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA

Secretária Municipal de Educação

ROZIANE DA SILVA

Contratada

TESTEMUNHA:

1) _________________________________________

2) _________________________________________
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ADITIVO DE CONTRATO
Publicação Nº 171169

ADITIVO CONTRATUAL

1° TERMO DE ADITIVO CONTRATO N° 071/2018 DE PROFESSOR M QUE ENTRE SI FAZEM, MUNICÍPIO DE CASTELO E 
MARIA APARECIDA HENRIQUE SOARES.

1) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Nossa Senhora 
da Penha, nº.103, na Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, repre-
sentado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS PIASSI, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o n° 
159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, residente e domiciliado na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso Alto, 
nesta cidade de Castelo-ES, residente e domiciliado nesta cidade, por intermédio de recursos oriundos da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASTELO, com sede à Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, Cidade de Cas-
telo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado 
pela Secretária Municipal de Educação, Srª. MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA, brasileira, casada, residente e domi-
ciliada à Rua Manoel Pires Martins, Nº 187, Bairro Santo Andrezinho, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 
29.360-000, inscrito no CPF nº 283.485.597-87 e Carteira de Identidade nº 171.681 - SPTC/ES, neste ato denominado 
CONTRATANTE e de outro lado a Srª. MARIA APARECIDA HENRIQUE SOARES, brasileira, casada, professora, inscrita no 
CPF sob o nº 079.699.777-23, CI 1.549.646-ES, residente em Vieira Machado, no Município de Muniz Freire, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.380-000, o doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente termo de acordo 
com a Lei Municipal 2.620/2008, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - Fica prorrogado o presente Contrato, pelo período compreen-
dido entre o dia 21 de Dezembro de 2018 até o término da Licença Maternidade da contratada, permanecendo inalteradas 
todas as demais cláusulas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à 
conta da:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de Recurso

007008.1236100852.521 31900400000 284 SEME – 1103 – FUNDEB 60% Ensino Fundamental

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor mensal do presente contrato é de R$ 1.879,35 (Hum Mil, Oitocentos e Setenta e Noves 
Reais e Trinta e Cinco Centavos), pagável até o 10º (décimo) dia útil, subsequente ao vencido, com os descontos e alte-
rações previstos em Lei.

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente termo aditivo decorre de autorização do Exmo. Sr. Prefeito, 
exarada no Processo Administrativo nº 16.781/2018, e encontra amparo Legal na jurisprudência do STF, fulcrada no Artigo 
7º, XVIII, da Constituição Federal, Artigo 10, Inciso II, alínea "b" , das ADCT'S.

Castelo/ES, 17 de dezembro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal de Castelo

MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA

Secretária Municipal de Educação

MARIA APARECIDA HENRIQUE SOARES

Contratada

TESTEMUNHA:

1) _________________________________________

2) _________________________________________
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ADITIVO DE CONTRATO
Publicação Nº 171162

ADITIVO CONTRATUAL

1° TERMO DE ADITIVO CONTRATO N° 126/2018 DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO/CUIDADOR QUE ENTRE SI 
FAZEM, MUNICÍPIO DE CASTELO E EMILIANA DA SILVA PIANISSOLA.

1) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Nossa Senhora 
da Penha, nº.103, na Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, repre-
sentado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS PIASSI, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o 
n° 159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, residente e domiciliado na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso 
Alto, nesta cidade de Castelo-ES, residente e domiciliado nesta cidade, por intermédio de recursos oriundos da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASTELO, com sede à Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, Cidade 
de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato repre-
sentado pela Secretária Municipal de Educação, Srª. MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA, brasileira, casada, residente e 
domiciliada à Rua Manoel Pires Martins, Nº 187, Bairro Santo Andrezinho, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, 
CEP. 29.360-000, inscrito no CPF nº 283.485.597-87 e Carteira de Identidade nº 171.681 - SPTC/ES, neste ato deno-
minado CONTRATANTE e de outro lado a Srª. EMILIANA DA SILVA PIANISSOLA, brasileira, divorciada, inscrito no CPF: 
120.823.577-08 e CI nº 2.207.103-ES, residente e domiciliada à Rua Mario Pena, nº 1.155, Niterói, Município de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, CEP: 29.360-000, o doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente termo 
de acordo com a Lei Municipal 2.620/2008, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - Fica prorrogado o presente Contrato, pelo período compreen-
dido entre o dia 21 de Dezembro de 2018 até o término da Licença Maternidade da contratada, permanecendo inalteradas 
todas as demais cláusulas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à 
conta da:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de Recurso

007008.1236100852.522 31900400000 288 SEME – 1102 – FUNDEB 40% Ensino Fundamental

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor mensal do presente contrato é de R$ 980,41 (Novecentos e Oitenta Reais e Quarenta e Um 
Centavos), pagável até o 10º (décimo) dia útil, subsequente ao vencido, com os descontos e alterações previstos em Lei.

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente termo aditivo decorre de autorização do Exmo. Sr. Prefeito, 
exarada no Processo Administrativo nº 16.781/2018, e encontra amparo Legal na jurisprudência do STF, fulcrada no Artigo 
7º, XVIII, da Constituição Federal, Artigo 10, Inciso II, alínea "b" , das ADCT'S.

Castelo/ES, 17 de dezembro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal de Castelo

MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA

Secretária Municipal de Educação

EMILIANA DA SILVA PIANISSOLA

Contratada

TESTEMUNHA:

1) _________________________________________

2) _________________________________________
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ADITIVO DE CONTRATO
Publicação Nº 171166

ADITIVO CONTRATUAL

1° TERMO DE ADITIVO, CONTRATO N° 261/2018 DE PROFESSOR E - HISTÓRIA QUE ENTRE SI FAZEM, MUNICÍPIO DE 
CASTELO E CELI DA COSTA GONÇALVES.

1) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Nossa Senhora 
da Penha, nº.103, na Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, repre-
sentado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS PIASSI, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o n° 
159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, residente e domiciliado na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso Alto, 
nesta cidade de Castelo-ES, residente e domiciliado nesta cidade, por intermédio de recursos oriundos da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASTELO, com sede à Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, Cidade de Cas-
telo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado 
pela Secretária Municipal de Educação, Srª. MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA, brasileira, casada, residente e domi-
ciliada à Rua Manoel Pires Martins, Nº 187, Bairro Santo Andrezinho, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 
29.360-000, inscrito no CPF nº 283.485.597-87 e Carteira de Identidade nº 171.681 - SPTC/ES, neste ato denominado 
CONTRATANTE e de outro lado a Srª. CELI DA COSTA GONÇALVES, brasileira, casada, professora, inscrita no CPF sob o 
nº. 124.433.177-57, CI 1.985.439-ES residente à Rua Demerval Ribeiro Soares, nº 01, Centro, Município de Muniz Freire, 
Estado do Espírito Santo, CEP: 29.380-000, o doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente termo, 
de acordo com a Lei Municipal 2.620/2008, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - Fica prorrogado o presente Contrato, pelo período compreen-
dido entre o dia 21 de Dezembro de 2018 até o término da Licença Maternidade da contratada, permanecendo inalteradas 
todas as demais cláusulas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à 
conta da:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de Recurso

007008.1236100852.521 31900400000 284 SEME – 1103 – FUNDEB 60% Ensino Fundamental

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor mensal do presente contrato é de R$ 601,40 (Seiscentos e Um Reais e Quarenta Centavos), 
pagável até o 10º (décimo) dia útil, subsequente ao vencido, com os descontos e alterações previstos em Lei.

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente termo aditivo decorre de autorização do Exmo. Sr. Prefeito, 
exarada no Processo Administrativo nº nº 16.781/2018, e encontra amparo Legal na jurisprudência do STF, fulcrada no 
Artigo 7º, XVIII, da Constituição Federal, Artigo 10, Inciso II, alínea "b" , das ADCT'S.

Castelo/ES, 17 de dezembro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal de Castelo

MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA

Secretária Municipal de Educação

CELI DA COSTA GONÇALVES

Contratada

TESTEMUNHA:

1) _________________________________________

2) _________________________________________
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ADITIVO DE CONTRATO
Publicação Nº 171164

ADITIVO CONTRATUAL

1° TERMO DE ADITIVO CONTRATO N° 157/2018 DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO QUE ENTRE SI FAZEM, 
MUNICÍPIO DE CASTELO E POLIANA LORENZON FERREIRA.

1) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Nossa Senhora 
da Penha, nº.103, na Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, repre-
sentado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS PIASSI, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o 
n° 159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, residente e domiciliado na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso 
Alto, nesta cidade de Castelo-ES, residente e domiciliado nesta cidade, por intermédio de recursos oriundos da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASTELO, com sede à Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, Cidade 
de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato repre-
sentado pela Secretária Municipal de Educação, Srª. MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA, brasileira, casada, residente e 
domiciliada à Rua Manoel Pires Martins, Nº 187, Bairro Santo Andrezinho, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, 
CEP. 29.360-000, inscrito no CPF nº 283.485.597-87 e Carteira de Identidade nº 171.681 - SPTC/ES, neste ato denomi-
nado CONTRATANTE e de outro lado a Srª. POLIANA LORENZON FERREIRA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 
129.317.457-23, CI nº 3.079.762-ES, residente e domiciliada à Rua Alcino Rangel, nº 580, Independência, Município de 
Castelo, CEP: 29.360-000, Estado do Espírito Santo, o doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente 
termo de acordo com a Lei Municipal 2.620/2008, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - Fica prorrogado o presente Contrato, pelo período compreen-
dido entre o dia 21 de Dezembro de 2018 até o término da Licença Maternidade da contratada, permanecendo inalteradas 
todas as demais cláusulas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à 
conta da:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de Recurso

007008.1236500412.541 31900400000 973
SEME – 1102 – FUNDEB 40% Educação Infantil –
Pré-Escola – 4 e 5 Anos

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor mensal do presente contrato é de R$ 980,41 (Novecentos e Oitenta Reais e Quarenta e Um 
Centavos), pagável até o 10º (décimo) dia útil, subsequente ao vencido, com os descontos e alterações previstos em Lei.

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente termo aditivo decorre de autorização do Exmo. Sr. Prefeito, 
exarada no Processo Administrativo nº 16.781/2018, e encontra amparo Legal na jurisprudência do STF, fulcrada no Artigo 
7º, XVIII, da Constituição Federal, Artigo 10, Inciso II, alínea "b" , das ADCT'S.

Castelo/ES, 17 de dezembro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal de Castelo

MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA

Secretária Municipal de Educação

POLIANA LORENZON FERREIRA

Contratada

TESTEMUNHA:

1) _________________________________________

2) _________________________________________
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ADITIVO DE CONTRATO
Publicação Nº 171167

ADITIVO CONTRATUAL

1° TERMO DE ADITIVO CONTRATO N° 654/2018 DE PROFESSOR M QUE ENTRE SI FAZEM, MUNICÍPIO DE CASTELO E 
MAGNA PAIER LOPES.

1) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Nossa Senhora 
da Penha, nº.103, na Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, repre-
sentado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS PIASSI, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o 
n° 159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, residente e domiciliado na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso 
Alto, nesta cidade de Castelo-ES, residente e domiciliado nesta cidade, por intermédio de recursos oriundos da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASTELO, com sede à Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, Cidade 
de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato repre-
sentado pela Secretária Municipal de Educação, Srª. MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA, brasileira, casada, residente e 
domiciliada à Rua Manoel Pires Martins, Nº 187, Bairro Santo Andrezinho, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, 
CEP. 29.360-000, inscrito no CPF nº 283.485.597-87 e Carteira de Identidade nº 171.681 - SPTC/ES, neste ato denomi-
nado CONTRATANTE e de outro lado a Srª. MAGNA PAIER LOPES, brasileira, casada, professora, inscrita no CPF sob o nº 
103.630.387-01, CI 2.141.625-ES residente e domiciliada à Rua Lauro Pena Barbosa, nº 40, Vila Barbosa no Município de 
Castelo Estado do Espírito Santo, CEP: 29.360-000 o doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente 
termo de acordo com a Lei Municipal 2.620/2008, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - Fica prorrogado o presente Contrato, pelo período compreen-
dido entre o dia 21 de Dezembro de 2018 até o término da Licença Maternidade da contratada, permanecendo inalteradas 
todas as demais cláusulas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à 
conta da:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de Recurso

007008.1236100852.521 31900400000 284 SEME – 1103 – FUNDEB 60% Ensino Fundamental

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor mensal do presente contrato é de R$ 1.879,35 (Hum Mil, Oitocentos e Setenta e Noves 
Reais e Trinta e Cinco Centavos), pagável até o 10º (décimo) dia útil, subsequente ao vencido, com os descontos e alte-
rações previstos em Lei.

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente termo aditivo decorre de autorização do Exmo. Sr. Prefeito, 
exarada no Processo Administrativo nº 16.781/2018, e encontra amparo Legal na jurisprudência do STF, fulcrada no Artigo 
7º, XVIII, da Constituição Federal, Artigo 10, Inciso II, alínea "b" , das ADCT'S.

Castelo/ES, 17 de dezembro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal de Castelo

MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA

Secretária Municipal de Educação

MAGNA PAIER LOPES

Contratada

TESTEMUNHA:

1) _________________________________________

2) _________________________________________
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PORTARIA 018/2018 SEMOB
Publicação Nº 171345

PORTARIA Nº. 018/2018 DE 12 de DEZEMBRO de 2018.

Disciplina a designação de fiscal de obras e serviços de 
engenharia e arquitetura contratados pelo Município, em 
atendimento às exigências da lei 8.666/93 e à Resolução 
TC 245/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais previstas no art. 60 da Lei 
Orgânica do Município

R E S O L V E:

Art. 1° - Designar o Servidor Mário Pupim Júnior, Enge-
nheiro Civil contratado do quadro de servidores munici-
pais, com registro profissional CREA-RJ 2010143725/D, 
para acompanhar e fiscalizar a obra/serviço de construção 
da Praça Dodô Dias, ao lado da Ponte Constantino José 
Vieira, neste Município de Castelo, ES., objeto do Contrato 
nº 1.02059/2018, - C.C. nº 03/2018, celebrado com a em-
presa L.C. CONSTRUTORA LTDA devendo executar todos 
os atos pertinentes às suas atribuições previstas em Lei, 
efetuando vistorias e medição dos serviços executados, e 
ao final da obra/serviço, firmar o Termo de Recebimento 
Provisório.

Art. 2º - O profissional deverá expedir o documento de 
Responsabilidade Técnica de Fiscalização, solicitar o paga-
mento à Secretaria solicitante da obra ou serviço e reque-
rer a juntada do mesmo aos autos do processo relativo ao 
contrato.

Art. 3º - Finda a obra ou serviço, após as providências 
obrigatórias previstas na Lei Federal n. 8.666/93 e a expe-
dição pelo Município do Termo de Aceitação Definitivo da 
obra ou serviço a que alude o artigo primeiro, o profissio-
nal deverá requerer junto ao Conselho Profissional a baixa 
do documento de Responsabilidade Técnica de Fiscaliza-
ção, cuja cópia deverá ser juntada aos autos do processo 
respectivo.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Obras, 12 de Dezembro de 2018.

Hesio TedescoJúnior

Secretário Municipal de Obras

PORTARIA 17/2018 SEMOB
Publicação Nº 171346

PORTARIA Nº. 017/2018, DE 12 de Dezembro de 2018.

Disciplina a designação de fiscal de obras e serviços de 
engenharia e arquitetura contratados pelo Município, em 
atendimento às exigências da lei 8.666/93 e à Resolução 
TC 245/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais previstas no art. 60 da Lei 
Orgânica do Município

R E S O L V E:

Art. 1° - Designar o Servidor Deyvid José Barboza, Enge-
nheiro Civil contratado do quadro de servidores munici-
pais, com registro profissional CREA-ES - 031571/D, para 
acompanhar e fiscalizar serviços da obra de construção de 
Rampa de Acesso e Urbanização de Passarela do Bairro 
Niterói, neste Município de Castelo-ES., objeto do Contra-
to nº. 1.10445/2018 - C.C. nº. 09/2018, celebrado com 
a empresa J.N. CONSTRUTORA LTDA, devendo executar 
todos os atos pertinentes às suas atribuições previstas em 
Lei, efetuando vistorias e medição dos serviços executa-
dos, e ao final da obra/serviço, firmar o Termo de Recebi-
mento Provisório.

Art. 2º - O profissional deverá expedir o documento de 
Responsabilidade Técnica de Fiscalização, solicitar o paga-
mento à Secretaria solicitante da obra ou serviço e reque-
rer a juntada do mesmo aos autos do processo relativo ao 
contrato.

Art. 3º - Finda a obra ou serviço, após as providências 
obrigatórias previstas na Lei Federal n. 8.666/93 e a expe-
dição pelo Município do Termo de Aceitação Definitivo da 
obra ou serviço a que alude o artigo primeiro, o profissio-
nal deverá requerer junto ao Conselho Profissional a baixa 
do documento de Responsabilidade Técnica de Fiscaliza-
ção, cuja cópia deverá ser juntada aos autos do processo 
respectivo.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Obras, 12 de Dezembro de 2018.

Hesio Tedesco Júnior

Secretário Municipal de Obras
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RESULTADO PP 179 2018
Publicação Nº 171374

RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

Pregão Presencial 179/2018

- G F MANUTENÇÃO HIDRAULICA E SERVIÇOS EIRELI nos lotes 1, 4, 5, 6 e 9 no valor total de R$ 441.400,00 (quatrocen-
tos e quarenta e um mil quatrocentos reais), MARCIO ALVES CARETTA ME nos lotes 7 e 8 no valor total de R$ 167.200,00 
(cento e sessenta e sete mil duzentos reais) e TARCÍSO FARDIN- ME nos lotes 2 e 3 no valor total de R$ 240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais).

Castelo-ES, 18/12/2018

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

RESUMO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO 166/2016 
Publicação Nº 171228

ADITIVO CONTRATUAL

4º TERMO DE ADITIVO CONTRATO nº 166/2016 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL para atender A SEDE DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE ENTRE SI FAZEM, O MUNICÍPIO DE CASTELO E JOSÉ SCHIAVO.

O MUNICÍPIO DE CASTELO, no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida 
Nossa Senhora da Penha, n º 103, Bairro Centro, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito 
no CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS PIASSI, brasileiro, ca-
sado, 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 o Sr. JOSÉ SCHIAVO, brasileiro, casado, devidamente inscrito no CPF sob nº 816.944.237-00, residente e do-
miciliado na Localidade de Forno Grande, s/n, Zona Rural, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.360-000, 
têm entre si, justos e contratados, o fornecimento de materiais, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

1.1 – O valor total do contrato será de R$ 33.919,44 (Trinta e Três Mil Novecentos e Dezenove Reais e Quarenta e Quatro 
Centavos), referente ao período de 12 (Doze) meses, com inicio em 01 de Janeiro de 2019 e término em 31 de Dezembro 
de 2019, sendo R$ 2.826,62 (Dois Mil Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos) mensais, tudo de acordo 
com o Processo Administrativo nº 015688/2018 oriundo da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Origem

0100010812200102.249 33903600000 0513 SEMAS – Outros Serv. De Terc. - Pessoa Física

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

3.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas constantes do contrato original.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Castelo/ES, 17 de dezembro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal de Castelo

JOSÉ SCHIAVO
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RESUMO CONTRATO 1.09493/2017
Publicação Nº 171208

CONTRATO No 1.09493/2017

Referente a Carta Convite no 02/2018

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: L. C. CONSTRUTORA EIRELI

OBJETO: Constitui objeto da presente Carta Convite a contratação de empresa especializada na área de construção civil, 
para obra de reforma do telhado do tiro de Guerra, neste Município de Castelo – ES, tudo de acordo com o processo ad-
ministrativo nº 009493/2017 oriundo da Secretaria Municipal de Obras.

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

0140010445100861.081 33903900000 0875 SEMOB - 30000000 - Recursos Ordinários

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 53.649,97 (Cinquenta e Três Mil, Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e 
Noventa e Sete Centavos).

VIGÊNCIA: A Vigência contratual será de 2(dois) meses contados a partir da data de Publicação do mesmo.

Castelo-ES, 17 de dezembro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

RESUMO CONTRATO 1.15629/2018
Publicação Nº 171178

CONTRATO No 1.15629/2018

Referente Processo Administrativo nº 15629/2018

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: MARCOS ANTONIO LOPES - MEI

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para executar serviços de animação infantil, 
fornecimento de lanche e produção para integrar o evento Castelo de Natal 2018, de acordo com as especificações e 
quantitativos relacionados no Anexo 02 e Termo de Referência Anexo 08, tudo de acordo com o processo administrativo 
nº 15629/2018 oriundo da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

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

0080021339200232.269 3390300000 0397 SEMTURC 30000000 – Recursos Ordiários

DO VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 20.655,00 (Vinte Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais).

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente CONTRATO será de 02 (dois) meses a contar da publicação do contrato..

Castelo-ES 17 de dezembro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal de Castelo
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RESUMO CONTRATO 2.09049/2018
Publicação Nº 171344

CONTRATO Nº 2.09049/2018

Referente Processo Administrativo nº 017501/2018

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: EDUARDO PINTO DA SILVA

PREÂMBULO

O presente instrumento visa regularizar a contratação celebrada através do contrato nº 1.10256/2018, declarado nulo 
através de Decisão proferida em 13/12/2018 nos autos do Processo Processo Administrativo nº 017501/2018, oriundo 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, tendo em vista o erro material na sua confecção quando da elaboração das 
suas clásulas, que foram dispostas de acordo com a Lei 8.666/93 e não de acordo com a Lei Municipal 2.620/2008, e de 
acordo com o poder/dever que a Administração Pública possui de anular os seus próprios atos quando eivados de vício 
que os tornam ilegais.

Pela anulação do referido contrato, convalidando-se todos os atos e efeitos dele produzidos, a Administração Pública vem 
elaborar novo instrumento contratual de acordo com a Lei Municipal 2.620/2008 a seguir descritas:

DO OBJETO:

Constitui objeto do presente instrumento a contratação do(a) profissional Assistente Social, através do Processo Seletivo 
nº 001/2018, homologado em 12 de Março de 2018, Decreto nº 16.196/2018, autorizado através do processo adminis-
trativo, de acordo com o processo administrativo nº 006600/2018, oriundo da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, que deverá executar os seguintes trabalhos:

CARGO Atribuições

Assistente 
Social

• Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de serviço social;
• Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da Administração pública direta ou indire-
ta, empresas, entidades e organizações populares;
• Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço 
Social com participação da sociedade civil;
• Encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população;
• Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos 
mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos;
• Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais;
• Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar 
ações profissionais;
• Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras 
entidades, com relação às matérias específicas de Serviço Social;
• Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na 
defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade;
• Planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social;
• Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da admi-
nistração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades.
• Orientar e coordenar estudos ou pesquisas sobre as causas dos desajustamentos;
• Prevenir as dificuldades de ordem social ou pessoal, em casos particulares ou para grupos de indivíduos;
• Pesquisar a origem e natureza dos problemas, examinando mediante entrevistas ou outros métodos, o ambiente, 
as particularidades de indivíduos e grupos;
• Providenciar os estímulos necessários ao bom desenvolvimento do espírito social e dos reajustamentos sociais;
• Promover a prestação de serviços aos necessitados;
• Observar a evolução dos assistidos, após a implementação de ações para melhoria de suas condições;
• Solicitar levantamentos socioeconômicos com vistas ao planejamento habitacional nas comunidades;
• Encaminhar os indivíduos aos centros de que dispõem;
• Assessorar e ter responsabilidade técnica em unidades organizacionais onde se executem atividades da área de 
atuação profissional do assistente social;
• Elaborar laudos técnicos e realização de perícias técnicos legais relacionados com as atividades da área profissional 
do serviço social;
• Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestados 
do âmbito das atribuições profissionais do assistente social;
• Executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos objetivos da 
administração pública municipal.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 - O valor mensal do presente contrato é de R$ 2.744,11 (Dois Mil e Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Onze 
Centavos), pagável até o 10º (décimo) dia útil, subsequente ao vencido, com os descontos e alterações previstos em Lei.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 - As despesas decorrentes deste contrato ficarão à conta da dotação orçamentária:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de Recurso

0100010812200102.249 31900400000 0504 SEMAS - Contratação por Tempo Determinado

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente CONTRATO será de 12 meses, a partir da data de 10/09/2018, data da 
publicação do contrato originário .

Castelo-ES 18 de dezembro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal de Castelo

RESUMO CONTRATO 2.10256/2018
Publicação Nº 171179

CONTRATO Nº 2.10256/2018

Referente Processo Administrativo nº 15629/2018

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: FERNANDA BUENO

PREÂMBULO

O presente instrumento visa regularizar a contratação celebrada através do contrato nº 1.10256/2018, declarado nulo 
através de Decisão proferida em 13/12/2018 nos autos do Processo Processo Administrativo nº 017501/2018, oriundo 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, tendo em vista o erro material na sua confecção quando da elaboração das 
suas clásulas, que foram dispostas de acordo com a Lei 8.666/93 e não de acordo com a Lei Municipal 2.620/2008, e de 
acordo com o poder/dever que a Administração Pública possui de anular os seus próprios atos quando eivados de vício 
que os tornam ilegais.

Pela anulação do referido contrato, convalidando-se todos os atos e efeitos dele produzidos, a Administração Pública vem 
elaborar novo instrumento contratual de acordo com a Lei Municipal 2.620/2008 a seguir descritas:

DO OBJETO:

Constitui objeto do presente instrumento a contratação do(a) profissional Assistente Social, através do Processo Seletivo 
nº 001/2018, homologado em 12 de Março de 2018, Decreto nº 16.196/2018, autorizado através do processo adminis-
trativo, de acordo com o processo administrativo nº 006600/2018, oriundo da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, que deverá executar os seguintes trabalhos:
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CARGO Atribuições

Assistente 
Social

• Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de serviço social;
• Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da Administração pública direta ou indireta, 
empresas, entidades e organizações populares;
• Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço 
Social com participação da sociedade civil;
• Encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população;
• Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos 
mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos;
• Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais;
• Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 
profissionais;
• Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras enti-
dades, com relação às matérias específicas de Serviço Social;
• Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na de-
fesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade;
• Planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social;
• Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da admi-
nistração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades.
• Orientar e coordenar estudos ou pesquisas sobre as causas dos desajustamentos;
• Prevenir as dificuldades de ordem social ou pessoal, em casos particulares ou para grupos de indivíduos;
• Pesquisar a origem e natureza dos problemas, examinando mediante entrevistas ou outros métodos, o ambiente, as 
particularidades de indivíduos e grupos;
• Providenciar os estímulos necessários ao bom desenvolvimento do espírito social e dos reajustamentos sociais;
• Promover a prestação de serviços aos necessitados;
• Observar a evolução dos assistidos, após a implementação de ações para melhoria de suas condições;
• Solicitar levantamentos socioeconômicos com vistas ao planejamento habitacional nas comunidades;
• Encaminhar os indivíduos aos centros de que dispõem;
• Assessorar e ter responsabilidade técnica em unidades organizacionais onde se executem atividades da área de atua-
ção profissional do assistente social;
• Elaborar laudos técnicos e realização de perícias técnicos legais relacionados com as atividades da área profissional 
do serviço social;
• Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestados do 
âmbito das atribuições profissionais do assistente social;
• Executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos objetivos da ad-
ministração pública municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 - O valor mensal do presente contrato é de R$ 2.744,11 (Dois Mil e Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Onze 
Centavos), pagável até o 10º (décimo) dia útil, subsequente ao vencido, com os descontos e alterações previstos em Lei.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 - As despesas decorrentes deste contrato ficarão à conta da dotação orçamentária:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de Recurso

0100010812200102.249 31900400000 0504 SEMAS - Contratação por Tempo Determinado

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente CONTRATO será de 12 meses, a partir da data de 10/09/2018, data da 
publicação do contrato originário .

Castelo-ES 17 de dezembro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal de Castelo
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CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA OSAUE - SERVENTE E MERENDEIRA
Publicação Nº 171159

 

Nº Merendeira / Servente Total de
Pontos

1 CLERIA RODRIGUES DA CUNHA 68,5         

2 MARINEUZA CRISTINA DO NASCIMENTO 67,0         

3 LOURDES HELENA DA CONCEIÇÃO 66,5         

4 MARIA DA PENHA MASCARELLO DEMARTIN 65,0         

5 MARIA ELENA RODRIGUES DIAS ROCHA 62,5         

6 JORDANA PINON CAMPOREZ 62,5         

7 ROSA HELENA GOMES DA SILVA 61,5         

8 ZELI NEVES PAGIO 61,0         

9 MARLI DA SILVA 60,5         

10 ROSINEIA TESSARO MAMEDES 60,5         

11 LUCILENE CECOTTI MOREIRA 60,5         

12 MARIA DA CONCEIÇÃO DIONIZIO MAMEDES 60,0         

13 PASCOALINA DOS SANTOS LOUZADA 60,0         

14 ELIANE DE MATTOS SOUZA DALCIN 60,0         

15 LICEIA PENHA DE OLIVEIRA PIMENTA 60,0         

16 ROSIANE MARIA MARCHEZI BORGES 60,0         

17 MARIA DA PENHA GÓBI BOTACIN 60,0         

18 MARTA HELENA CAVERZAN 59,5         

19 DELZIRA DA SILVA DE PAULA 58,5         

20 ALDINEIA DO CARMO DE ALMEIDA LUCIO 58,5         

21 MARIA DAS NEVES PONCIO GUIZARDI 58,5         

22 LUCINEIA GUSSON COELHO 58,5         

23 ROSA MARLENE AMBRÓSIO PAQUELI 58,5         

24 LENITA MERÇON DE VARGAS LOPES 58,5         

25 SONIA DALVA MOREIRA 58,0         

26 LUZIA PUZIOL 57,5         

27 DORALUCIA DALVI DALCIN 57,5         

28 MARIA LÚCIA DA SILVA 57,5         

29 MARIA ISAURA DO NASCIMENTO COIMBRA 57,5         

30 JURACY DE OLIVEIRA SILVA 57,0         

31 THAÍS SANÇÃO DAVEL 56,5         

32 NELZEDIR TIBURCIO MARTINS DE OLIVEIRA 56,5         

33 NILZA MARTINS 56,5         

34 POLÔNIA POPE NUNES 56,5         

35 MARTA RODRIGUES DOS SANTOS 55,0         

PROCESSO SELETIVO

Op. Ser. de Apoio às Unidades Escolares

SERVENTE / MERENDEIRA - 2018/2019

Classificação – DEFINITIVA
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36 MARIA DA PENHA SILVA CRUZ 55,0         

37 LUCELENE GONÇALVES LEITE 54,5         

38 ROSALINA DE PAULA DA SILVA 54,0         

39 LUZIA NEUSA FRANCISCHETTO DE MARTIN 54,0         

40 HELENA STEIN ALACRINO 53,5         

41 MARIA MADALENA SALES VENTURIM 53,0         

42 ROSEMERE BONO COLODETI 53,0         

43 ELMO MARTINS DA SILVA 52,0         

44 ROSANI BONICENHA LORENÇÃO 51,5         

45 IVONE FERREIRA CEZAR DE OLIVEIRA 51,5         

46 MARIA APARECIDA PAULINO FELIX 51,5         

47 LUCIANA VETTORAZZI MARQUES 51,5         

48 MÁRCIA CORREIA 51,0         

49 ALESSANDRA CONSTANTINO DOS SANTOS 51,0         

50 MARIA APARECIDA SALES PADERNI 51,0         

51 MARIA DA GLÓRIA DOS REIS 50,0         

52 JOSIANE FARDIM GOUVÊA 49,5         

53 DOLORES DA PENHA ALVES CARETTA 48,5         

54 LÚCIA HELENA ZANELATO TONETE 48,0         

55 OLIMPIA DA PENHA LOPES FERNANDES 48,0         

56 VALZENITH DA SILVA 48,0         

57 RITA ALVES DE OLIVEIRA CESQUIM 47,0         

58 ANGELA MARIA SOUZA 44,5         

59 ADRIANA FREITAS MISTURA 44,0         

60 BEATRIZ REGONINI 44,0         

61 GENI APARECIDA CORREIA 40,0         

62 IVANETE APARECIDA EBANI DELMAZE DADA 39,0         

63 MARISA MAFALDA REZENDE 39,0         

64 SILVANA COLETA FERREIRA COIMBRA 38,0         

65 CELIA MARQUES DE OLIVEIRA 38,0         

66 MARIA MARCIA GOMES 37,0         

67 MARIA LUCIA SELVA SOUZA 37,0         

68 LUCIANA BORGES FERREIRA 36,0         

69 JOÃO BATISTA DE SOUZA 36,0         

70 MARGARETE DA SILVA NUNES 34,5         

71 MARIA APARECIDA PRENHOLATO DA SILVA 34,5         

72 ROSEMARY FEUCHARD DO NASCIMENTO 34,0         

73 RITA DE CÁSSIA ONOFRE CLIPES 34,0         

74 MARIA ELENA FALSONE CAMPOREZI 33,5         

75 MARA LÚCIA NERI ELIAS 31,5         

76 MAGNA APARECIDA ROSA BETONI 30,0         

77 MARIA DO CARMO PAZINI 30,0         

78 TEREZINHA PAQUIELA 29,0         

79 LAUDICENE DE OLIVEIRA VIANA MIRANDA 28,5         

80 LUCILENE BONIZIOLI BENINCÁ 26,5         

81 MARIA DA CONCEIÇÃO MACEDO DE ALMEIDA 26,0         

82 CLAUDIANA MORONI COIMBRA 25,5         

83 MONICA CRISTINA MISTURA VAZZOLER 25,5         

84 BÁRBARA VENTURA 24,5         

85 MARIA DA PENHA GONÇALVES DOLORES 24,0         

86 SILVANA STANGE 22,5         

87 VÂNIA BORGES 22,0         

88 MARIA OLÍMPIA GIMENES 22,0         

89 ELISIA ROSA 21,5         
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90 MARIA APARECIDA DA SILVA ARÁUJO 21,5         

91 LUCILENE DA SILVA MIRANDA 21,5         

92 LUCIANA DA SILVA 21,0         

93 MARINETE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA 21,0         

94 CRISTINA DE OLIVEIRA VIANNA CASAGRANDE 21,0         

95 ZENAIDE SANSÃO AUGUSTO 20,5         

96 LEANDRA APARECIDA DA SILVA BARBOSA 19,0         

97 ROZANE SILVIA NOGAROL STOFFLE 19,0         

98 ANA JÚLIA VINCO 18,0         

99 ELIANE MARIA LOUZADA PONTES 18,0         

100 CELIANE MACHADO 17,5         

101 JOANA D'ARC RODRIGUES LOPES 17,5         

102 MARIA JOSÉ FIM 17,0         

103 ALIANE TONETE NOGUEIRA 16,5         

104 LEANDRA OLIVEIRA DA SILVA 16,5         

105 VÂNIA RODRIGUES LEITÃO 16,0         

106 ELIENE APARECIDA RAMOS 16,0         

107 MARIA APARECIDA CRUZ 15,5         

108 EDMA SECCHIN RIBEIRO 15,0         

109 RENI RODRIGUES IZIDORO 15,0         

110 JOSIANE APARECIDA PIMENTA 14,5         

111 ELIDA VICENTIN 14,5         

112 MABIANA MARCHEZI DO NASCIMENTO 14,5         

113 JOSEFINA DAS GRAÇAS PAQUELI PEREIRA 14,0         

114 MÁRCIA APARECIDA DOS REIS BRUNI 14,0         

115 CLEUNICE BASTOS DE LIMA 13,5         

116 TARCILA CLAUDIA DE SOUZA 12,0         

117 ELLEN DE SOUZA CEZATI 12,0         

118 GLEICIARA PIN FACCO 12,0         

119 MARIANE DE OLIVEIRA TIDESCO BERSAN 12,0         

120 NEUZA MARIA PEREIRA 11,5         

121 FABÍOLA ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 11,5         

122 KARINA SILVA DE PAULA SILVA 11,5         

123 MARIA DE LURDES SILVA 10,5         

124 MARIA MADALENA DA SILVA OLIVEIRA 10,5         

125 VALQUÍRIA ROCHA FERREIRA 9,5           

126 ELAINE SIMAS DE JESUS 9,5           

127 MARIA DA CONSOLAÇÃO SANTOS 9,5           

128 CLEUZA PEREIRA MAIA MORAES 9,0           

129 SANDRA DA SILVA 9,0           

130 ROSA MARIA DO CARMO DA SILVA 8,5           

131 PATRÍCIA MARQUES DE OLIVEIRA DALVI 8,5           

132 NATÁLIA FERREIRA CORRÊA DE MELLO 8,5           

133 PATRICIA XAVIER SANDRE 7,0           

134 NILCEIA TIBÚRCIO MARTINS BATISTA 6,5           

135 ANA PAULA AMBROSIM LIMA 6,5           

136 JOSILANE APARECIDA DAVOLI BONATO 6,5           

137 CLEIDE DE SOUZA BAIENSE 6,0           

138 MATEUS FILIPUTTI 6,0           

139 CARLOS HENRIQUE ZUMERLE DOS SANTOS 6,0           

140 RITA DE CÁSSIA FERREIRA 5,5           

141 FABIANA LIMA FRANCO VICENTINI 5,0           

142 ELIANE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS 5,0           

143 VALQUIRIA RODRIGUES LEITÃO 5,0           
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144 ALANA DA SILVA NASCIMENTO 5,0           

145 TEREZINHA FIORESI PAQUELI 5,0           

146 TÂNIA ZANEZI 4,5           

147 VALDNÉA AMORIM DA SILVA 4,5           

148 ANDREIA MOREIRA MOL 4,0           

149 CRISTIANE MARCELINO DIAS 4,0           

150 ALCIONE MOURA ANDRADE SOUZA 4,0           

151 JOCIVANIA FERREIRA PEREIRA 3,5           

152 CREONE VENANCIO DA SILVA 3,0           

153 LUCIANA BROEDEL NASCIMENTO 3,0           

154 PRISCILA GONÇALVES LOUZADA 3,0           

155 LORRAINE GOMES DE VARGAS 3,0           

156 SORAIA CLER FERREIRA DEPOLI 3,0           

157 LUCINEIA HELENA DA SILVA 3,0           

158 SANDRA REGINA GONÇALVES CARVALHO 3,0           

159 MARIA MARTA DA SILVA FREITAS 3,0           

160 ARIANA MOSCHEN FACINI BELLON 3,0           

161 PRISCILA FACCINI BARBOSA 3,0           

162 BRENDA MOREIRA MOL 3,0           

163 LARISSA AMBROSIM THIENGO 3,0           

164 ALINE VENTURIN BRAVIN 2,0           

165 JOICE ROSA LOUZADA LAIOLA 2,0           

166 CLAUDINÉIA MARANGUANHE PAGIO PAZINI 2,0           

167 ANA PAULA DA SILVA PEREIRA 1,5           

168 PAULO ROBERTO SILVA 1,0           

169 MERCEDES SANÇÃO 1,0           

170 MARIA DA PENHA CALIMAN SERZEDELLO 1,0           

171 NADIR APARECIDA NASCIMENTO NUNES 1,0           

172 ROSANGELA DE FREITAS DAVEL 1,0           

173 MARLI SOUZA GONÇALVES 1,0           

174 CRISTINA FONSECA COSTA 1,0           

175 MARIA APARECIDA DE SOUZA 1,0           

176 CLEUZIANE TIENGO DA SILVA 1,0           

177 ULISSES GUIMARÃES ZARDO 1,0           

178 ADRIANA BERÇAN MACHADO 1,0           

179 SIMONE DE FÁTIMA SILVEIRA 1,0           

180 KHETYLY COTA AYRES 1,0           

181 ELIZÂNGELA APARECIDA DUTRA PEREIRA 1,0           

182 JANINE BARBOSA NASCIMENTO NUNES DA SILVA 1,0           

183 PAMYLLA CAMPANHARO DO NASCIMENTO 1,0           

184 LUBIANA GONÇALVES BARBOZA MONTAVELI 1,0           

185 PATRÍCIA DE OLIVEIRA CAMPOREZ 1,0           

186 JOYCE DE BORTOLO VIGANÔR 1,0           

187 ROMULO FERNANDES BARBOSA 1,0           

188 PRISCILA COTA LONGA 1,0           

189 DANUSE SILVA GABRIEL 1,0           

190 FLÁVIA CARDOZO FERREIRA 1,0           

191 EULÁLIA SILVA DE ABREU 1,0           

192 MAIARA STOFFLE MARTINS 1,0           

193 FERNANDA MAGNAGO LOUZADA 1,0           

194 ADRIANA BARBOSA DA SILVA 1,0           

195 TILIANA MARIA RANGEL DE OLIVEIRA 1,0           

196 LETÍCIA CASIMIRO BRANDÃO 1,0           

197 INAJARA FERREIRA LIMA 1,0           
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198 JADY MOREIRA MOL ANDREON 1,0           

199 LETÍCIA FERREIRA ROSA 1,0           

200 LUCIA HELENA SILVEIRA DE CARVALHO MOURA 1,0           

201 JULIANA MARIANI MALVESTIDO 1,0           

202 MAYARA MARTINS COSSETTI 1,0           

203 ELISA VICENTINI MARQUES 1,0           

204 ANDRESSA SILVA DOS SANTOS 1,0           

205 DÉBORA RIBEIRO RIBEIRO CASEMIRO 1,0           

206 HELLEN JANY MORGADO DE ABREU 1,0           

207 MAYANE RAMOS VIDAL 1,0           

208 KÁTIA DA SILVA CASTRO 1,0           

209 BRENDA SILVA CARDOSO 1,0           

210 INÊS BONICENHA 0,5           

211 ANA CLÁUDIA FERREIRA CAMPOS 0,5           

212 ANDRÉA FERREIRA DOS SANTOS 0,5           

213 JANETE DE MELO CARNEIRO 0,5           

214 SHIRLEY  MATIELO COLETA 0,5           

215 JULIANA PRISCILA BARBOSA DE OLIVEIRA 0,5           

216 LILIAN MIRANDA GABRIEL 0,5           

217 ELIELSON NASCIMENTO LOPES 0,5           

218 EVANIA BARBOZA DA SILVA 0,5           

219 CRISTIANE SILVA CHRIST 0,5           

220 FERNANDA DE OLIVEIRA 0,5           

221 MILENA DILLEM ROSA 0,5           

222 KRYSKAROL CONCEIÇÃO DA SILVA 0,5           

223 ALINE DOS SANTOS SANTANA ANDRADE 0,5           

224 ROSA HELENA MATAVELLI CAMPOS -              

225 ANALICE RANGEL -              

226 EDINELZA MARIA NASCIMENTO DALVI -              

227 LUZIA APARECIDA MOREIRA PONCIO -              

228 WALDEMAR GOMES DE PASCHOA -              

229 ROSA TERESINHA VENÂNCIO ANSELMO -              

230 LUCILENE AMELIA VICENTE -              

231 MARIA DA PENHA COELHO DE MELO PASSARÉLA -              

232 CELIANE APARECIDA CALIMAN CASAGRANDE -              

233 JULCINÉIA DE LOURDES ALCIDES CAMPOS -              

234 MIRIAN SOUZA DA SILVA -              

235 FABRICIA SILVA DA COSTA FERNANDES -              

236 ANDRESSA DE MELLO FALCO -              

237 LUCINÉIA DA SILVA MENDES -              

238 ALINE MARTINS COUTINHO DE SOUZA -              

239 MAIARA VENÂNCIO ANSELMO -              
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Nº Merendeira / Servente Total de
Pontos

1 CARLOS HENRIQUE ZUMERLE DOS SANTOS 6,0           

Ficam asseguradas 2% (dois por cento) das vagas disponíveis em cada cargo às 
pessoas com deficiências, desde que haja compatibilidade entre as atribuições 
do cargo e a capacidade do candidato de exercê-las, em obediência ao disposto 
no artigo 37, inciso VIII da CF/88.

PROCESSO SELETIVO

Op. Ser. de Apoio às Unidades Escolares

SERVENTE / MERENDEIRA - 2018/2019

Classificação – DEFINITIVA

ESPECIAL
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CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA PROFESSOR DT
Publicação Nº 171151

 

Nº Professor Total de
Pontos

1 VALÉRIA TOMAZ NICOLI 144,0    

2 MÔNICA ZAGOTO ANDRIÃO LOZÓRIO 144,0    

3 INÊS LUZÓRIO MARQUES DE OLIVEIRA 144,0    

4 MARILIA DALCIN LEMOS FREITAS 144,0    

5 CANDIDA CASAGRANDE MARCOLAN LIMA 144,0    

6 LIENE FAVORETO PIOVEZAN BRUNELI 144,0    

7 FLÁVIA DA SILVA NUNES 144,0    

8 TATIANA CRISTINA GARCIA LACERDA MARQUES 144,0    

9 AUREA BERTOMORO VICENTINI 144,0    

10 CLÁUDIA MÁRCIA FERREIRA MARANGONE 144,0    

11 JAQUELINE MARTINS COLETA DA SILVA 144,0    

12 ROSÂNGELA CARARO GUIZARDI 143,0    

13 MARIA APARECIDA FIM MASCARELO 142,5    

14 LUCIANA TRAVAGLIA VETTORAZZI 142,5    

15 EMÍLIA MARIA JOSÉ DE MELLO MAGNAGO 142,5    

16 FERNANDA CARARI SECCHIN 142,5    

17 CÁTIA ROSÂNGELA SOARES DA COSTA BORTOLI 142,5    

18 SYLVIA MACHADO PASSAMANI ALTOÉ 142,5    

19 CÍNTIA GAMA PUPIN 142,5    

20 REGINA CÉLIA DA SILVA 142,0    

21 ALINE GUARNIER MATIELO VINCO 142,0    

22 GLÁUCIA MARIA COTTA AZEVEDO 141,5    

23 GEISA CARETA COGO ALTOÉ 141,0    

24 LUCINÉIA AMBROSIM 141,0    

25 VANESSA MARTINS 140,0    

26 ZILDA MARIA DE VARGAS DALVI 140,0    

27 CLÁUDIA APARECIDA VIALE DIAS 140,0    

28 LUCÍLIA MONTEIRO LOUZADA 139,5    

29 FLÁVIA TONETTO VIGANOR 137,0    

30 LUCIGLEI TASSINARE UNGARATO 137,0    

31 ELIZABETE AUGUSTO PINTO 136,0    

32 KATIELINA VAZZOLER PASSARELA 136,0    

33 MARIA LUCIA VINCO 134,0    

34 GLÁUCIA APARECIDA DORIGO 134,0    

35 IVANETE TASSINARE CARETTA 133,5    

36 SANTA DE LOURDES COLA CARVALHO 133,0    

37 VENINA DAVEL SECCHIN 133,0    

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região I

Professor M
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38 MARGARETE PIANISSOLA BRAVIM 133,0    

39 LUSIANA MACHADO DA FONSECA 133,0    

40 MÔNICA DE AZEVEDO LIMA MOREIRA 133,0    

41 MARIA APARECIDA HENRIQUE  SOARES 133,0    

42 MARCIANA MORAES RAIMUNDO DE ANGELO 133,0    

43 SUYANA AMBROSIM TESSINARO 133,0    

44 ROSÂNGELA FERNANDES FERREIRA 132,0    

45 ROSANE APARECIDA PALÁCIOS ELEUTÉRIO 132,0    

46 ALDA DA PENHA PUPIM LEAL 132,0    

47 ANA PAULA DE SOUZA SOUZA 132,0    

48 DANIELLE STEIN CANCIAN 132,0    

49 SANTA DE FÁTIMA AGUIAR 131,0    

50 ELIANE MARA DO NASCIMENTO 131,0    

51 MARIA LÚCIA MOREIRA CARLETE 131,0    

52 GRAZIELA CARETA BRUNO 131,0    

53 MAYRENA SILVA FIORESE DE ALMEIDA 131,0    

54 MARCELA GUIZARDI TIENGO 131,0    

55 QUEDIANE AMBROSIM BRUNELLI 131,0    

56 MARLY BATISTA DIAS 130,5    

57 MARCILENE BENTO DA SILVA FIORESE 130,0    

58 CLAUDNÉA DALFIOR COSSETI GAVA 130,0    

59 JACQUELINE VITOR MARIANI MAZIOLI 130,0    

60 EVA ELENA DE ARAÚJO 130,0    

61 CLEIDE BISPO OLIVEIRA NICOLINI 129,5    

62 ANA MARIA BERLEZE GOBBI 129,5    

63 LIGIANE APARECIDA MANÇO COGO 129,5    

64 TATIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 129,5    

65 ROSIMERE FERNANDES FERREIRA 129,0    

66 MÁRCIA CRISTINA MATOS LOUZADA 129,0    

67 SILVANA SECCHIN ZUIM 128,5    

68 ELIETE CAMPANA DIAS MOREIRA 128,5    

69 ADRIANA MENDONÇA BARBOZA CARARO 128,5    

70 WALQUIRIA GOMES GRATIVAL ANDREZA 128,5    

71 NAIRA RODRIGUES AMARAL 128,5    

72 REGINALDA CÔGO 128,0    

73 ELIETE JOSÉ DA SILVA PIMENTA 127,5    

74 ELIANA CALIMAN 127,5    

75 ELIANE DA SILVA CUNHA 127,0    

76 MARCÍLIA CÂNDIDA DOS REIS 127,0    

77 ANA LÚCIA SGRANCIO OLINDA 126,0    

78 VERA LÚCIA FERREIRA PEREIRA 125,5    

79 VANÊSSA FERREIRA 125,5    

80 INGRID MADEIRA VIEIRA MAGRI 125,0    

81 MARIA INES CORADINI LOPES 125,0    

82 ALESSANDRA SELVA SANTOS 124,5    

83 ANA PAULA DESTEFANI VIGANOR 124,0    

84 FERNANDA SELVA GOMES 124,0    

85 INÊS AMBROSIM 123,5    

86 CARLA LUANDA WOLFF 123,5    

87 VALQUÍRIA GUARNIER DAVEL SELVA 123,5    

88 ANDRIELLI GAVA FACCINI PUZIOL 123,5    

89 MARGARETH APARECIDA BENTO 123,0    

90 LISANDRA SILVA CAMARGO CAMPANHA 122,5    

91 MARILUSE ALLEDI DE SOUZA 122,0    

92 VÂNIA GONÇALVES KHEDE DA SILVA 122,0    
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93 MÁRCIA CONSTANTINO GONÇALVES 122,0    

94 ROZIANE DA SILVA 121,5    

95 DALVA ARLENE CALEGARIO 120,5    

96 ANA PAULA CÂNDIDO LOZÓRIO 120,0    

97 JULIANA FERREIRA CARETA VALIM 119,5    

98 MARIA DAS GRAÇAS BASSINI FIORESE ZANCANELA 119,0    

99 MARIA APARECEDA DA SILVA RAFAEL 119,0    

100 CRISTINA MÁRCIA BICALHO BELGE 118,5    

101 LUCIENE LOPES CEZAR MISTURA 118,0    

102 TAMIRES BRANDOLIM LIMA MEROTTO 118,0    

103 SANDRA MARIA BARBOZA 117,5    

104 ALINE LEMOS MESQUITA VERÍSSIMO 117,0    

105 CLEIDE BARROSO RIBEIRO 115,0    

106 MARTA DE OLIVEIRA 115,0    

107 MAGNA PAIER LOPES 115,0    

108 VAGNA ROSÂNGELA ZAQUI PINÃO 114,5    

109 JULIANA VENTORIM 114,0    

110 VIVIANE APARECIDA DE LACERDA MANGIFESTE VIQUETTI 113,5    

111 REGIANE GIORI NALLI 113,5    

112 MARIA IZABEL VENTURIM 111,0    

113 MARIA MONSERRAT PEIXOTO FAITANIN 110,5    

114 GEOVANA LOPES FAITANIN 110,5    

115 VERA LÚCIA CALVI MARCHIORO 110,0    

116 RITA NEVES FERREIRA 110,0    

118 LUCIMARA MADEIRA CHAGAS SECCHIN 110,0    

117 TATIANE DA SILVA CABANEZ BARBOSA 109,0    

119 ROSÂNGELA ARCOBELI BERGI DALVI 107,5    

120 MARISTELA BATISTA FACINI 107,0    

121 ALEILZA PAGIO BORTOLE 106,5    

122 ROSANA DOS REIS DA SILVA 106,0    

123 ETELVINA FREITAS LOUZADA SUPELETTO 105,5    

124 LUCILEIDE BONICENHA DAVEL MARIANI 105,0    

125 LETÍCIA CASSARO BONICENHA 105,0    

126 MARINÊS PINTO COELHO VINHA 104,5    

127 CASSIANE ROCHA GOMES 102,5    

128 ELISANDRA MARQUES FERREIRA FRAUCHES 102,0    

129 LÍLIAN CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS SILVA 102,0    

130 ROSELI DA SILVA RIBEIRO 101,5    

131 WAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA 101,0    

132 VIVIANE CAMPOREZ VIGANOR 101,0    

133 MONIQUE DE MENEZES SILVA CONCEIÇÃO 100,0    

134 VANESSA FERREIRA SEABRA MATAVELLI 100,0    

135 FLÁVIA SOFIATI MADEIRA 98,5      

136 MARLÚCIA ALVES DA SILVA DA CRUZ 98,0      

137 CAMILA PESSIN CAVERZAN 98,0      

138 CIBELE CORRÊA MANSO RIGONINI 97,5      

139 MARIA APARECIDA NOVAIS DOS SANTOS 96,5      

140 CRISTIANA SALES ORLANDI 96,5      

141 LETÍCIA AVANCI BRUNELLI COLODETTI 96,5      

142 MONIQUE TEIXEIRA DE CAMPOS RODRIGUES 96,0      

143 ANA AMÉLIA PIZETA CARLETE FIDELIS 95,5      

144 DAYANI MARTINS CREVELÁRIO 95,0      

145 VANESSA DE LACERDA MANGIFESTE 95,0      

146 MARÍLIA DE FÁTIMA CÔGO GOMES 94,5      

147 JOSILAINE DOS SANTOS FERREIRA DESTEFANI 94,5      



18/12/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1161

www.diariomunicipales.org.br

Página 155

148 LUMA DOS ANJOS CÔGO 94,0      

149 MARLENE SEBASTIANA MAZOCO 94,0      

150 SILVANA ZARDO SOUZA CAMPANHA 94,0      

151 SULAMITA DESSAUNE DOS SANTOS 93,5      

152 MARIA LUZIA SIMEÃO MUNIZ 93,0      

153 ELIANE SALVADOR CALLEGARIO 92,5      

154 MARCIA DAVEL FIORESE 92,5      

155 ANGELA CLÁUDIA DA COSTA 92,0      

156 DILCEIA MARTINS AMORIM GUARNIER 92,0      

157 CYNTHIA PRAVATO DRIUSSO MARQUES 91,5      

158 ELAINE COLODETE 91,5      

159 JOSIANE MARETO 91,0      

160 SUELI COLETI LOPES 91,0      

161 MARIA GORETH DE ALMEIDA ANDRADE 90,5      

162 CILENE LUZÓRIO SCOLFORO 88,0      

163 MÉRCIA IVÉTE CHEDINHO 87,5      

164 ROSANA FONTAN GUARNIER ARTUR 86,5      

165 ANTÔNIA DE SOUZA SANTOS 86,0      

166 ALESSANDRA CÔCO MARINATO 86,0      

167 FLÁVIA MARIO PAZETTO 85,0      

168 MARIA DE LOURDES CARRILHO 84,0      

169 LEILIANE FERRARE RAMOS 84,0      

170 MARIA ISABEL MARDEGAN DOS SANTOS 84,0      

171 CARINA AVELAR BRAVIM 84,0      

172 BRUNA MARA CASTRO DA SILVA 83,0      

173 ANDREIA BENEDITA BERMONTE PIRES 83,0      

174 RIVANIA SCHEIDEGGER BONADIMAN 82,5      

175 RENATA RIOS VENANCIO SEVERO 81,5      

176 KELLY SANTOS SILVA MINTO 81,5      

177 DIOZE BRUNIS PEIZINO 80,5      

178 ADRIANA RODRIGUES OLIVEIRA 80,5      

179 RENATA BELLOTTI VARGAS ALMEIDA 80,0      

180 FRANCILENE LOPES DOS SANTOS ZANELATO 79,5      

181 SILVANA MARETTO 79,5      

182 DAILCE VIGANÔR FIORINI 76,5      

183 KÁTIA HELENA BURGUEZ DE SOUZA 76,5      

184 ANDRESSA SELVA 75,0      

185 VALÉRIA RIBEIRO ROSA DOS SANTOS 74,5      

186 ROMILDA ALVES RODRIGUES DIAS 74,0      

187 VIVIANE CRISTINA DE ASSIS VALÉO 74,0      

188 TAMARA DE ARAUJO OLIVEIRA 74,0      

189 MICHELE BARBOSA MANHONI 73,0      

190 JACQUELINE ONOFRE CLIPES 73,0      

191 ARLETE APARECIDA CALEGARI TOZI 73,0      

192 ELAINE PIN FIGUEIRA 72,5      

193 NILZA MARIA NICOLI FACINI 72,0      

194 SANDRA GOMES LOUZADA GRANZIERI 72,0      

195 LINDINALVA SANTOLIN MARCHEZI STOFEL 71,5      

196 ANA LÚCIA RODRIGUES 71,0      

197 NATÁLIA QUERES BARBOSA 70,5      

198 LEONE MOURA DE SOUZA 69,5      

199 LIÂNGELA GOMES DA SILVA 69,5      

200 ALESSANDRA PICOLI 69,0      

201 LUCIENE MARIA CREVELARI PONCIO 68,5      

202 DAGMARA BERNABÉ SCUSATO GAVA 68,5      
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203 RENATA APARECIDA MATOS GONÇALVES FIM 68,0      

204 CRISTIANE MATTOS BARROSO 67,5      

205 PRISCILA DA SILVA NUNES 67,5      

206 VANESSA BRIOLI DIIRR 67,5      

207 MARAISA DE CÁSSIA DA COSTA 67,0      

208 ALINE FILIPUTTE SANSON 66,5      

209 VIVIANI ONOFRE 66,5      

210 MARCIA CEZATI PINTO 66,5      

211 NEUMA DE OLIVEIRA PAGOTTO 66,5      

212 EMILIANA DA SILVA PIANISSOLA 65,0      

213 MARLI FAVORETTO PIOVEZAN SALVADOR 63,0      

214 REGILANE APARECIDA NALI 62,5      

215 CLAUDIA FURTADO DE MELO MARINATO 62,5      

216 ANA MARIA SANTANA DE OLIVEIRA FABRI 62,0      

217 NILCEA MUNIZ 62,0      

218 ADRIANA BARBOSA 62,0      

219 RUTH DE MORAES 60,5      

220 LÍVIA ZACCHI ZARDO RAMOS 59,5      

221 MARILENE DA SILVA LEITE 59,0      

222 DINICARLA SECCHIN SOUZA 59,0      

223 KARLA ZUMERLE MASIOLI 59,0      

224 LUCIMAR GONÇALVES 58,5      

225 LUCIANE DE OLIVEIRA SILVA 58,5      

226 RAQUEL GRANCER STEIN 58,5      

227 ROSANA GONÇALVES DOLÔRES 58,0      

228 GEVANESSA CORA 58,0      

229 MARALISSA VENTORIM 58,0      

230 ELCIMAR  COSTA DA SILVA CURTY 57,5      

231 CAMILA MELLO LAMBRANHO 56,5      

232 DIANA FRANCISCA ROBERTO PRAVATO 56,0      

233 JACQUELINE GERI DALBON 55,5      

234 ALINE PADOVANI COLODETTI ZARDO 55,5      

235 VALQUÍRIA BONICENHA DESTEFANI 55,5      

236 EDINÉA FERNANDES 55,0      

237 ELAINE NALESSO PEDERZINI 55,0      

238 JOICE DE OLIVEIRA DONNA 54,5      

239 TAMIRES VIEIRA MARCIANO 54,5      

240 MARINETE MONTEIRO LARGURA 54,5      

241 JOELMA VIEIRA RIBEIRO 54,5      

242 DÉBORA ZARDO MARQUES SASSO 54,0      

243 SILVANA CARETTA MAIA 53,5      

244 JUÇARA CÂNDIDO DA COSTA 53,5      

245 LUCIANA FELIPE FRAGOSO 53,0      

246 ERICA FERREIRA CASTRO NARDUCCI 52,5      

247 VALÉRIA CARDOZO 52,5      

248 ADALGISA BUENO ELLER LUZÓRIO 52,5      

249 SABRINA MACHADO MORAES 52,5      

250 ELINAURA DA SILVA FARIA BASILIO 51,5      

251 GISELE LOPES SPAVIER DE OLIVEIRA 51,0      

252 PRICILA TONETO CATTABRIGA 51,0      

253 MARIA DA PENHA SANTOS MOTA 50,5      

254 ANA PAULA MARTINS ONOFRE 50,5      

255 RAQUEL DALVI BORGES MARTINS 50,0      

256 JÚLIA DA SILVA RIGO 50,0      

257 WEVELY GUSSAO CASTELLAN 49,5      
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258 GILCE HELENA PIANISSOLA ROSSI 49,0      

259 IVONE FREITAS DA SILVA 48,0      

260 AGOSTINHO ZANÚNCIO 48,0      

261 NAJARA ZANETTI FIORESI 47,5      

262 JOELMA GONÇAVES LOUZADA ABÍLIO 46,0      

263 SABRINA TIAGO SABINO 45,5      

264 MARIA CÂNDIDA SILVA DE AZEVEDO 45,5      

265 MARIA MADALENA PIRES DE SOUZA 45,5      

266 LEONARDO RIBEIRO VIDAL 44,5      

267 RITA DE CÁSSIA VAZ PEDRUZZI 44,5      

268 DALILA APARECIDA CHAMON PEREIRA DA SILVA 43,0      

269 VALÉRIA LUCIANO DA SILVA 43,0      

270 GISELLY DA SILVA SANTOS 42,0      

271 PRISCILLA CALLEGÁRIO ZACCHI 42,0      

272 CÁSSIA CAMPANHA GUIZARDI 41,5      

273 ODINÉIA CASSANGI VIANA 41,5      

274 ANA PAULA AMBROSIM LIMA 41,5      

275 MATEUS EDUARDO CARNEIRO ALVES 41,0      

276 LIDIELE RAMOS MEROTO 40,5      

277 RITIELY BARBOSA MATIELO 40,5      

278 VALÉRIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 40,0      

279 LÚCIA HELENA CARARI ZANETTI 39,5      

280 SANDRA CORTEZINI CARREIRO BELISARI 39,5      

281 RENATA BUENO ENTRINGER FACCIN 39,0      

282 DORAÍNES PINÃO FEJOLI 39,0      

283 SINTIA DE AZEVEDO LIMA 38,5      

284 LUCIANA CAVALINI RIBEIRO DE ASSIS 38,5      

285 KAROLINA VIEIRA DA SILVA 38,0      

286 MARIA LUIZA SEMONI 38,0      

287 MARIA ILDA DO AMARAL 38,0      

288 LUCIANA CARVALHO DOS REIS 38,0      

289 ALIZ CARETTA SALVADOR CELLIN 38,0      

290 TATIANA DA FONSECA SECCHIN MOREIRA 38,0      

291 POLIANA PERES DUARTE 38,0      

292 JUSSARA FIORIO CARETA BELISARIO 38,0      

293 LUANA DESTEFANI FIM ZANON 37,5      

294 RENATA PONCIO GUIZARDI 37,0      

295 ANGELA VAZ FERREIRA HIRATA 37,0      

296 HELOISA HELENA NASCIMENTO TARGA 37,0      

297 DORLENE ISABEL GUIDINELLE BARBOSA 36,5      

298 MARIA AUXILIADORA DA SILVA ZANARDO 36,5      

299 TANIA MARIA CASSILHA FIORINI 36,5      

300 KELLER SALVADOR VIGANOR 36,5      

301 MARISTELA MACHADO GREGÓRIO 36,5      

302 NATÁLIA ABALADA TRAVÁGLIA RODRIGUES 36,5      

303 RUTH DE OLIVEIRA 35,5      

304 ILDA EBANI PIRES MARTINS 35,5      

305 MARIA DA PENHA GUILHERME 35,5      

306 MÍRIA MARQUES 35,5      

307 TANIA MARIA DA SILVA 35,5      

308 VERA LÚCIA FAZOLO CALIMAN VARGAS 35,5      

309 MAYRERROSE CÂNDIDO DARIVA 35,5      

310 CLEIDY FREGULHA BELIZÁRIO 35,5      

311 ISAC PIOVEZAN CARETA 35,5      

312 ANA JULIA ZUCOLOTO SANTOS 35,5      
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313 ESMÊNIA PINTO DE SOUSA 35,5      

314 ANDRESSA COCO LOZÓRIO 35,5      

315 LETÍCIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAES 35,5      

316 MARIA ANDRÉA PORTELLA RIBEIRO 35,0      

317 TATIANA MOSCHINI FAÉ 35,0      

318 IZABELI DE NADAI FABRES PIN 35,0      

319 LINDA LIZ DO NASCIMENTO LECONDE 35,0      

320 GRAZIELE FERREIRA GIMENES 35,0      

321 RENATA VAZZOLER CELIN LARGURA 34,0      

322 ROSA HELENA CARARO COLODETE 34,0      

323 SANDRA FREZZA PEISINO GUIMARÃES 34,0      

324 LEDIANE APARECIDA PEREIRA MARTINS 34,0      

325 CARINA DESTEFANI PAQUINI LIMA 34,0      

326 FABIANA BUENO 34,0      

327 BRUNA MAURO SANSON ZÓBOLI 34,0      

328 RAIANE AMORIM MENINE DONA 33,5      

329 CÉLIA BONISSENHA CESCONETTI 33,5      

330 ROSIMERI CARARO 33,5      

331 ANA PAULA EBANI MONTEIRO 33,5      

332 KARLA BURGUEZ BARCELO 33,0      

333 SÔNIA MARIA GRILO 33,0      

334 MARIA OSILIA AMBROSIM COELHO 33,0      

335 ALCIONE SUPELETTO VICENTINI 33,0      

336 MARIA VERÔNICA VARGAS 33,0      

337 NATALIA DA PENHA PELAGE BERNARDO 33,0      

338 EMANUELLA SOARES DOS SANTOS LOUZADA 33,0      

339 MARIA LILIANE RODRIGUES CHAVES 33,0      

340 GABRIELA GUSSON BRAMBILLA SUPELETO 33,0      

341 MARCELLE FARDIM ANDREON PAIVA 33,0      

342 LUANA CARREIRO PIASSI 33,0      

343 BRUNA ROSA CASTEGLIONE ZUQUI 32,5      

344 ADRIANA CAVERZAN  ZANETTI 32,5      

345 ROSIANE APARECIDA MARIANI BRAVIM 32,5      

346 ANDRESSA VICENTINI 32,5      

347 RITA DE CÁSSIA MOREIRA DE ANDRADE 32,5      

348 GRACIETE DA SILVA PETINO PAIVA 32,5      

349 KÉSIA  SILVA RUFINO CORREA 32,5      

350 JULIETE MAURA PAGIO 32,5      

351 ELVIS CERQUEIRA DE OLIVEIRA 32,0      

352 LUANA LUBIANA FERIANE 32,0      

353 RAQUEL FERREIRA VAILLANT 32,0      

354 DEBORA FASSARELA MOREIRA 32,0      

355 KARLA FERREIRA DE PINHO CHAVES 31,5      

356 VANEIDE GERARDE VASQUES 31,5      

357 SANDRA VIANNA COCO 31,5      

358 MARISANGELA SUELER BUENO 31,5      

359 JULIANA MARTINS VIANA 31,5      

360 MARIA LEONIZ VENANCIO SEABRA 31,5      

361 CRISLANE NASCIMENTO COIMBRA CREVELARI 31,5      

362 MARIA CAROLINA SALVADOR CALLEGARIO 31,5      

363 DÉBORA STEIN MOREIRA 31,0      

364 MARIA DE LOURDES SILVA MATIAS 31,0      

365 FABÍOLA PINHO PACHECO 31,0      

366 LIARA BUENO NOGAROL 30,5      

367 ANA PAULA VICTORIANO VIEIRA 30,5      



18/12/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1161

www.diariomunicipales.org.br

Página 159

368 ALINY PANCOTTO FREITAS 30,5      

369 LORENA COSTA DE SOUZA 30,0      

370 MARIA GISLANE BORTOLI 30,0      

371 CYNTHIA APARECIDA GONSALVES 30,0      

372 DANIELI CARDONE MARDEGAN PIASSI 30,0      

373 MILEYDE SANTOS SILVA  OLIVEIRA 30,0      

374 RUTH DESTEFANI 30,0      

375 BRUNA ALTOÉ DA SELVA 30,0      

376 GAÍSA THOBIAS MACHADO 28,5      

377 PRISCILA APARECIDA CORRADI MATAVELLI 28,0      

378 BRUNA CAMPANHA DE ARAUJO 27,5      

379 CLEIDE ROSA DE OLIVEIRA 27,0      

380 ALESSANDRA CONSTANTINO DOS SANTOS 26,0      

381 SUELLEN DE DEUS COSTA 24,5      

382 STÉFANI GUIDINELLE BARBOSA 24,0      

383 JOVANIA ZAMBOM DE PAULA 24,0      

384 NATÁLIA APARECIDA STEIN 24,0      

385 GÉSSIKA DOS SANTOS LIMA 24,0      

386 MIRIELI TONETE FAITANIN 22,5      

387 IVANETE VINCO ZANUNCIO 21,5      

388 MARILZA DA CONCEIÇÃO 21,5      

389 MARIA ELENA RODRIGUES DIAS ROCHA 21,5      

390 NATALINA APARECIDA PUPIN RIBEIRO 21,5      

391 MICHELE PEREIRA SOUTO 21,5      

392 ALESSANDRA PONCIO FAÉ 21,5      

393 ROBERTA DAVEL SECCHIN 21,5      

394 RAFAELA DE OLIVEIRA MOREIRA 21,5      

395 BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA 21,5      

396 DANDARA PIANISSOLA BARBOSA 21,5      

397 INGRED FILETE FACCINNI 21,5      

398 FABRICIA PEREIRA DE SOUZA 21,5      

399 VALQUÍRIA DA CONCEIÇÃO COSTA 21,0      

400 JOSIVANE SPOLADORE DE OLIVEIRA SILVA 21,0      

401 CLÉA NUNES DE OLIVEIRA 20,5      

402 VALQUÍRIA DE ARAUJO NASCIMENTO 20,5      

403 JOSIANE PAULA MORETE 20,5      

404 MARIA ROSA SILVA DE ALMEIDA 20,0      

405 MARIA TEREZA BAYERL 20,0      

406 FERNANDA PAIVA DE OLIVEIRA 20,0      

407 ELISÂNGELA DE FREITAS SOUZA DO NASCIMENTO 20,0      

408 LORENA COTA 20,0      

409 JOZIANI ZILIO MATIELO 20,0      

410 JAQUELINI CARREIRO DE OLIVEIRA 20,0      

411 PEDRITA MOREIRA FERREIRA 20,0      

412 SÂMIA JACQUELINE CRUZ 20,0      

413 BEATRIZ HORTÊNCIA CECON NOVO 20,0      

414 ALINE DA SILVA DIAS 20,0      

415 CAMILA ANDREÃO CALLEGARIO 20,0      

416 KARINA GOMES DE SOUZA 20,0      

417 CAROLINE RODRIGUES MESQUITA 20,0      

418 KETYLA DOS SANTOS 20,0      

419 LARISSA AMBROSIM THIENGO VETTORAZZI 20,0      

420 ELLEN CRISTINA OINHOS CEZATI 20,0      
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Nº Professor Total de
Pontos

1 ADRIANA MENDONÇA BARBOZA CARARO 128,5    

2 MARÍLIA DE FÁTIMA CÔGO GOMES 94,5      

3 PRISCILA APARECIDA CORRADI MATAVELLI 28,0      

Ficam asseguradas 2% (dois por cento) das vagas disponíveis em cada cargo 
às pessoas com deficiências, desde que haja compatibilidade entre as 
atribuições do cargo e a capacidade do candidato de exercê-las, em obediência 
ao disposto no artigo 37, inciso VIII da CF/88.

ESPECIAL

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região I

Professor M
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Nº Professor Total de
Pontos

1 ROSANE APARECIDA DA SILVA DADALTO 136,5    

2 GEANE APARECIDA FIGUEIREDO KUSTER 133,0    

3 JULIANE DIAS DO NASCIMENTE CARVALHO 132,5    

4 TACIANA BRAMBILA BERNABÉ 132,0    

5 ANGELA VALERIA ZAMBOM MORAIS 131,0    

6 GRAZIANE APARECIDA TIENGO 131,0    

7 VALDIRENE BARBOSA DE ASSIS 129,0    

8 NEIDILAURA FABRE DE MELO SPADETO 125,5    

9 SANDRA SPADETO TRABACH 125,5    

10 GESSYANE AMORIM AMARAL 124,0    

11 ELISANDRA LUZIA PREMOLI ALVES 122,5    

12 ALCIONE DE FÁTIMA SANTOS 121,0    

13 PATRÍCIA FERREIRA 117,0    

14 ANDRÉIA CONSTANTINO CUSTÓDIO 113,0    

15 SOLANGE GOMES CURTI 98,5      

16 ALEXANDRA DANÚBIA OLIVEIRA BISSA 98,0      

17 ROSANGELA MINTO SIMÕES 92,5      

18 SANDRA DA SILVA 84,0      

19 SANDRA APARECIDA ALVES DA SILVA 76,5      

20 CELIANE TAINÁ BELON 71,5      

21 FRANCIANE APARECIDA DUARTE MARTINS 68,0      

22 EUNICE RUBET DE SOUZA 65,0      

23 ELISA CARLA LIMA 62,5      

24 MARIANA MARTINS VIANA 48,0      

25 PATRÍCIA CUSTÓDIO FURLAN PIN 41,0      

26 DIANE FAVERO SANTOS CASAGRANDE 41,0      

27 SELMA DE CÁSSIA BELLON JUBINI 40,5      

28 ELIANA VIANNA 38,0      

29 MARIA DE LOURDES DE LIMA 34,0      

30 ADRIANA DE SOUZA ALVES 34,0      

31 DÉBORA DOS SANTOS OLIVEIRA KUSTER 33,0      

32 FERNANDA APARECIDA B. BERLEZE KUSTER 31,5      

33 JÚLIA DUARTE MARTINS 31,0      

34 MARIA JOSÉ DE LIMA 21,5      

35 PRISCILA FACCINI BARBOSA 21,5      

36 ROSINEIA FIRMINO 21,0      

37 UILCILENE DORDENUNI DE ALMEIDA 21,0      

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região II

Professor M

38 CARINA DUARTE MARTINS DA SILVA 20,0      
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Nº Professor Total de
Pontos

1 GONÇALO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO 141,5    

2 KELLER SALVADOR VIGANOR 138,5    

3 MÁRCIA ELENA GUARNIER VARGAS 135,0    

4 JACQUELINE GERI DALBON 134,5    

5 MERY CRISSIAN TOMAZELI 133,5    

6 GILCE HELENA PIANISSOLA ROSSI 133,0    

7 MARIA AUXILIADORA DA SILVA ZANARDO 131,5    

8 JULIANA VENTORIM 128,0    

9 ROSINÉIA DE FARIAS MORINE DOS SANTOS 119,5    

10 DORAÍNES PINÃO FEJOLI 116,0    

11 PRYSCILLA DA SILVA BELIDIO MOULIN 115,5    

12 MARILZA BASSINI 115,0    

13 DORLENE ISABEL GUIDINELLE BARBOSA 114,5    

14 NATALIA DA PENHA PELAGE BERNARDO 110,0    

15 FLÁVIA MARIO PAZETTO 109,0    

16 CLÁUDIA MÁRCIA FERREIRA MARANGONE 109,0    

17 ANGELA VAZ FERREIRA HIRATA 106,0    

18 GISELLY DA SILVA SANTOS 103,0    

19 ELAINE COLODETE 98,5      

20 RENATA BELLOTTI VARGAS ALMEIDA 97,0      

21 IVONE FREITAS DA SILVA 91,0      

22 ANDRESSA SELVA 91,0      

23 LETÍCIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAES 90,5      

24 MARCILÉA ZANELATO GALVANI 88,0      

25 KARLA ZUMERLE MASIOLI 83,0      

26 DANIELI CARDONE MARDEGAN PIASSI 82,0      

27 DENIZE GOMES DUARTE COSTA 77,5      

28 SUELI COLETI LOPES 77,0      

29 JACQUELINE VITOR MARIANI MAZIOLI 71,0      

30 CLÁUDIA ENI CÔGO 67,5      

31 LIGIANE APARECIDA MANÇO COGO 63,5      

32 ELAINE NALESSO PEDERZINI 62,0      

33 ZILDA MARIA DE VARGAS DALVI 61,0      

34 AGOSTINHO ZANÚNCIO 59,0      

35 CAMILA PESSIN CAVERZAN 59,0      

36 JUSSARA FIORIO CARETA BELISARIO 59,0      

37 POLIANA PERES DUARTE 58,0      

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região I

Professor P - Orientação
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38 KÁTIA HELENA BURGUEZ DE SOUZA 56,5      

39 MARIA EVANETE PEDRUZZI 55,5      

40 MARILUSE ALLEDI DE SOUZA 55,0      

41 VÂNIA GONÇALVES KHEDE DA SILVA 55,0      

42 MONIQUE DE MENEZES SILVA CONCEIÇÃO 54,0      

43 TATIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 53,5      

44 MARAISA DE CÁSSIA DA COSTA 53,0      

45 MARGARETH APARECIDA BENTO 53,0      

46 DINICARLA SECCHIN SOUZA 50,0      

47 MÔNICA DE AZEVEDO LIMA MOREIRA 48,0      

48 INÊS AMBROSIM 47,5      

49 GLÁUCIA APARECIDA DORIGO 47,0      

50 MAYRENA SILVA FIORESE DE ALMEIDA 47,0      

51 CÁTIA ROSÂNGELA SOARES DA COSTA BORTOLI 46,5      

52 SYLVIA MACHADO PASSAMANI ALTOÉ 46,5      

53 LUCILEIDE BONICENHA DAVEL MARIANI 46,0      

54 MARCÍLIA CÂNDIDA DOS REIS 46,0      

55 ADRIANA RODRIGUES OLIVEIRA 45,5      

56 MICHELE BARBOSA MANHONI 44,0      

57 ANA PAULA DESTEFANI VIGANOR 42,0      

58 MARLÚCIA ALVES DA SILVA DA CRUZ 41,0      

59 REGINA CÉLIA DA SILVA 40,0      

60 FERNANDA RAMOS SEQUIM BOEQUE 39,5      

61 LUCIMARA MADEIRA CHAGAS SECCHIN 39,0      

62 DAILCE VIGANÔR FIORINI 38,5      

63 CLAUDIA FURTADO DE MELO MARINATO 38,5      

64 MARIA VERÔNICA VARGAS 38,0      

65 MARISTELA BATISTA FACINI 38,0      

66 MARLENE SEBASTIANA MAZOCO 38,0      

67 MARIA ILDA DO AMARAL 38,0      

68 ELIANE MARA DO NASCIMENTO 38,0      

69 MARIA INES CORADINI LOPES 38,0      

70 ROSANE APARECIDA PALÁCIOS ELEUTÉRIO 38,0      

71 MÁRCIA VALÉRIA LOUZADA PEIXOTO 38,0      

72 MARIA LÚCIA MOREIRA CARLETE 38,0      

73 ARLETE APARECIDA CALEGARI TOZI 38,0      

74 ANA LÚCIA SGRANCIO OLINDA 38,0      

75 MARCILENE BENTO DA SILVA FIORESE 38,0      

76 LUCINÉIA AMBROSIM 38,0      

77 ALDA DA PENHA PUPIM LEAL 38,0      

78 ANDRÉIA CONSTANTINO CUSTÓDIO 38,0      

79 MARCELA GUIZARDI TIENGO 38,0      

80 MARCIANA MORAES RAIMUNDO DE ANGELO 38,0      

81 JULIANA ROSA ONOFRE CARVALHO 38,0      

82 FERNANDA SELVA GOMES 38,0      

83 DANIELLE STEIN CANCIAN 38,0      

84 MARALISSA VENTORIM 38,0      

85 ALINE GUARNIER MATIELO VINCO 38,0      

86 RUTH DE OLIVEIRA 37,5      

87 LINDINALVA SANTOLIN MARCHEZI STOFEL 37,5      

88 ALINE LEMOS MESQUITA VERÍSSIMO 37,0      

89 MARIA DA PENHA SANTOS MOTA 36,5      

90 RITA DE CÁSSIA VAZ PEDRUZZI 36,5      

91 WALQUIRIA GOMES GRATIVAL ANDREZA 36,5      

92 MARISTELA MACHADO GREGÓRIO 36,5      
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93 NATÁLIA ABALADA TRAVÁGLIA RODRIGUES 36,5      

94 ANGELA MARIA GRILLO 35,5      

95 GLÁUCIA MARIA COTTA AZEVEDO 35,5      

96 VALÉRIA CARDOZO 35,5      

97 ELIANE SALVADOR CALLEGARIO 35,5      

98 CARLA LUANDA WOLFF 35,5      

99 VERA LÚCIA FAZOLO CALIMAN VARGAS 35,5      

100 FLÁVIA SOFIATI MADEIRA 35,5      

101 TAMARA BRASOLINO GARCIA 35,5      

102 ANA AMÉLIA PIZETA CARLETE FIDELIS 35,5      

103 CRISTIANE MATTOS BARROSO 35,5      

104 ISAC PIOVEZAN CARETA 35,5      

105 GEOVANA LOPES FAITANIN 35,5      

106 CYNTHIA PRAVATO DRIUSSO MARQUES 35,5      

107 JULIANA FIORESE 35,5      

108 REGIANE GIORI NALLI 35,5      

109 ANDRESSA COCO LOZÓRIO 35,5      

110 ADALGISA BUENO ELLER LUZÓRIO 35,5      

111 LEONARDO RIBEIRO VIDAL 35,5      

112 VANESSA BRIOLI DIIRR 35,5      

113 RAQUEL GRANCER STEIN 35,5      

114 CARINA DESTEFANI PAQUINI LIMA 35,0      

115 VALÉRIA LUCIANO DA SILVA 35,0      

116 GRAZIELE FERREIRA GIMENES 35,0      

117 LUCIANA FELIPE FRAGOSO 34,0      

118 LUCIENE LOPES CEZAR MISTURA 34,0      

119 TAMIRES BRANDOLIM LIMA MEROTTO 34,0      

120 GEVANESSA CORA 34,0      

121 VIVIANE APARECIDA DE LACERDA MANGIFESTE VIQUETTI 33,5      

122 MARIA LUZIA SIMEÃO MUNIZ 33,0      

123 ROMILDA ALVES RODRIGUES DIAS 33,0      

124 JOELMA GONÇAVES LOUZADA ABÍLIO 33,0      

125 EMANUELLA SOARES DOS SANTOS LOUZADA 33,0      

126 DIANA FRANCISCA ROBERTO PRAVATO 33,0      

127 LUCIANA CAVALINI RIBEIRO DE ASSIS 32,5      

128 ELISA CARLA LIMA 32,5      

129 ROSIANE APARECIDA MARIANI BRAVIM 32,5      

130 GRACIETE DA SILVA PETINO PAIVA 32,5      

131 RAIANE AMORIM MENINE DONA 32,5      

132 KARLA BURGUEZ BARCELO 32,0      

133 LUANA LUBIANA FERIANE 32,0      

134 TATIANA MOSCHINI FAÉ 32,0      

135 RIVANIA SCHEIDEGGER BONADIMAN 31,5      

136 VIVIANI ONOFRE 31,5      

137 ANA PAULA AMBROSIM LIMA 31,5      

138 JULIANA FERREIRA CARETA VALIM 31,5      

139 CAMILA MELLO LAMBRANHO 31,5      

140 FABÍOLA PINHO PACHECO 31,0      

141 LÚCIA HELENA CARARI ZANETTI 30,5      

142 MARIA GISLANE BORTOLI 30,0      

143 RUTH DESTEFANI 30,0      

144 NATÁLIA APARECIDA STEIN 24,0      

145 MARILZA DA CONCEIÇÃO 21,5      

146 MICHELE PEREIRA SOUTO 21,5      

147 ROBERTA DAVEL SECCHIN 21,5      
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148 CLEIDE ROSA DE OLIVEIRA 21,0      

149 FERNANDA PAIVA DE OLIVEIRA 20,0      

150 LARISSA AMBROSIM THIENGO VETTORAZZI 20,0      

Nº Professor Total de
Pontos

1 SANDRA APARECIDA ALVES DA SILVA 122,5    

2 DÉBORA DOS SANTOS OLIVEIRA KUSTER 72,0      

3 EUNICE RUBET DE SOUZA 65,0      

4 SELMA DE CÁSSIA BELLON JUBINI 42,5      

5 TACIANA BRAMBILA BERNABÉ 38,0      

6 DIANE FAVERO SANTOS CASAGRANDE 38,0      

7 NEIDILAURA FABRE DE MELO SPADETO 35,5      

8 PATRÍCIA CUSTÓDIO FURLAN PIN 34,0      

9 FERNANDA APARECIDA B. BERLEZE KUSTER 31,5      

10 JÚLIA DUARTE MARTINS 31,0      

11 MARIA JOSÉ DE LIMA 21,5      

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região II

Professor P - Orientação
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Nº Professor Total de
Pontos

1 GONÇALO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO 141,5    

2 KELLER SALVADOR VIGANOR 138,5    

3 MÁRCIA ELENA GUARNIER VARGAS 135,0    

4 JACQUELINE GERI DALBON 134,5    

5 MERY CRISSIAN TOMAZELI 133,5    

6 GILCE HELENA PIANISSOLA ROSSI 133,0    

7 MARIA AUXILIADORA DA SILVA ZANARDO 131,5    

8 JULIANA VENTORIM 128,0    

9 ROSINÉIA DE FARIAS MORINE DOS SANTOS 119,5    

10 DORAÍNES PINÃO FEJOLI 116,0    

11 PRYSCILLA DA SILVA BELIDIO MOULIN 115,5    

12 MARILZA BASSINI 115,0    

13 DORLENE ISABEL GUIDINELLE BARBOSA 114,5    

14 NATALIA DA PENHA PELAGE BERNARDO 110,0    

15 FLÁVIA MARIO PAZETTO 109,0    

16 CLÁUDIA MÁRCIA FERREIRA MARANGONE 109,0    

17 ANGELA VAZ FERREIRA HIRATA 106,0    

18 GISELLY DA SILVA SANTOS 103,0    

19 ELAINE COLODETE 98,5      

20 RENATA BELLOTTI VARGAS ALMEIDA 97,0      

21 IVONE FREITAS DA SILVA 91,0      

22 ANDRESSA SELVA 91,0      

23 LETÍCIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MORAES 90,5      

24 MARCILÉA ZANELATO GALVANI 88,0      

25 KARLA ZUMERLE MASIOLI 83,0      

26 DANIELI CARDONE MARDEGAN PIASSI 82,0      

27 DENIZE GOMES DUARTE COSTA 77,5      

28 SUELI COLETI LOPES 77,0      

29 JACQUELINE VITOR MARIANI MAZIOLI 71,0      

30 CLÁUDIA ENI CÔGO 67,5      

31 LIGIANE APARECIDA MANÇO COGO 63,5      

32 ELAINE NALESSO PEDERZINI 62,0      

33 ZILDA MARIA DE VARGAS DALVI 61,0      

34 AGOSTINHO ZANÚNCIO 59,0      

35 CAMILA PESSIN CAVERZAN 59,0      

36 JUSSARA FIORIO CARETA BELISARIO 59,0      

37 POLIANA PERES DUARTE 58,0      

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região I

Professor P - Supervisão
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38 KÁTIA HELENA BURGUEZ DE SOUZA 56,5      

39 MARIA EVANETE PEDRUZZI 55,5      

40 MARILUSE ALLEDI DE SOUZA 55,0      

41 VÂNIA GONÇALVES KHEDE DA SILVA 55,0      

42 MONIQUE DE MENEZES SILVA CONCEIÇÃO 54,0      

43 TATIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 53,5      

44 MARAISA DE CÁSSIA DA COSTA 53,0      

45 MARGARETH APARECIDA BENTO 53,0      

46 DINICARLA SECCHIN SOUZA 50,0      

47 MÔNICA DE AZEVEDO LIMA MOREIRA 48,0      

48 INÊS AMBROSIM 47,5      

49 GLÁUCIA APARECIDA DORIGO 47,0      

50 MAYRENA SILVA FIORESE DE ALMEIDA 47,0      

51 CÁTIA ROSÂNGELA SOARES DA COSTA BORTOLI 46,5      

52 SYLVIA MACHADO PASSAMANI ALTOÉ 46,5      

53 LUCILEIDE BONICENHA DAVEL MARIANI 46,0      

54 MARCÍLIA CÂNDIDA DOS REIS 46,0      

55 ADRIANA RODRIGUES OLIVEIRA 45,5      

56 MICHELE BARBOSA MANHONI 44,0      

57 ANA PAULA DESTEFANI VIGANOR 42,0      

58 MARLÚCIA ALVES DA SILVA DA CRUZ 41,0      

59 REGINA CÉLIA DA SILVA 40,0      

60 FERNANDA RAMOS SEQUIM BOEQUE 39,5      

61 LUCIMARA MADEIRA CHAGAS SECCHIN 39,0      

62 DAILCE VIGANÔR FIORINI 38,5      

63 CLAUDIA FURTADO DE MELO MARINATO 38,5      

64 MARIA VERÔNICA VARGAS 38,0      

65 MARISTELA BATISTA FACINI 38,0      

66 MARLENE SEBASTIANA MAZOCO 38,0      

67 MARIA ILDA DO AMARAL 38,0      

68 ELIANE MARA DO NASCIMENTO 38,0      

69 MARIA INES CORADINI LOPES 38,0      

70 ROSANE APARECIDA PALÁCIOS ELEUTÉRIO 38,0      

71 MÁRCIA VALÉRIA LOUZADA PEIXOTO 38,0      

72 MARIA LÚCIA MOREIRA CARLETE 38,0      

73 ARLETE APARECIDA CALEGARI TOZI 38,0      

74 ANA LÚCIA SGRANCIO OLINDA 38,0      

75 MARCILENE BENTO DA SILVA FIORESE 38,0      

76 LUCINÉIA AMBROSIM 38,0      

77 ALDA DA PENHA PUPIM LEAL 38,0      

78 ANDRÉIA CONSTANTINO CUSTÓDIO 38,0      

79 MARCELA GUIZARDI TIENGO 38,0      

80 MARCIANA MORAES RAIMUNDO DE ANGELO 38,0      

81 EVA ELENA DE ARAÚJO 38,0      

82 JULIANA ROSA ONOFRE CARVALHO 38,0      

83 FERNANDA SELVA GOMES 38,0      

84 DANIELLE STEIN CANCIAN 38,0      

85 MARALISSA VENTORIM 38,0      

86 ALINE GUARNIER MATIELO VINCO 38,0      

87 RUTH DE OLIVEIRA 37,5      

88 LINDINALVA SANTOLIN MARCHEZI STOFEL 37,5      

89 ALINE LEMOS MESQUITA VERÍSSIMO 37,0      

90 MARIA DA PENHA SANTOS MOTA 36,5      

91 RITA DE CÁSSIA VAZ PEDRUZZI 36,5      

92 WALQUIRIA GOMES GRATIVAL ANDREZA 36,5      
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93 MARISTELA MACHADO GREGÓRIO 36,5      

94 NATÁLIA ABALADA TRAVÁGLIA RODRIGUES 36,5      

95 ANGELA MARIA GRILLO 35,5      

96 GLÁUCIA MARIA COTTA AZEVEDO 35,5      

97 VALÉRIA CARDOZO 35,5      

98 ELIANE SALVADOR CALLEGARIO 35,5      

99 CARLA LUANDA WOLFF 35,5      

100 VERA LÚCIA FAZOLO CALIMAN VARGAS 35,5      

101 FLÁVIA SOFIATI MADEIRA 35,5      

102 TAMARA BRASOLINO GARCIA 35,5      

103 ANA AMÉLIA PIZETA CARLETE FIDELIS 35,5      

104 CRISTIANE MATTOS BARROSO 35,5      

105 ISAC PIOVEZAN CARETA 35,5      

106 GEOVANA LOPES FAITANIN 35,5      

107 CYNTHIA PRAVATO DRIUSSO MARQUES 35,5      

108 JULIANA FIORESE 35,5      

109 REGIANE GIORI NALLI 35,5      

110 ANDRESSA COCO LOZÓRIO 35,5      

111 ADALGISA BUENO ELLER LUZÓRIO 35,5      

112 LEONARDO RIBEIRO VIDAL 35,5      

113 VANESSA BRIOLI DIIRR 35,5      

114 RAQUEL GRANCER STEIN 35,5      

115 CARINA DESTEFANI PAQUINI LIMA 35,0      

116 VALÉRIA LUCIANO DA SILVA 35,0      

117 GRAZIELE FERREIRA GIMENES 35,0      

118 HELOISA HELENA NASCIMENTO TARGA 34,0      

119 LUCIANA FELIPE FRAGOSO 34,0      

120 LUCIENE LOPES CEZAR MISTURA 34,0      

121 TAMIRES BRANDOLIM LIMA MEROTTO 34,0      

122 GEVANESSA CORA 34,0      

123 VIVIANE APARECIDA DE LACERDA MANGIFESTE VIQUETTI 33,5      

124 MARIA LUZIA SIMEÃO MUNIZ 33,0      

125 ROMILDA ALVES RODRIGUES DIAS 33,0      

126 JOELMA GONÇAVES LOUZADA ABÍLIO 33,0      

127 EMANUELLA SOARES DOS SANTOS LOUZADA 33,0      

128 DIANA FRANCISCA ROBERTO PRAVATO 33,0      

129 LUCIANA CAVALINI RIBEIRO DE ASSIS 32,5      

130 ELISA CARLA LIMA 32,5      

131 ROSIANE APARECIDA MARIANI BRAVIM 32,5      

132 GRACIETE DA SILVA PETINO PAIVA 32,5      

133 RAIANE AMORIM MENINE DONA 32,5      

134 KARLA BURGUEZ BARCELO 32,0      

135 LUANA LUBIANA FERIANE 32,0      

136 TATIANA MOSCHINI FAÉ 32,0      

137 RIVANIA SCHEIDEGGER BONADIMAN 31,5      

138 VIVIANI ONOFRE 31,5      

139 ANA PAULA AMBROSIM LIMA 31,5      

140 JULIANA FERREIRA CARETA VALIM 31,5      

141 CAMILA MELLO LAMBRANHO 31,5      

142 FABÍOLA PINHO PACHECO 31,0      

143 LÚCIA HELENA CARARI ZANETTI 30,5      

144 MARIA GISLANE BORTOLI 30,0      

145 RUTH DESTEFANI 30,0      

146 NATÁLIA APARECIDA STEIN 24,0      

147 MARILZA DA CONCEIÇÃO 21,5      
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148 MICHELE PEREIRA SOUTO 21,5      

149 ROBERTA DAVEL SECCHIN 21,5      

150 CLEIDE ROSA DE OLIVEIRA 21,0      

151 FERNANDA PAIVA DE OLIVEIRA 20,0      

152 LARISSA AMBROSIM THIENGO VETTORAZZI 20,0      

Nº Professor Total de
Pontos

1 SANDRA DA SILVA 136,0    

2 SANDRA APARECIDA ALVES DA SILVA 122,5    

3 DÉBORA DOS SANTOS OLIVEIRA KUSTER 72,0      

4 EUNICE RUBET DE SOUZA 65,0      

5 SELMA DE CÁSSIA BELLON JUBINI 42,5      

6 TACIANA BRAMBILA BERNABÉ 38,0      

7 DIANE FAVERO SANTOS CASAGRANDE 38,0      

8 NEIDILAURA FABRE DE MELO SPADETO 35,5      

9 PATRÍCIA CUSTÓDIO FURLAN PIN 34,0      

10 FERNANDA APARECIDA B. BERLEZE KUSTER 31,5      

11 JÚLIA DUARTE MARTINS 31,0      

12 MARIA JOSÉ DE LIMA 21,5      

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região II

Professor P - Supervisão
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Nº Professor Total de
Pontos

1 LIVIA SANTOLIN BORGES 134,0    

2 ALIZ CARETTA SALVADOR CELLIN 125,0    

3 SHAYRA AMADEU RODRIGUES BATISTA 116,0    

4 DENISE SCUSATO AMBROSIM 108,0    

5 MARÍLIA DE FÁTIMA CÔGO GOMES 98,5      

6 SABRINA MACHADO MORAES 85,5      

7 TANIA MARIA CASSILHA FIORINI 79,5      

8 PRICILA TONETO CATTABRIGA 77,0      

9 SILVANA MARETTO 70,5      

10 JOELMA VIEIRA RIBEIRO 64,5      

11 CRISTIANE CAMARGO CAMPANHA TOZZI 58,0      

12 MÉRCIA IVÉTE CHEDINHO 56,5      

13 KÁTIA HELENA BURGUEZ DE SOUZA 55,5      

14 JACQUELINE GERI DALBON 55,5      

15 QUEDIANE AMBROSIM BRUNELLI 53,0      

16 FERNANDA SELVA GOMES 48,0      

17 DANIELLE STEIN CANCIAN 48,0      

18 MARCIA DAVEL FIORESE 44,5      

19 VALQUÍRIA BONICENHA DESTEFANI 38,5      

20 IVONE FREITAS DA SILVA 38,0      

21 ARLETE APARECIDA CALEGARI TOZI 38,0      

22 DORAÍNES PINÃO FEJOLI 38,0      

23 RENATA BELLOTTI VARGAS ALMEIDA 38,0      

24 CLÁUDIA MÁRCIA FERREIRA MARANGONE 38,0      

25 REGINA CÉLIA DA SILVA 38,0      

26 DAYVID CARLOS PIOVEZAN TOZATO 38,0      

27 EVA ELENA DE ARAÚJO 38,0      

28 TATIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 36,5      

29 MARIA DA PENHA GUILHERME 35,5      

30 INÊS AMBROSIM 35,5      

31 DIOZE BRUNIS PEIZINO 35,5      

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região I

Professor E

Habilitação - Arte
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Nº Professor Total de
Pontos

1 MARÍLIA DE FÁTIMA CÔGO GOMES 98,5      

ESPECIAL

Ficam asseguradas 2% (dois por cento) das vagas disponíveis em cada cargo 
às pessoas com deficiências, desde que haja compatibilidade entre as 
atribuições do cargo e a capacidade do candidato de exercê-las, em obediência 
ao disposto no artigo 37, inciso VIII da CF/88.

Habilitação - Arte

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região I

Professor E
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Nº Professor Total de
Pontos

1 ALEXANDER FRANCISCO COSTA DOS SANTOS 81,0      

2 TATIANA DA FONSECA SECCHIN MOREIRA 78,0      

3 ISAC PIOVEZAN CARETA 64,5      

4 MARCELA GUIZARDI TIENGO 63,0      

5 ANA PAULA MARTINS ONOFRE 56,5      

6 FERNANDA RAMOS SEQUIM BOEQUE 48,5      

7 MARCIA CEZATI PINTO 46,5      

8 ANA PAULA FARIAS DA SILVA 46,0      

9 ALINE LEMOS MESQUITA VERÍSSIMO 43,0      

10 DAGMARA BERNABÉ SCUSATO GAVA 40,5      

11 ALDA DA PENHA PUPIM LEAL 38,0      

12 LUCILEIDE BONICENHA DAVEL MARIANI 38,0      

13 JULIANA ROSA ONOFRE CARVALHO 38,0      

14 ROSELI DA SILVA RIBEIRO 36,5      

15 MÍRIA MARQUES 35,5      

16 VALÉRIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 35,0      

17 LUMA DOS ANJOS CÔGO 33,0      

18 MARCELLE FARDIM ANDREON PAIVA 33,0      

19 LUANA CARREIRO PIASSI 33,0      

20 KÉSIA  SILVA RUFINO CORREA 32,5      

21 MARIA CAROLINA SALVADOR CALLEGARIO 31,5      

Habilitação - Pós-Graduação em Arte

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região I

Professor E
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Nº Professor Total de
Pontos

1 DIANE FAVERO SANTOS CASAGRANDE 38,0      

2 LIÂNGELA GOMES DA SILVA 35,5      

3 ADRIANA DE SOUZA ALVES 34,0      

Habilitação - Arte

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região II

Professor E

Nº Professor Total de
Pontos

1 EUNICE RUBET DE SOUZA 46,0      

Habilitação - Pós-Graduação em Arte

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região II

Professor E
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Nº Professor Total de
Pontos

1 LUCIANA PAZINI LIMA 144,0    

2 DENISE LORENCETTI DA CUNHA OLIVEIRA 134,0    

3 EDINÉA FERNANDES 134,0    

4 ANA JULIA ZUCOLOTO SANTOS 131,5    

5 CLEIDY FREGULHA BELIZÁRIO 130,5    

6 ANDRESSA COCO LOZÓRIO 130,5    

7 PRISCILLA CALLEGÁRIO ZACCHI 129,0    

8 POLIANA PERES DUARTE 126,0    

9 TAYLA PÍCOLI SIMONATO COLODETTI 121,0    

10 FABIANA GIORI COSSETI FURLAN 120,5    

11 ROSIMERE DE OLIVEIRA NALLI CALIMAN 120,0    

12 CÍNTIA COSTA SOAVE 119,5    

13 ANA PAULA LAMEIRA 119,5    

14 BRUNA MAURO SANSON ZÓBOLI 118,0    

15 CLÁUDIA ENI CÔGO 117,5    

16 JUÇARA CÂNDIDO DA COSTA 114,5    

17 MARIA JOSÉ PANCOTO TURINI 113,5    

18 SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA NALLI 112,5    

19 DENISE LOUZADA E SILVA 110,5    

20 ETELVINA FREITAS LOUZADA SUPELETTO 108,5    

21 RENAN OLIVEIRA ALTOÉ 105,5    

22 IRIS CONSOLI DE ARAUJO 105,0    

23 ROSÂNGELA FERNANDES FERREIRA 103,0    

24 ANA PAULA FARIAS DA SILVA 91,0      

25 ANA CRISTINA DA CRUZ MEDEIROS 83,5      

26 FABIANA BUENO 80,0      

27 MARIA DA PENHA SANTOS MOTA 71,5      

28 PEDRO HENRIQUE MILAGRE 71,5      

29 DÉBORA VIANNA FERREIRA 70,0      

30 MARIA CÂNDIDA SILVA DE AZEVEDO 64,5      

31 LAIS PAVANI DELFINO 60,0      

32 MÔNICA DE AZEVEDO LIMA MOREIRA 58,0      

33 ALAN MARQUES FARIAS 57,0      

34 JULIANO MINTO ANDRADE 54,5      

35 VALÉRIA RIBEIRO ROSA DOS SANTOS 47,5      

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região I

Professor E

Habilitação - Matemática - Plena
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36 LÍVIA ZACCHI ZARDO RAMOS 47,5      

37 MARISTELA BATISTA FACINI 47,0      

38 MARILZA MACHADO FRAGA 38,0      

39 LUCINÉIA AMBROSIM 38,0      

40 LIENE FAVORETO PIOVEZAN BRUNELI 38,0      

41 VÂNIA GONÇALVES KHEDE DA SILVA 38,0      

42 MAYRENA SILVA FIORESE DE ALMEIDA 38,0      

43 DANIELLE STEIN CANCIAN 38,0      

44 TÉRCIO COSTALONGA RAVERA 37,0      

45 JÉSICA FURLAN BRIZON 36,5      

46 FERNANDA CARARI SECCHIN 36,5      

47 MONIQUE DE MENEZES SILVA CONCEIÇÃO 36,0      

48 MÍRIA MARQUES 35,5      

49 VALÉRIA LUCIANO DA SILVA 35,0      

50 RAPHAELA PALÁCIOS ELEUTÉRIO 33,0      

51 HÉLIO CARLOS COSTA 33,0      

52 JHONY VASCONCELOS DA SILVA 30,0      

53 ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SANTOS 30,0      

54 TACIANA RAMOS DUARTE CATABRIGA 24,0      

55 ELEMILSON BARBOSA CAÇANDRE 21,0      

56 BRUNO FONSECA COELHO 20,5      

57 ROMILDO MARTINS VIANA MASCARELLO 20,0      

58 MIRIAN MONTENEGRO BARBOSA 20,0      

59 LUCAS ARRUDA DE ALMEIDA 20,0      

60 TALITA BRUM DO ROSÁRIO 20,0      

61 JOHNATAS DE SOUZA DOS SANTOS 20,0      

62 LORENA MORGADO PASTORE 20,0      
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Nº Professor Total de
Pontos

1 ELIETE FIM AMBRÓSIO MACHADO 51,5      

2 ALEXANDRE PIN ALVES 21,5      

3 GIOVANA LUZÓRIO DO NASCIMENTO 20,0      

Não Habilitado - Matemática

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região I

Professor E

Nº Professor Total de
Pontos

1 ALESSANDRO MARCOS LOPES DE SOUSA 97,5      

Habilitação - Matemática - Plena

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região II

Professor E
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Nº Professor Total de
Pontos

1 LUCIANA CARVALHO DOS REIS 144,0    

2 TAMARA BRASOLINO GARCIA 138,5    

3 JULIANA ROSA ONOFRE CARVALHO 134,0    

4 MÔNICA VALÉRIA DA SILVA PADOVANI 133,0    

5 ANA PAULA MARTINS ONOFRE 132,5    

6 VERA LÚCIA FAZOLO CALIMAN VARGAS 131,5    

7 VANESSA DE LACERDA MANGIFESTE 129,0    

8 MAYRERROSE CÂNDIDO DARIVA 119,5    

9 ISAC PIOVEZAN CARETA 116,5    

10 JACQUELINE ONOFRE CLIPES 116,0    

11 CLAUDIA FURTADO DE MELO MARINATO 111,5    

12 CYNTHIA PRAVATO DRIUSSO MARQUES 110,5    

13 ELIZABETE AUGUSTO PINTO 109,0    

14 MARIA APARECIDA AZEVEDO CAMPANIN 104,5    

15 ELZA LAZARO DE AMARAL 97,0      

16 NATÁLIA QUERES BARBOSA 94,5      

17 FLÁVIO AUGUSTO COZER 94,0      

18 LUANA DESTEFANI FIM ZANON 83,5      

19 MARIA LÚCIA MOREIRA CARLETE 80,0      

20 CLAUDINÉSIA DE AZEVEDO BARBOSA 78,0      

21 FERNANDA RAMOS SEQUIM BOEQUE 77,5      

22 PRISCILA LOPES GUIMARÃES DELARMELINDA 72,5      

23 BÁRBARA DA SILVA BARBOSA COLETA 71,5      

24 NATÁLIA ABALADA TRAVÁGLIA RODRIGUES 65,5      

25 ARLÂNIA BISSOLI LIMA 64,0      

26 PRISCILA DA SILVA NUNES 63,5      

27 MARLENE SEBASTIANA MAZOCO 63,0      

28 MARCIA CEZATI PINTO 60,5      

29 HOSANA ABREU LOUZADA 57,5      

30 MARA RÚBIA GUSSON VITTORAZZI 56,5      

31 LEONE MOURA DE SOUZA 53,5      

32 RONALD ONHAS GROLLA 52,5      

33 RENAN FERNANDES GIARDINI 48,0      

34 NATÁLIA VENTURIN BRAVIN 47,0      

35 SUYANA AMBROSIM TESSINARO 46,0      

Habilitação - Língua Portuguesa - Plena

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região I

Professor E
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36 WAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA 45,0      

37 ALINE PADOVANI COLODETTI ZARDO 43,5      

38 RONIELY COUSAQUIVITI 43,0      

39 DAILCE VIGANÔR FIORINI 42,5      

40 LETÍCIA CASSARO BONICENHA 41,0      

41 ANA PAULA DESTEFANI VIGANOR 39,0      

42 EDINÉIA NICOLI FAIÃO 38,0      

43 MARCILENE BENTO DA SILVA FIORESE 38,0      

44 GLÁUCIA APARECIDA DORIGO 38,0      

45 TATIANA DA FONSECA SECCHIN MOREIRA 38,0      

46 ALESSANDRA CÔCO MARINATO 38,0      

47 MARCIANA MORAES RAIMUNDO DE ANGELO 38,0      

48 SAMYRA LEAL PEREIRA MENDONÇA SARDENBERG 37,5      

49 ROSELI DA SILVA RIBEIRO 36,5      

50 MARIA MADALENA PIRES DE SOUZA 35,5      

51 LIGIANE APARECIDA MANÇO COGO 35,5      

52 WEVELY GUSSAO CASTELLAN 35,5      

53 SONIA OLIVEIRA DE LIMA BRUM 30,0      

54 AILSON CÉSAR LOVATO 27,0      

55 POLIANA DE OLIVEIRA 26,5      

56 EDUARDA FERREIRA LIMA 21,0      

57 LYVIANNE BARBOSA LAMARÃO 20,5      

58 MARIA TEREZA BAYERL 20,0      

Nº Professor Total de
Pontos

1 TACIANA BRAMBILA BERNABÉ 101,0    

2 DIANE FAVERO SANTOS CASAGRANDE 38,0      

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região II

Professor E

Habilitação - Língua Portuguesa - Plena
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Nº Professor Total de
Pontos

1 MARA RÚBIA GUSSON VITTORAZZI 141,5    

2 POLIANA DE OLIVEIRA 132,5    

3 CLAUDINÉSIA DE AZEVEDO BARBOSA 130,0    

4 TATIANA DA FONSECA SECCHIN MOREIRA 126,0    

5 ARLÂNIA BISSOLI LIMA 121,0    

6 ELZA LAZARO DE AMARAL 116,0    

7 BÁRBARA DA SILVA BARBOSA COLETA 94,5      

8 MARIA APARECIDA AZEVEDO CAMPANIN 89,5      

9 MAYRERROSE CÂNDIDO DARIVA 88,5      

10 LUCIANA CARVALHO DOS REIS 85,0      

11 FERNANDA RAMOS SEQUIM BOEQUE 81,0      

12 FLÁVIO AUGUSTO COZER 75,0      

13 NATÁLIA QUERES BARBOSA 73,5      

14 LEONE MOURA DE SOUZA 63,5      

15 RONIELY COUSAQUIVITI 61,0      

16 JULIANA ROSA ONOFRE CARVALHO 48,0      

17 LYVIANNE BARBOSA LAMARÃO 47,5      

18 MARIA DA PENHA GUILHERME 36,5      

19 GEISA CARETA COGO ALTOÉ 35,0      

20 TATIUCIA CORTEZINI DE SOUZA MOREIRA 34,0      

21 CLEILDO DIAS 22,0      

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região I

Professor E
Habilitação - Língua Estrangeira (Inglês) 

- Plena
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Nº Professor Total de
Pontos

1 DIANE FAVERO SANTOS CASAGRANDE 90,0      

Habilitação - Língua Estrangeira (Inglês) 
- Plena

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região II

Professor E
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Nº Professor Total de
Pontos

1 CÉLIA FAÉ FEJOLI 144,0    

2 REGINALDO MARIANO 140,0    

3 EBER CAMARGO CAMPANHA 131,0    

4 MARAISA DE CÁSSIA DA COSTA 130,0    

5 INGRID DE SOUZA BENTO DE OLIVEIRA 129,5    

6 GEORGIA CAMPANHARO 129,0    

7 JACQUELINE OSÓRIO MOTA DO PRADO 124,5    

8 CELI DA COSTA GONÇALVES 120,0    

9 CRISTIANE CAMARGO CAMPANHA TOZZI 117,5    

10 ROSILEIDE MARIA ZAMBOM 116,0    

11 CELSO ROGÉRIO BENINCÁ NALI 115,5    

12 MARIA CÉLIA ZACCHI SCOLFORO 111,0    

13 SILVANA SECCHIN ZUIM 110,5    

14 EDER SOUZA VALENTIM 105,0    

15 ALESSANDRA SELVA SANTOS 102,5    

16 MARLÚCIA SCHIAVO 96,5      

17 CLEIDE BISPO OLIVEIRA NICOLINI 92,5      

18 MARIA DAS GRAÇAS CALIMAN BATALHA 91,5      

19 DINICARLA SECCHIN SOUZA 90,0      

20 VALTAIR GOMES DA SILVA 89,0      

21 ROSILAINE FERREIRA 85,5      

22 TANIA MARIA DA SILVA 82,5      

23 ERILTO FONTES SILVA 73,5      

24 RENATA BUENO ENTRINGER FACCIN 71,0      

25 MARIA DA PENHA VICENTE BARBOZA 66,0      

26 VALÉRIA CARDOZO 64,5      

27 MARTA DE OLIVEIRA 58,0      

28 VIVIANE APARECIDA DE LACERDA MANGIFESTE VIQUETTI 56,5      

29 DENNY SAULO PAVÃO SILVA 55,0      

30 SIDNEY PEREIRA SEVERO 54,5      

31 KARLA ZUMERLE MASIOLI 54,0      

32 ANA PAULA EBANI MONTEIRO 42,0      

33 MÁRCIA VALÉRIA LOUZADA PEIXOTO 38,0      

34 LUCILEIDE BONICENHA DAVEL MARIANI 38,0      

35 ANA CAROLINA DIAS 37,5      

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região I

Professor E

Habilitação - História - Plena
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36 SYLVIA MACHADO PASSAMANI ALTOÉ 36,5      

37 GRAZIELE FERREIRA GIMENES 35,0      

38 GABRIELA GUSSON BRAMBILLA SUPELETO 33,0      

39 PATRÍCIA APARECIDA VASCONCELOS DA SILVA 32,5      

40 EDILAINE GUIDENELE FRANDOLOSO 32,0      

41 MÁRCIA SCHULZ DUPKE 29,0      

42 LUI FONSECA DO NASCIMENTO 21,0      

43 LAYO ZANETE BONETE 20,5      

44 CRISTIANO SILVA SANTOS 20,0      

45 JULIANA GONÇALVES MINTO 20,0      

46 BRUNO TRUGILHO BRUM 20,0      

47 JÉSSICA PIZZOL CASAGRANDE 20,0      

48 ELISA VICENTINI DA SILVA 20,0      

49 ÂNGELA AMBROSIM ZANQUETTO 20,0      

Nº Professor Total de
Pontos

1 ÂNGELA AMBROSIM ZANQUETTO 20,0      

Ficam asseguradas 2% (dois por cento) das vagas disponíveis em cada cargo 
às pessoas com deficiências, desde que haja compatibilidade entre as 
atribuições do cargo e a capacidade do candidato de exercê-las, em obediência 
ao disposto no artigo 37, inciso VIII da CF/88.

ESPECIAL

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região I

Professor E

Habilitação - História - Plena
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Nº Professor Total de
Pontos

1 FRANCIANE APARECIDA DUARTE MARTINS 92,0      

2 ELIANA VIANNA 57,0      

Habilitação - História - Plena

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região II

Professor E
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Nº Professor Total de
Pontos

1 SUZANA ZANDONADI 138,0    

2 MÁRCIA VALÉRIA LOUZADA PEIXOTO 133,0    

3 FABIANO GOMES DAMARTINI 123,5    

4 JOSIANE DOS SANTOS ZAMPIRES DA SILVA 114,5    

5 LETICIA PASTORE DOS SANTOS CARARI 108,5    

6 ESMÊNIA PINTO DE SOUSA 108,5    

7 ABEL SOUZA CAMPOS 105,0    

8 CELI DA COSTA GONÇALVES 99,0      

9 MARIA DA PENHA VICENTE BARBOZA 95,0      

10 EDER SOUZA VALENTIM 92,0      

11 ALINE GUARNIER MATIELO VINCO 89,0      

12 ARIANA VALADARES COSTA 86,5      

13 LINDINALVA SANTOLIN MARCHEZI STOFEL 73,5      

14 CANDIDA CASAGRANDE MARCOLAN LIMA 70,0      

15 ARLETE APARECIDA CALEGARI TOZI 62,0      

16 MARINÊS PINTO COELHO VINHA 55,5      

17 MARGARETH APARECIDA BENTO 48,0      

18 EBER CAMARGO CAMPANHA 38,0      

19 ANA LÚCIA SGRANCIO OLINDA 38,0      

20 ELAINE NALESSO PEDERZINI 38,0      

21 VANESSA FERREIRA SEABRA MATAVELLI 38,0      

22 MISLENE CAETANO ELIAS HELENA 37,5      

23 CRISTIANE MATTOS BARROSO 35,5      

24 JOELMA GONÇAVES LOUZADA ABÍLIO 33,0      

25 RAFAEL VIANA DALVI 25,0      

26 LUANA DOS SANTOS ZANELATO MINTO 20,0      

27 GÉSSICA FELICIANO FRAGOSO 20,0      

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região I

Professor E

Habilitação - Geografia - Plena
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Nº Professor Total de
Pontos

1 MARIA CÉLIA ZACCHI SCOLFORO 118,0    

Habilitação - Geografia - Curta

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região I

Professor E

Nº Professor Total de
Pontos

1 FRANCIANE APARECIDA DUARTE MARTINS 100,0    

2 JONATHAN DE ARAUJO ZANELATO 51,0      

Habilitação - Geografia - Plena

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região II

Professor E
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Nº Professor Total de
Pontos

1 NEUMA DE OLIVEIRA PAGOTTO 159,5    

2 FRANCIANE LOUSADA RUBINI DE OLIVEIRA LOUZADA 153,0    

3 AGOSTINHO ZANÚNCIO 144,0    

4 JULIANA FIORESE 137,5    

5 MARIA ILDA DO AMARAL 135,0    

6 ANDRÉA PAULA PASSAMANI 132,0    

7 ALIZ CARETTA SALVADOR CELLIN 132,0    

8 CAMILA PESSIN CAVERZAN 132,0    

9 MAURIENE SCHIAVO 129,5    

10 DENISE SCUSATO AMBROSIM 129,0    

11 VICTOR DE ANGELO 127,0    

12 LUIZ FERNANDES 127,0    

13 MÔNICA PAGIO DE ANGELO 117,0    

14 FERNANDA VENTORIM PACHECO 114,5    

15 MARCILÉA ZANELATO GALVANI 112,0    

16 FLAVIANE APARECIDA CONHOLATO NICOLI 112,0    

17 EMILIANA PANCOTO 111,5    

18 VIVIANE CAMPOREZ VIGANOR 102,0    

19 GRACIANA CASAGRANDE 98,0      

20 ELAINE PIN FIGUEIRA 90,5      

21 DENIZE GOMES DUARTE COSTA 88,5      

22 ADALGISA BUENO ELLER LUZÓRIO 88,5      

23 JAQUELINE APARECIDA FERRARI NICOLI 86,0      

24 SHIRLEY VIANNA COSTA 68,0      

25 JÓICE HELENA TATAGIBA DA SILVA 64,5      

26 SOLANGE COLA ZANÚNCIO 63,0      

27 ENIAM PASCOA DA SILVA 55,0      

28 RAIANE MARIANI SANTOS 55,0      

29 WILLIAN DOS SANTOS GOMES 50,0      

30 SABRINA MACHADO MORAES 43,5      

31 RODRIGO GOMES GORSINI 40,0      

32 LUCINÉIA AMBROSIM 38,0      

33 LÍLIAN CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS SILVA 38,0      

34 MÍRIA MARQUES 35,5      

35 AMANDA DE AZEVEDO BARBOZA PERCIANO 35,0      

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região I

Professor E

Habilitação - Ciências - Plena
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36 ROSA HELENA CARARO COLODETE 34,0      

37 SÔNIA MARIA GRILO 33,0      

38 MARIA OSILIA AMBROSIM COELHO 33,0      

39 MÔNICA DOS SANTOS VELOZO 30,0      

40 CAMILA FELIPPE 30,0      

41 WILLIAN MOREIRA DA COSTA 28,0      

42 GÉSSIKA DOS SANTOS LIMA 24,0      

43 SÍLVIA STAHORZKY PACHECO 22,0      

44 SILVANE DOS SANTOS ELEOTERIO 21,5      

45 INGRED FILETE FACCINNI 21,5      

46 JOVANA VALANI 20,5      

47 SHARINNA VENTURIM ZANUNCIO 20,0      

48 RAQUEL VALANI 20,0      

49 LEONARDO FERREIRA FIA 20,0      

50 GIOVANA LUZÓRIO DO NASCIMENTO 20,0      

51 ARTHUR CORADINI PIN 20,0      

Nº Professor Total de
Pontos

1 SOLANGE COLA ZANÚNCIO 63,0      

Ficam asseguradas 2% (dois por cento) das vagas disponíveis em cada cargo 
às pessoas com deficiências, desde que haja compatibilidade entre as 
atribuições do cargo e a capacidade do candidato de exercê-las, em obediência 
ao disposto no artigo 37, inciso VIII da CF/88.

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região I

Professor E

Habilitação - Ciências - Plena

ESPECIAL
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Nº Professor Total de
Pontos

1 GIOVANA LUZÓRIO DO NASCIMENTO 20,0      

Não Habilitado - Ciências

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região I

Professor E

Nº Professor Total de
Pontos

1 JONATHAN DE ARAUJO ZANELATO 109,0    

2 PATRÍCIA CUSTÓDIO FURLAN PIN 80,0      

3 CELIANE TAINÁ BELON 45,5      

4 PATRÍCIA BATISTA DA SILVA 31,0      

Habilitação - Ciências - Plena

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região II

Professor E
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Nº Professor Total de
Pontos

1 DANIELLY GOMES CALIMAN 144,0    

2 DAYVID CARLOS PIOVEZAN TOZATO 144,0    

3 MARCOS ROBERTO DE JESUS 141,5    

4 DAYVISSON CÉSAR PIOVEZAN TOZATO 141,5    

5 INAÊ SANTOS LOPES 139,5    

6 ELIANDERSON SEVERIANO FACCIN 133,0    

7 ALEX PEDRUZI DOS SANTOS 132,0    

8 ADRIANO CATTABRIGA FREIRE 131,5    

9 FERNANDA CLIPES 130,0    

10 EVALDO CÉSAR MOTHÉ RIBEIRO 129,5    

11 JUSSARA FIORIO CARETA BELISARIO 126,0    

12 MARALISSA VENTORIM 126,0    

13 ELDER DA SILVA BARONE 125,0    

14 RAFAEL WALLACE SILVA CUNHA 121,5    

15 MARCO AURELIO NUNES DE SALLES 119,0    

16 PAULO SÉRGIO QUARESMA CAMPANHARO 117,5    

17 ALINE VENTORIN AVANCI 114,5    

18 CAMILA TURETTA DE OLIVEIRA 106,0    

19 MÁRCIA SCHIAVO 105,5    

20 BÁRBARA VETORACI VETTORAZZI 91,5      

21 WALQUIRIA GOLÇALVES RODRIGUES 86,0      

22 BÁRBARA RIBEIRO CARDOZO 85,5      

23 ALEX GUARNIER MATIELO 77,0      

24 JOSÉ MARDEM LAMEIRA MINTO 72,0      

25 CARINA AVELAR BRAVIM 64,0      

26 SYLVIO LUIZ ZACCHI VENTORIM 53,5      

27 JÚLIO CÉZAR FERNANDES FERREIRA 52,0      

28 MARCUS PAULO SANTOS MOTA 50,0      

29 RUTIELI BENINCA DA SILVA MARTINS 47,0      

30 REINALDO DUTRA RAMOS 47,0      

31 MARGARETE PIANISSOLA BRAVIM 41,0      

32 BRUNO GONÇALVES MINTO 40,5      

33 SAMIR EDUARDO CALDEIRA SANTOS 37,5      

34 ALBA VANESSA MAGRI 36,5      

35 JÓICE HELENA TATAGIBA DA SILVA 35,5      

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região I

Professor E

Habilitação - Educação Física - Plena
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36 MATEUS CELIN CALEGARIO 35,0      

37 LEDIANE APARECIDA PEREIRA MARTINS 34,0      

38 DAVID SANTOS DE OLIVEIRA 32,0      

39 LUANA LUCAS PEREIRA 30,0      

40 HÉLIO CARLOS COSTA 23,0      

41 WESLEI GOMES DA SILVA 20,0      

42 EVERLAN ARÊAS MACHADO 20,0      

43 YAGO PIOVEZAN BRUNELI 20,0      
44 JUAN GALVÃO COSTABEBER 20,0      

Nº Professor Total de
Pontos

1 DIEGO CALIMAN BRIOSCHI 127,5    

2 JUNIOR CESAR CASSANDRI 96,5      

3 FRANCISCO TADEU MOTHÉ RIBEIRO 83,0      

4 AMADEU JULHO VENTURIM MANHONE 74,5      

Habilitação - Educação Física - Plena

PROCESSO SELETIVO - DT 2018/2019

Classificação - DEFINITIVA

Região II

Professor E
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CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA REMOÇÃO E LOTAÇÃO
Publicação Nº 171152

 

Nº Professores 31/10/18
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1 MÁRCIA VALÉRIA BOTACIN ALTOÉ 31/07/01 6302 0 6302 36,5      
2 GONÇALO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO 22/07/08 3754 0 3754 35,5      
3 EDNEIDE CARDOZO CAMPANHA 23/07/08 3753 0 3753 38,0      
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dm
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o

REMOÇÃO / LOTAÇÃO PROVISÓRIA - 2018 / 2019

Classificação - DEFINITIVA

PROFESSOR - P - ORIENTAÇÃO
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Nº Professores 31/10/18
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1 RENATA MAZIOLE RAGAZI CASAGRANDE 03/09/01 6268 0 6268 38,0      
2 KARLA SUZANA DE FREITAS GOMES 03/02/03 5750 0 5750 38,0      
3 ILDA MARIA PIM BINDACO 03/02/03 5750 0 5750 36,5      
4 CAMILA NICOLI VASCONCELLOS PRATA 03/02/03 5750 0 5750 36,5      
5 SIMONE ZAGOTO ANDRIAO 22/07/08 3754 0 3754 38,0      
6 ALCILENE APARECIDA GIORI RIZZO 22/07/08 3754 0 3754 38,0      
7 LUCIENE DA COSTA 22/07/08 3754 0 3754 38,0      
8 ANA MARIA DELAMERLINA MALVESTIDO 22/07/08 3754 0 3754 36,5      
9 LUANA CARETA PARIZ 22/07/08 3754 0 3754 36,5      

10 MAYSARA MARACY CÔGO LESSA 22/07/08 3754 0 3754 35,5      
11 LIGIA ELAINE DALVI SANTOLIN 22/10/08 3662 0 3662 38,0      
12 REGILANE GAVA LOVATO 02/02/09 3559 0 3559 66,5      
13 ROSIMARY VELTEN CARDOSO FACO 13/08/10 3002 0 3002 36,5      
14 MARIA LUCIANA ALVES 20/09/10 2964 0 2964 36,5      
15 ELISANGELA DE SOUZA AVANSI 01/03/11 2802 0 2802 38,0      
16 ELIANA LOUZADA DELESPOSTE 13/05/11 2729 0 2729 38,0      
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1 VANILZA DA PENHA MASIOLI  DO CARMO 30/03/94 8982 0 8982 36,5      
2 FERNANDA AZEVEDO PUPIM 22/02/99 7192 0 7192 38,0      
3 VANÊSSA GAVA MELLO GIORI 22/02/99 7192 0 7192 38,0      
4 SYLVIA MACHADO PASSAMANI ALTOE 22/02/99 7192 0 7192 36,5      
5 DAYVISSON LUÍS VITTORAZZI 23/02/99 7191 0 7191 64,0      
6 GEISA MARIA MACHADO MARQUES 23/02/99 7191 0 7191 36,5      
7 GEANNES COLA FELIPE 26/02/99 7188 0 7188 36,5      
8 CÁTIA ROSANGELA SOARES DA COSTA BORTOLI 23/02/99 7191 46 7145 36,5      
9 CÍNTIA GAMA PUPIN 29/12/99 6882 0 6882 36,5      

10 SILVANA ALTOÉ 13/12/99 6898 340 6558 38,0      
11 MONICA ZAGOTO ANDRIÃO LOZORIO 29/07/02 5939 0 5939 38,0      
12 RENATA MAZIOLE RAGAZI CASAGRANDE 29/07/02 5939 0 5939 38,0      
13 JOCARLA DESTEFANI CASAGRANDE MAZIOLI 29/07/02 5939 0 5939 38,0      
14 MARIA ANTONIA CARARI CESCCHIN 29/07/02 5939 0 5939 36,5      
15 GEANNES COLA FELIPE 01/08/02 5936 0 5936 36,5      
16 SIMONE ZAGOTO ANDRIÃO 28/08/02 5909 0 5909 38,0      
17 INÊS LUZORIO MARQUES DE OLIVEIRA 27/01/04 5392 0 5392 38,0      
18 LUCIANA DALFIOR CLIPES 27/01/04 5392 0 5392 38,0      
19 ROSALINA ODORICO DE OLIVEIRA 14/12/04 5070 0 5070 38,0      
20 ALÉCIA DESTEFANI BATALHA 14/12/04 5070 0 5070 38,0      
21 ELISANGELA DE SOUZA AVANSI 14/12/04 5070 0 5070 38,0      
22 FERNANDA CARARI SECCHIN 14/12/04 5070 0 5070 36,5      
23 VALÉRIA TOMAZ NICOLI 05/02/07 4287 0 4287 38,0      
24 LUCINÉIA VETTORAZZI T. FRANCISCHETTO 05/02/07 4287 0 4287 38,0      
25 TEREZA FIM FRACAROLI 05/02/07 4287 0 4287 38,0      
26 FLÁVIA DA SILVA NUNES 05/02/07 4287 0 4287 38,0      
27 JAQUELINE APARECIDA LEMOS 05/02/07 4287 0 4287 38,0      
28 SILVANA APARECIDA GAVA MELO RIGO 05/02/07 4287 0 4287 36,5      
29 LIGIA ELAINE DALVI SANTOLIN 29/07/02 5939 1756 4183 38,0      
30 EDNEIDE CARDOZO CAMPANHA 22/07/08 3754 0 3754 38,0      
31 OCIDELIA MARTA COGO FIORESE 22/07/08 3754 0 3754 38,0      
32 LIENE FAVORETO PIOVEZAN BRUNELI 22/07/08 3754 0 3754 38,0      
33 IVONE MARIA DE SOUZA D. DESTEFANI 22/07/08 3754 0 3754 38,0      
34 JACQUELINE MARVILLA FACCINI FIORESE 22/07/08 3754 0 3754 36,5      
35 NEIDE GOBI BERNABE 22/07/08 3754 0 3754 36,5      
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REMOÇÃO / LOTAÇÃO PROVISÓRIA - 2018 / 2019
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36 LUANA CARETA PARIZ 22/07/08 3754 0 3754 36,5      
37 JOCARLA DESTEFANI CASAGRANDE MAZIOLI 02/02/09 3559 0 3559 38,0      
38 ROSALINA ODORICO DE OLIVEIRA 01/04/09 3501 0 3501 38,0      
39 SONIA FROSSARD STEIN ARAUJO 01/04/09 3501 0 3501 38,0      
40 ELZA NICOLI DE SOUZA 01/04/09 3501 0 3501 36,5      
41 ANA MARIA DELAMERLINDA MALVESTIDO 01/04/09 3501 0 3501 36,5      
42 EUSIANE FRACAROLI CASAGRANDE 01/04/09 3501 0 3501 35,5      
43 ROSÂNGELA CARARO GUIZARDI 01/03/11 2802 0 2802 38,0      
44 SANDRA RIBEIRO DA SILVA AMBROSIM 01/03/11 2802 0 2802 38,0      
45 JAQUELINE APARECIDA LEMOS 01/03/11 2802 0 2802 38,0      
46 GLAUCIENE SANSÃO BRAVIM 01/03/11 2802 0 2802 38,0      
47 MÔNICA PAGIO DE ANGELO 01/03/11 2802 0 2802 38,0      
48 SILVANA ALTOE 01/04/09 3501 725 2776 38,0      
49 ZILDA MARIA DE VARGAS DALVI 25/05/11 2717 0 2717 38,0      
50 LUCINÉIA AMBROSIM 25/05/11 2717 0 2717 38,0      
51 TEREZA FIM FRACAROLI 25/05/11 2717 0 2717 38,0      
52 FERNANDA MONTEIRO DA CRUZ 25/05/11 2717 0 2717 35,5      
53 VERA LUCIA FERREIRA PEREIRA 25/05/11 2717 0 2717 36,5      
54 JOANA D'ARC FERNANDES FERREIRA DALBEM 01/06/11 2710 0 2710 38,0      
55 CLAUDNEA DALFIOR COSSETE GAVA 01/06/11 2710 0 2710 38,0      
56 ELIZABETE AUGUSTO PINTO 04/02/15 1366 0 1366 38,0      
57 CLÁUDIA MÁRCIA FERREIRA MARANGONI 04/02/15 1366 0 1366 38,0      
58 WAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA 04/02/15 1366 0 1366 38,0      
59 MARGARETH APARECIDA BENTO 04/02/15 1366 0 1366 38,0      
60 ALESSANDRA SELVA 04/02/15 1366 0 1366 36,5      
61 ALETÍCIA PEREIRA 0 0 0 34,0      
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1 DEVANI SOSSAI NICOLI 13/02/91 10123 0 10123 36,5      
2 LUCIANA PAZINI LIMA 22/07/08 3754 0 3754 38,0      
3 FRANCINNE RODRIGUES DE ANDRADE PINHEIRO 22/07/08 3754 0 3754 35,5      
4 TANIA MARIA BORTOLON ALLEDI 01/04/09 3501 0 3501 34,0      
5 ANDRESSA ALTOE FALSONI 01/06/09 3440 0 3440 38,0      
6 JULIANA SALVADOR 22/07/08 3754 571 3183 35,5      
7 CELÇA APARECIDA ZANUNCIO ZAGOTTO 01/03/11 2802 0 2802 35,5      
8 LUCIANA GABRIEL 01/03/11 2802 184 2618 36,5      
9 LILIANA CELÇA ROSA ASTORI ZANUNCIO 22/07/08 3754 1462 2292 35,5      

10 SILVANA COCCO DALVI 01/02/12 2465 632 1833 65,5      
11 ARACELI BELISÁRIO PINTO DE SOUZA 0 0 0 38,0      
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1 RITA DE CÁSSIA PINON VIÇOSI 23/02/99 7191 1462 5729 36,5      
2 MARIA DO CARMO MIÃO BEZERRA 22/07/08 3754 0 3754 38,0      
3 ROSIMERE BRAMBILA ZANUNCIO 02/02/09 3559 0 3559 38,0      
4 MARIA INES CALLEGÁRIO NICOLLI 01/03/11 2802 0 2802 38,0      
5 ROSE MARA OLIVEIRA DA SILVA 01/03/11 2802 0 2802 34,0      
6 VANESSA DE LACERDA MANGIFESTE 04/10/12 2219 0 2219 38,0      
7 EMANUELLE FIORESE GARCIA 27/09/13 1861 0 1861 31,5      
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1 GERLANE LEMOS ROCHA 01/02/00 6848 0 6848 36,5      
2 ALINE PINTO DA SILVA 22/07/08 3754 0 3754 38,0      
3 POLIANA DE OLIVEIRA 22/07/08 3754 0 3754 26,5      
4 GUSTAVO FUZZER TOZZI 04/08/08 3741 0 3741 36,0      
5 MARA RUBIA GUSSON VITORAZI DOS REIS 22/07/08 3754 115 3639 35,5      
6 BRAZ HERALDO TOSATO 01/04/09 3501 0 3501 35,5      
7 CLAUDINESIA DE AZEVEDO BARBOSA 01/03/11 2802 0 2802 38,0      
8 RENATA VALERIA CORREA COLLODETTI 01/03/11 2802 374 2428 36,5      
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1 NEIDE GOBI BERNABE 21/03/94 8991 0 8991 36,5      
2 JANE SANTOLIM 02/05/00 6757 0 6757 34,0      
3 REGINALDO MARIANO 22/07/08 3754 0 3754 34,0      
4 ROGELIANO DIAS CURCIO 01/04/09 3501 0 3501 30,0      
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1 SUZANA THEODORO MARTINS PEIXOTO 22/07/08 3754 367 3387 34,0      
2 DAVI DE MORAES 24/09/12 2229 0 2229 35,0      
3 DAIANE RIBEIRO NUNES 27/09/13 1861 0 1861 36,5      
4 CAROLINE VENTURIM GAVA DONA 11/11/13 1816 0 1816 36,5      
5 CAMILA DA PENHA COLODETE GAVA 11/11/13 1816 0 1816 34,0      
6 IONARA DA PENHA VICENTE RIBEIRO FAITANIN 11/11/13 1816 0 1816 34,0      
7 SUZANA ZANDONADI 03/02/14 1732 0 1732 38,0      
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1 AGOSTINHO ZANÚNCIO 07/04/06 4591 0 4591 38,0      
2 CRISTIANE VICENTINI BERNABÉ 29/07/02 5939 1349 4590 34,0      
3 JAQUELINE VITÓRIO FERNANDES UNGARATO 11/04/06 4587 0 4587 31,5      
4 MAURICIO PASSABAO 22/07/08 3754 0 3754 31,5      
5 JANICE BRASOLINO GARCIA 01/03/11 2802 0 2802 35,5      
6 JULIANA FIORESE 05/03/12 2432 0 2432 35,5      
7 FLÁVIA MUNIZ 01/03/11 2802 706 2096 38,0      
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1 MARCOS ROBERTO DE JESUS 18/03/04 5341 0 5341 35,5      
2 DAYVID CARLOS PIOVEZAN TOZATO 22/07/08 3754 0 3754 38,0      
3 DAYVISSON CESAR PIOVEZAN TOZATO 22/07/08 3754 0 3754 35,5      
4 MALCON COLODETE CESCON 22/07/08 3754 0 3754 30,5      
5 INAÊ SANTOS LOPES 02/02/09 3559 85 3474 34,0      
6 WIARA FERREIRA SILVA 18/06/09 3423 0 3423 24,0      
7 ELISABETE RIBEIRO GUARIENTO 01/03/11 2802 0 2802 31,0      
8 TICIANY MOREIRA PINON 22/07/08 3754 1463 2291 35,5      
9 DAYSE RACHELLE PIOVEZAN TOZATO MARQUES 0 0 0 38,0      
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Colatina

Prefeitura

DECRETO 22.402/2018
Publicação Nº 171184

DECRETO Nº 22.402, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018

Dispõe sobre a desvinculação de receitas correntes, em 
conformidade com o disposto no art. 76-B da Constituição 
Federal:

CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional nº 93, de 
8 de setembro de 2016, acrescentou o art. 76-B aos Atos 
das Disposições Constituições Transitórias da Constituição 
Federal – ADCT/CF;

CONSIDERANDO que o referido artigo desvincula de ór-
gãos, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 
30% (trinta por cento) das receitas municipais relativas a 
impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a 
ser criados até a referida data, seus adicionais e respec-
tivos acréscimos legais, e outras receitas correntes, com 
exceção das receitas mencionadas nos incisos I a III, do 
Parágrafo único do supracitado art. 76-B dos ADCT/CF;

O Prefeito do Município de Colatina, no uso de suas atri-
buições legais, e em conformidade com a Lei Orgânica do 
Município, e por força da Emenda Constitucional nº 93, de 
08 de setembro de 2016, que trata da Desvinculação das 
Receitas, DECRETA:

Artigo 1º - Ficam desvinculados de órgão, fundo ou despe-
sa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) 
das receitas relativas a impostos, taxas e multas já ins-
tituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, 
seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras 
receitas correntes.

Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação de que 
trata o "caput":

I - recursos destinados ao financiamento das ações e ser-
viços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimen-
to do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos 
II e III do § 2º do art. 198 e o art. 212 da Constituição 
Federal;

II - receitas de contribuições previdenciárias e de assistên-
cia à saúde dos servidores;

III - transferências obrigatórias e voluntárias entre entes 
da Federação com destinação especificada em lei;

IV - fundos instituídos pelo Tribunal de Contas do Município.

Artigo 2º - A desvinculação referida neste Decreto será 
computada a partir de 01 de dezembro do corrente exercí-
cio, aplicando essa desvinculação a todos os saldos rema-
nescentes ou não transferidos anteriormente, existentes a 
partir de 01 de janeiro de 2016 em conformidade com a 
Emenda Constitucional 93/2016 e também ao resultado de 
aplicações financeiras e referente a juros, multas e demais 
verbas remuneratórias a partir desta data.

Artigo 3º - As receitas desvinculadas de contas bancárias 
específicas de fundos, órgão ou programas deverão ser 
transferidas para a conta bancária de livre movimentação 
da Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único - No histórico do documento contábil da 
transferência deverá ser citado este Decreto e como anexo 
a memória de cálculo dos valores desvinculados.

Artigo 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro 
de 2016, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 
nº 93/2016.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 05 de de-
zembro de 2018.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 05 de dezembro de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.



18/12/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1161

www.diariomunicipales.org.br

Página 201

PORTARIA/SEMUS Nº 08 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018
Publicação Nº 171198

 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

  
 

Portaria nº 08, de 11 de dezembro de 2018. 
 

SÚMULA: Prorrogação de prazo para conclusão de 

Sindicância Administrativa para apuração dos fatos de que 

trata o Processo Administrativo nº 20.303/2018, bem como 

os fatos de que emergirem no decorrer dos trabalhos. 
 

A Secretaria Municipal de Saúde, no uso das atribuições legais previstas no § 3º, art. 179, da 

Lei Complementar nº. 35 de 30 de dezembro de 2005, tendo em vista o disposto no art. 159, 

da Lei Complementar nº. 35 de 30 de dezembro de 2005, resolve: 
 

CONSIDERANDO a instauração de Procedimento Administrativo, com a nomeação de 

Comissão de Sindicância Investigativa, através da Portaria nº 02, de 10 de setembro de 

2018, para apuração de irregularidades. 
 

CONSIDERANDO o Oficio n.º 001/2018 – SEMUS, elaborado no dia 02 de outubro de 2018, 

em que o Presidente da Comissão de Sindicância, Sr. Leonardo Campos Simões, solicitou 

prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos. 
 

Art. 1º Prorrogar o prazo, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 02, de 10 de 

setembro de 2018, publicada no dia 11 de setembro de 2018, retificada pela Portaria nº. 04, 

de 12 de setembro de 2018, para apuração dos fatos apontados na solicitação de 

sindicância. 
 

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

disposições em contrário. 
 

 
 

Secretária Municipal de Saúde 

 

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do 
Espírito Santo nº …………, de …../…../………. 
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SANEAR - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental

PORTARIA 066/2018
Publicação Nº 171150

PORTARIA SANEAR Nº 066/2018

O Diretor Geral do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental – SANEAR, Daniel Hernandez Dalla Favarato, no uso de 
suas atribuições legais que lhe foram conferidas através do Decreto nº 19.482 de 02 de Janeiro de 2017.

Abre crédito suplementar por Movimentação de Dotação na ordem de R$ 22.000,00 (Vinte e Dois mil reais) em favor do 
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAR, para reforço da dotação orçamentária, a saber:

200.001.17.512.0025.2.225 – Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto

3.3.90.30.00000 – Material de Consumo (Ficha 93 – 20000000001 – Recursos Próprios – Sanear)..................R$ 22.000,00

Os recursos necessários à cobertura do crédito ocorrerão por conta da anulação na dotação orçamentária a seguir discri-
minada:

200.001.17.512.0025.2.225 – Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto

3.3.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 97 – 20000000001 – Recursos Próprios – Sane-
ar).................................................................................................................................................R$ 22.000,00

Colatina(ES), 10 de Dezembro de 2018.

Daniel Hernandez Dalla Favarato

Diretor Geral
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Conceição do Castelo

Prefeitura

EXTRATO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 041 E 042 /2018
Publicação Nº 171347

INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 041/2018

O Prefeito do Município do Conceição do Castelo, no uso de suas atribuições legais, torna público que nos termos do art. 
26, caput, da Lei nº. 8.666/93, e a vista do parecer da Assessoria Jurídica do Município, acato as razões esposadas no 
Processo Administrativo nº 8.316/2018, com fulcro no Art. 25, Inciso I do mesmo texto de Lei, pelo que RATIFICO e HO-
MOLOGO a contratação por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 041/2018, a empresa EDITORA POSITIVO LTDA, em todos os 
seus termos. OBJETO: Aquisição de Material Didático Denominado Sistema de Ensino Aprende Brasil. VALOR: O valor glo-
bal do presente é de R$ 220.259,75 (duzentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 042/2018

O Prefeito do Município do Conceição do Castelo, no uso de suas atribuições legais, torna público que nos termos do art. 
26, caput, da Lei nº. 8.666/93, e a vista do parecer da Assessoria Jurídica do Município, acato as razões esposadas no Pro-
cesso Administrativo nº 8.226/2018, com fulcro no Art. 25, Inciso I do mesmo texto de Lei, pelo que RATIFICO e HOMOLO-
GO a contratação por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 042/2018, a empresa PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA, em 
todos os seus termos. OBJETO: Aquisição de Material Didático Complementar Denominado Um Giro Para Aprendizagem. 
VALOR: O valor global do presente é de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). 

Conceição do Castelo – ES, em 17 de dezembro de 2018.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal
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Domingos Martins

Prefeitura

1712 ADITIVO
Publicação Nº 171224

27/11/2018 - 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CON-
TRATO DE COMPRA E VENDA N° 001/2017 - FMS

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MAR-
TINS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e a empresa DROGA-
RIA DOMINGOS MARTINS LTDA - EPP

Objeto: Trata-se de aditivo de prorrogação do prazo por 
12 (doze) meses, com início em 01 de janeiro de 2019, 
ao Contrato de Compra e Venda nº 001/2017 - FMS, que 
tem por objeto o fornecimento de medicamentos e fórmu-
las nutricionais quando não disponíveis na Farmácia Básica 
Municipal, de acordo com a demanda para atender a Casa 
Lar “Pecinhas para Unir” e/ou crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade e risco social.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Fundamentação LEGAL: Processo nº 8572/2016.

Domingos Martins - ES, 17 de dezembro de 2018.

Wanzete Krüger

Prefeito

1712 DIVERSOS
Publicação Nº 171188

11/12/2018 - TERMO DE FOMENTO N° 002/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MAR-
TINS e a associação MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO 
& EVENTOS

Objeto: O presente Termo de Fomento, tem por objeto 
a Gestão e implementação do Plano de Desenvolvimento 
Turístico integrado das Montanhas Capixabas, conforme 
detalhamento constante do Plano de Trabalho acostado 
aos autos do Processo Administrativo nº 1998/2018, parte 
integrante deste instrumento, para todos os efeitos, inde-
pendentemente de transcrição.

VIGÊNCIA: 11 de dezembro de 2018 a 31 de maio de 2019.

VALOR: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Fundamentação LEGAL: Processo Administrativo n° 
1998/2018.

11/12/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇO N° 145/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MAR-
TINS e a Empresa Grafica e Editora Quatro I LTDA ME

Objeto: Trata-se de acréscimo quantitativo ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº 145/2018, que tem por obje-
to a confecção de blocos de notas fiscais de Produtores 

Rurais, conforme objeto do Processo Licitatório – Pregão 
n° 000057/2018.

VALOR: Fica decrescido do referido contrato o valor total 
de R$ 6.362,50 (seis mil, trezentos e sessenta e dois reais 
e cinquenta centavos).

Fundamentação LEGAL: Pregão nº 000145/2018, Processo 
n° 000057/2018

Domingos Martins - ES, 17 de dezembro de 2018.

Wanzete Krüger

Prefeito

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 107/2018

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° 7169/2018

Nome do Credor: KEULI HOFFMANN BERGER 07561649746

CNPJ: 28.232.407/0001-79

Valor: R$ 5.200,00 (cinco mil, duzentos reais).

Objeto: Contratação da empresa KEULI HOFFMANN BER-
GER 07561649746, representante exclusivo do GRUPO 
CANTO DA PAZ - Especial de natal, por ocasião de 02 
(duas) apresentações musicais no XXII Brilho de Natal.

DATA DA APRESENTAÇÃO: 22 de dezembro de 2018, às 16 
horas e às 22h30.

Domingos Martins – ES, 17 de dezembro de 2018.

Wanzete Krüger

Prefeito

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 108/2018

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° 7221/2018

Nome do Credor: EDEN S JUNIOR

CNPJ: 32.474.702/0001-01

Valor: R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta re-
ais).

Objeto: Contratação da empresa EDEN S JUNIOR, repre-
sentante exclusivo do artista EDEN DO ACORDEON - "As 
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Mais Lindas Canções de Natal", por ocasião de 01 (uma) 
apresentação musical no XXII Brilho de Natal.

DATA DA APRESENTAÇÃO: 26 de dezembro de 2018.

Domingos Martins – ES, 17 de dezembro 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°: 108/2018

Processo nº: 7221/2018

Nome do Credor: EDEN S JUNIOR

CNPJ: 32.474.702/0001-01

Valor: R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta re-
ais).

Objeto: Contratação da empresa EDEN S JUNIOR, repre-
sentante exclusivo do artista EDEN DO ACORDEON - "As 
Mais Lindas Canções de Natal", por ocasião de 01 (uma) 
apresentação musical no XXII Brilho de Natal.

DATA DA APRESENTAÇÃO: 26 de dezembro de 2018.

Domingos Martins – ES, 17 de dezembro 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°: 107/2018

Processo nº: 7169/2018

Nome do Credor: KEULI HOFFMANN BERGER 07561649746

CNPJ: 28.232.407/0001-79

Valor: R$ 5.200,00 (cinco mil, duzentos reais).

Objeto: Contratação da empresa KEULI HOFFMANN BER-
GER 07561649746, representante exclusivo do GRUPO 
CANTO DA PAZ - Especial de natal, por ocasião de 02 
(duas) apresentações musicais no XXII Brilho de Natal.

DATA DA APRESENTAÇÃO: 22 de dezembro de 2018, às 16 
horas e às 22h30.

Domingos Martins – ES, 17 de dezembro de 2018.

Wanzete Krüger

Prefeito

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 109/2018
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° 7220/2018
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA 
CAMPINHO
CNPJ: 31.816.036/0001-71
Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais).
Objeto: Contratação da ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RE-
CREATIVA CAMPINHO, representante exclusivo do GRUPO 
FOLCLÓRICO BERGFREUDE DE CAMPINHO, por ocasião de 
01 (uma) apresentação no XXII Brilho de Natal de Domin-
gos Martins.
DATA DA APRESENTAÇÃO: 23 de dezembro de 2018.

Domingos Martins – ES, 17 de dezembro de 2018.

Wanzete Krüger

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Ratifico a Inexigibilidade de Licitação abaixo descrita, 
fundamentada no Artigo 25, Inc. III, da Lei Federal n° 
8.666/93:
Inexigibilidade n°: 109/2018
Processo nº: 7220/2018
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA 
CAMPINHO
CNPJ: 31.816.036/0001-71
Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais).
Objeto: Contratação da ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RE-
CREATIVA CAMPINHO, representante exclusivo do GRUPO 
FOLCLÓRICO BERGFREUDE DE CAMPINHO, por ocasião de 
01 (uma) apresentação no XXII Brilho de Natal de Domin-
gos Martins.
DATA DA APRESENTAÇÃO: 23 de dezembro de 2018.

Domingos Martins – ES, 17 de dezembro de 2018.

Wanzete Krüger

Prefeito

1712 TORNA SEM EFEITO
Publicação Nº 171206

TORNA SEM EFEITO o resumo do 2º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2017 
- FMS, da Publicação n° 169817, DO DIA 10/12/2018 – 
dOM/ES – EDIÇÃO N° 1155 – PÁGINA 37.

Domingos Martins - ES, 17 de dezembro de 2018.

Wanzete Krüger

Prefeito
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Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins

CONCESSÃO LICENÇA MÉDICA - PORTARIA DE 
PESSOAL Nº 110/2018

Publicação Nº 171218

PORTARIA DE PESSOAL Nº 110/2018

CONCEDE AFASTAMENTO DO TRABALHO, PARA TRATA-
MENTO DE SAÚDE À SERVIDORA PÚBLICA ANA PAULA LEI-
TE DOS ANJOS BAUTZ – AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
- SERVENTE.

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

- considerando os termos do Art. 44 e seus §§, da Lei Mu-
nicipal Nº. 1.601/2002.

- considerando os termos do Processo de Licença Médica, 
protocolizado sob o nº 105/2018;

R E S O L V E :

Art. 1º Fica concedido afastamento do trabalho para trata-
mento de saúde por 45 (quarenta e cinco) dias, no período 
de 08 de novembro de 2018 a 22 de janeiro de 2019, à 
Ana Paula Leite dos Anjos Bautz, lotada no âmbito da Se-
cretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Guia 
de Perícia Médica do Instituto de Previdência dos Servido-
res do Município de Domingos Martins em anexo.

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

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

Domingos Martins/ES, 12 de dezembro de 2018.

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins

CONCESSÃO LICENÇA MÉDICA - PORTARIA DE 
PESSOAL Nº 111/2018

Publicação Nº 171220

PORTARIA DE PESSOAL Nº 111/2018

CONCEDE AFASTAMENTO DO TRABALHO, PARA TRATA-
MENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR PÚBLICA JORGE LUIZ 
FRIBE – AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS – TRABALHA-
DOR BRAÇAL.

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

- considerando os termos do Art. 44 e seus §§, da Lei Mu-
nicipal Nº. 1.601/2002.

- considerando os termos do Processo de Licença Médica, 
protocolizado sob o nº 106/2018;

R E S O L V E :

Art. 1º Fica concedido afastamento do trabalho para tra-
tamento de saúde por 05 (cinco) dias, no período de 12 a 
16 de dezembro 2018, à Jorge Luiz Fribe, lotada no âmbito 
da Secretaria Municipal de Interior e Transporte, conforme 
Guia de Perícia Médica do Instituto de Previdência dos Ser-
vidores do Município de Domingos Martins em anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroativos a 12 de dezembro de 2018.

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

Domingos Martins/ES, 14 de dezembro de 2018.

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins
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Ecoporanga

Prefeitura

HOMOLOGAÇÃO TP 008/2018
Publicação Nº 171342

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº

008/2018

HOMOLOGO o resultado final do presente certame.

Objeto: contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação e drenagem - lote 01 Rua 
Mineira e Rua Capixaba (506,42m²), no Bairro Vila Nova/Jardim Encantado - lote 02 Rua Projetada D (250m²), no Bairro 
Divino Espirito Santo, Município de Ecoporanga/ES.

EMPRESA VENCEDORA:

CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP CNPJ: 19.213.619/0001-02.

Valor Global: Lote I de R$ 41.801,45 (quarenta e um mil, oitocentos e um reais e quarenta e cinco centavos) e Lote II R$ 
21.434,85 (vinte e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Processos: 5576/2018.

Data homologação: 17/12/2018

ELIAS DAL COL

Prefeito

RESULTADO DA PROPOSTA TP 07/2018
Publicação Nº 171343

AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018

A Prefeitura do Município de Ecoporanga/ES, por meio da C.P.L., torna público o resultado do julgamento das propostas de 
preços das empresas participantes da licitação, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada para execução de 
serviços de Pavimentação e Drenagem no Bairro Santa Mônica, Rua Denelzi José Mendonça, Rua Almendina Detoni Cabral 
e Rua Projetada (2.408,18 m²). Após análise das propostas, a C.P.L. declara desclassificadas as propostas das empresas: 
Norteje Construtora Ltda–ME, Construction Person Ltda e Construtora Soeiro & Tristão Ltda; e declara Classificada a Pro-
posta da empresa GL Construtora Eireli, no valor de R$ 159.669,57 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta 
e nove reais e cinquenta e sete centavos), sagrando-se como vencedora do certame. Fica desde já, aberto o prazo para 
interposição de recursos e, se houver, as contrarrazões, no prazo de três dias úteis, contando-se a partir do primeiro dia 
útil ao desta publicação. Maiores Informações poderão ser obtidas pelo telefone: (27) 3755-2905, no horário de 07:00hs 
as 13:00hs, bem como no endereço eletrônico licitacao@ecoporanga.es.gov.br.

Lucas Antunes de Sá

Presidente da CPL

http://www.ecoporanga.es.gov.br
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Governador Lindenberg

Prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO  N° 
81.345/2018

Publicação Nº 171351

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 81.345/2018

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 Saúde 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 espe-
cializada em serviços de assistência técnica em equipa-
mentos de informática, bem como a manutenção de toda 
rede de computadores pertencentes ao acervo patrimonial 
da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, com o 
fornecedor JOSIMAR SALVADOR.

O valor global estimado da contratação de que tratamos é 
de R$9.057,00 (nove mil e cinquenta e sete reais).

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2018.

GERALDO LOSS

Prefeito Municipal

JULIANO COVRE TREVISANI

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Secretário Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 055/ 
2018

Publicação Nº 171337

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processos nº 79.182/2018

Pregão Presencial nº: 055/2018

O Prefeito Municipal de Governador Lindenberg – Estado 
do Espírito Santo, tendo em vista o que consta do processo 
nº 79.182/2018, a Adjudicação do Pregoeiro e o Parecer 

Jurídico, referente à licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial, especificada acima objetivando a escolha da pro-
posta mais vantajosa para aquisição de material médico 
hospitalar destinados à Secretaria Municipal de Saúde de 
Governador Lindenberg/ES, HOMOLOGA o resultado da 
presente licitação, e autoriza a contratação das empresas 
vencedoras: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA nos lotes 15, 
20 e 26 no valor total de R$45.684,50 (quarenta e cinco 
mil seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centa-
vos), CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
ME nos lotes 07, 11, 12, 16, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 
33 e 39 no valor total de R$46.305,55 (quarenta e seis 
mil trezentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), 
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 
nos lotes 05, 09, 13, 14, 19, 23, 34 e 35 no valor total de 
R$42.295,00 (quarenta e dois mil duzentos e noventa e 
cinco reais), HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALA-
RES LTDA nos lotes 06 e 40 no valor total de R$89.120,00 
(oitenta e nove mil cento e vinte reais), J. PHARMA HOSPI-
TALAR LTDA – ME nos lotes 01, 02, 04, 08, 18, 32, 36 e 42 
no valor total de R$32.953,26 (trinta e dois mil novecentos 
e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos) e SEMEAR 
DISTRIBUIDORA EIRELI EPP no lote 38 no valor total de 
R$23.400,00 (vinte três mil e quatrocentos reais) atendi-
dos os termos da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/93, sendo vencedoras do certame.

Governador Lindenberg/ES, 17 de dezembro de 2018.

Geraldo Loss

Prefeito Municipal

Juliano Covre Trevisani

Secretário Municipal de Saúde

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

INEXIGIBILIDADE - PROCESSO 81.492/2018
Publicação Nº 171338

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 81.492/2018

RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO

ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8.666/93.

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

Conforme documentação anexa a este processo, e parecer 
jurídico exarado, entendemos ser caracterizada a hipótese 
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de INEXGIBILIDADE de que trata o assentimento do artigo 
25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Em vista disso, eu GERALDO LOSS, Prefeito Municipal, no 
uso de minhas atribuições legais, com fulcro no artigo 25, 
caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, RATI-
FICO e AUTORIZO a contratação de empresa para forneci-
mento de serviços de telefonia fixa as Secretarias Munici-
pais e Gabinete do Prefeito, durante o exercício de 2019, 
com a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A.

O valor global estimado da contratação de que tratamos é 
de R$34.500 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2018.

GERALDO LOSS

Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE - PROCESSO 81.495/2018
Publicação Nº 171350

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 81.495/2018

RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO

ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8.666/93.

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

Conforme documentação anexa a este processo, e parecer 
jurídico exarado, entendemos ser caracterizada a hipótese 
de INEXGIBILIDADE de que trata o assentimento do artigo 
25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Em vista disso, eu GERALDO LOSS, Prefeito Municipal, no 
uso de minhas atribuições legais, com fulcro no artigo 25, 
caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, RATI-
FICO e AUTORIZO a contratação de empresa para forneci-
mento de serviços de telefonia fixa aos setores da Secreta-
ria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2019, com 
a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A.

O valor global estimado da contratação de que tratamos é 
de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2018.

GERALDO LOSS

Prefeito Municipal

Juliano Covre Trevisani

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Secretário Municipal de Saúde

INEXIGIBILIDADE - PROCESSO 81.865/2018
Publicação Nº 171352

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 81.865/2018

RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO

ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8.666/93.

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

Conforme documentação anexa a este processo, e parecer 
jurídico exarado, entendemos ser caracterizada a hipótese 
de INEXGIBILIDADE de que trata o assentimento do artigo 
25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Em vista disso, eu GERALDO LOSS, Prefeito Municipal, no 
uso de minhas atribuições legais, com fulcro no artigo 25, 
caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, RATI-
FICO e AUTORIZO a contratação de empresa para presta-
ção de serviços de postagens de documentos, correspon-
dências e encomendas durante o exercício de 2019, com a 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

O valor estimado da contratação de que tratamos é de R$ 
10.000,00 (dez mil reais).

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2018.

GERALDO LOSS

Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE - PROCESSO 82.259/2018
Publicação Nº 171353

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 82.259/2018

RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO

ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8.666/93.

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

Conforme documentação anexa a este processo, e parecer 
jurídico exarado, entendemos ser caracterizada a hipótese 
de INEXGIBILIDADE de que trata o assentimento do artigo 
25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Em vista disso, eu GERALDO LOSS, Prefeito Municipal, no 
uso de minhas atribuições legais, com fulcro no artigo 25, 
caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, RA-
TIFICO e AUTORIZO a contratação dos serviços da CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL para cobertura dos custos com ta-
xas referentes à publicações e operações decorrentes dos 
convênios firmados entre este Município e a União, para 
recebimento de recursos financeiros.
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O valor global estimado da contratação de que tratamos é 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2018.

GERALDO LOSS

Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE - PROCESSO 82.271/2018
Publicação Nº 171354

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 82.271/2018

RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO

ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8.666/93.

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

Conforme documentação anexa a este processo, e parecer 
jurídico exarado, entendemos ser caracterizada a hipótese 
de INEXGIBILIDADE de que trata o assentimento do artigo 
25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Em vista disso, eu GERALDO LOSS, Prefeito Municipal, no 
uso de minhas atribuições legais, com fulcro no artigo 25, 
caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, RA-
TIFICO e AUTORIZO a contratação de empresa para pres-
tação de serviços de cobrança de taxas e emolumentos, 
relacionados à elaboração de projetos, execução de obras, 
entre outros, durante o exercício de 2019, com o CONSE-
LHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTA-
DO DO ESPÍRITO SANTO – CREA ES.

O valor estimado da contratação de que tratamos é de R$ 
7.000,00 (Sete mil reais).

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2018.

GERALDO LOSS

Prefeito Municipal
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Guarapari

Prefeitura

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 167/2018 E OUTROS

Publicação Nº 171348

O Município de Guarapari, representado pelo Prefeito Mu-
nicipal, torna público que o Administrativo de Sindicância 
nº 9889/2016, Portaria/GAB nº 275/2016 e Portaria/GAB 
nº 276/2016, após concluído pela Comissão Processante e 
após ouvida a Procuradoria Municipal, deverá ser encami-
nhado para ARQUIVAMENTO.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

O Município de Guarapari, representado pelo Prefeito Muni-
cipal, torna público que o Administrativo de Sindicância nº 
23080/2011, Portaria/GAB nº 125/2015, após concluído 
pela Comissão Processante e após ouvida a Procuradoria 
Municipal, deverá ser encaminhado para ARQUIVAMENTO.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
167/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

SECRETARIA: SEMOP

CONTRATADA: LOCKIN LOCAÇÃO EIRELI EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA 
EXTENSÃO DA AV. PARIS, CRUZAMENTO COM A AV. PADRE 
JOSÉ ANCHIETA, BAIRRO AEROPORTO, SEGUINDO PELO 
BAIRRO JARDIM SANTA ROSA, CHEGANDO ATÉ A RODO-
VIA DO CONTORNO NO BAIRRO JABARAÍ, NESTE MUNI-
CÍPIO.

VALOR: R$ 3.597.795,83

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
168/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

SECRETARIA: SETEC

CONTRATADA: E S EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 
EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA O RÉ-
VEILLON 2018/2019 – RICK E RENNER.

VALOR: R$ 90.000,00

ERRATA
Publicação Nº 171356

ERRATA Nº 001 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO NÍVEL MÉDIO - Nº 006/2018

Na publicação no Diário Oficial dos Municípios, dia 
17/12/2018, Edição N° 1160, página 165 a 169:

Onde se lê:

O Município de Guarapari, por meio da Secretaria Munici-
pal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura – SETEC faz 
saber que fará Processo Seletivo Simplificado, para provi-
mento de vagas de estágio temporário, onde os mesmos 
atuarão como Facilitadores Turísticos no período 4 de ja-
neiro de 2019 a 5 de março de 2019,, com base na Lei Fe-
deral Nº 11.788/2008 Lei Municipal 3513/2013 e Decreto 
Nº 302/2009, que dispõe sobre a realização de estágios 
por estudantes do ensino médio e ensino superior no Mu-
nicípio de Guarapari/ES.

Leia-se:

O Município de Guarapari, por meio da Secretaria Munici-
pal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura – SETEC faz 
saber que fará Processo Seletivo Simplificado, para provi-
mento de vagas de estágio temporário, onde os mesmos 
atuarão como Facilitadores Turísticos no período 4 de ja-
neiro de 2019 a 5 de março de 2019, com base na Lei Fe-
deral Nº 11.788/2008, Lei Municipal 3513/2013 e Decreto 
Nº 302/2009, que dispõe sobre a realização de estágios 
por estudantes do Ensino Médio no Município de Guara-
pari/ES.

Guarapari, 17 de dezembro de 2018.

LETÍCIA REGINA SILVA SOUZA PREZOTTI

Secretária Municipal de Turismo, Empreendedorismo e 
Cultura

RESOLUÇÃO COMASG Nº.  032/2018
Publicação Nº 171271

RESOLUÇÃO nº. 032/2018

O Conselho Municipal de Assistência Social de Guarapari – 
COMASG, no uso de suas atribuições e competências, con-
feridas pela Lei Municipal nº. 2913, de 14 de outubro de 
2008 alterado pela Lei 3.500/2012, e conforme deliberação 
Plenária da Reunião Ordinária no dia 26 de abril de 2016 e, 
Considerando o fundamento constitucional que o aluguel 
social constitui manifestação da dimensão positiva do direi-
to à moradia, intima e indissociavelmente ligado ao princí-
pio da dignidade humana; Considerando o Artigo 22 da Lei 
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Orgânica de Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742, de 07 
de dezembro de 1993, que dispõe sobre Benefícios Eventu-
ais, em especial no “§2º poderão ser estabelecidos outros 
benefícios eventuais para atender necessidades advindas 
de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade 
para criança, a família, o idoso, a pessoa com deficiência, 
a gestante, a nutriz e nos casos de calamidade pública”.

Considerando a Lei 3.500, de 05 de dezembro de 2012, 
que dispõe sobre o sistema municipal de assistência social 
no município de Guarapari;

RESOLVE:

Art. 1º - Normatizar o Aluguel Social, que consiste na con-
cessão de benefício financeiro, destinado ao subsídio para 
pagamento de aluguel de imóvel, a famílias que atendam 
aos seguintes requisitos:

I – Cuja residência tenha sido destruída por incêndio, des-
lizamento, desmoronamento, vendaval, ou esteja total-
mente interditada pela Defesa Civil;

II – Tenham imóvel residencial atingido por catástrofe, fato 
natural que inviabilize a moradia ou qualquer fato análogo 
que impossibilite a moradia.

Art. 2º - O aluguel social também poderá ser concedido 
pela discricionariedade do Poder Público diante de circuns-
tancias emergências de vulnerabilidade peculiares devida-
mente fundamentada, ou por cumprimento de determina-
ção judicial.

Art. 3º - A análise do preenchimento das exigências legais 
para inclusão das famílias no Aluguel Social e sua indicação 
para recebimento do benefício será feita pela Secretaria 
Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania – SETAC, 
devendo a indicação estar baseada em avaliação técnica, 
devidamente fundamentada, e ser aprovada pelo Conselho 
Municipal de Assistência Social.

Art. 4º - O valor mensal máximo do benefício financeiro de 
que trata o artigo 1º será de 50% (cinquenta) do salário 
mínimo, e sua concessão será pelo período máximo de 06 
(seis) meses, podendo ser prorrogado de acordo com ava-
liação técnica por igual período.

§ 1º A renovação do aluguel social deve ser encaminhada 
com relatório de acompanhamento do CRAS/Setor de Ha-
bitação junto a família ou usuário de indicação ao mercado 
de trabalho:

I - Que no relatório do CRAS/Setor de Habitação conste 
as intervenções realizadas no acompanhamento do usu-
ário ou família e a negativa de inserção empregatícia ou 
intersetorial;

Art. 5º - Em caso de prorrogação superior a um ano, con-
forme decisão excepcional, deverá ser avaliado mediante 
parecer técnico emitido por assistente social da equipe do 
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e/ou 
Centro de Referência Especializado de Assistência social – 
CREAS e/ou setor de Habitação, entendendo que são estes 
equipamentos responsáveis pela concessão e suspensão 
do benefício.

§1º Fica sob responsabilidade do setor de Habitação em 
parceria com o CRAS o acompanhamento das famílias be-
neficiadas pelo Aluguel Social;

§2º Após emissão de parecer técnico deverá ser apreciado 
pela Comissão designada pela Secretaria de Trabalho, As-
sistência e Cidadania – SETAC.

§3º Após avaliação e julgamento da Comissão será enca-
minhado para análise e aprovação no Conselho Municipal 
de Assistência Social, para prorrogação máxima de 6 me-
ses.

§4º Somente poderá ser prorrogável excepcionalmente o 
benefício do aluguel social que atender aos seguintes re-
quisitos:

I – Pessoas idosas e com deficiência sem renda;

II – Famílias chefiadas por mulheres com maior número de 
crianças/ adolescentes;

III – Pessoas em situação de rua em extrema vulnerabili-
dade social;

IV – Famílias com agravos de saúde que dificultam a inser-
ção social, conforme laudo de saúde.

V – Famílias com determinação judicial;

VI – A mulher vítima de violência de doméstica;

§5º Considerando os itens I, II e III, as famílias deverão 
estar em processo de promoção social com vista assegurar 
a sobrevivência e a reconstrução da autonomia em decor-
rência da situação de vulnerabilidade social.

§6º A composição da comissão administrativa da SETAC 
deverá ser composta por Técnico de Referência da Habita-
ção, Técnica de Referência da Vigilância Socioassistencial, 
presidente do COMASG e representante da Administração.

Art. 6º - Somente poderá ser beneficiada pelo Aluguel So-
cial a família que atender aos seguintes requisitos:

I – Não possuir outro imóvel próprio;

II – Não ter sido beneficiada com programas de Habitação 
de Interesse Social;



18/12/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1161

www.diariomunicipales.org.br

Página 213

III – Não possuir veículo automotor;

VI – Estar devidamente inscrita no CadÚnico;

VII – Comprovação de residência no Município de Guara-
pari no período mínimo de 05 (cinco) anos; e

VIII – No caso de imóvel localizado em área de risco devi-
do a inundações, deslizamentos, desmoronamentos e si-
milares, deve ser comprovado que a família reside há pelo 
menos 03 (três) anos no mesmo imóvel, de modo a evitar 
que novas ocupações de áreas de risco sejam utilizadas 
como artificio para a inclusão no Aluguel Social.

IX – É vedada a concessão do benefício a mais de um 
membro da família, sob pena de suspensão do benefício.

Parágrafo Único – Em caso de estrita excepcionalidade, 
com relatório devidamente fundamentado pelo CRAS, ca-
berá ao Conselho de Assistência Social realizar aprovação 
ou não do aluguel social para usuários que residam no 
Município a menos de 05 (cinco) anos;

I - Mulheres vítimas ou não de violência doméstica com ou 
sem filhos e sem companheiro;

II - Usuários com mais de 50 anos em situação de extrema 
pobreza que sejam comprovados através de relatório de 
acompanhamento do CRAS, informando suas limitações;

III - Pessoas com deficiência que impeçam sua inserção ao 
mercado de trabalho;

Art. 7º - O benefício financeiro concedido por meio do Alu-
guel Social deverá ser utilizado, exclusivamente, para o 
pagamento de aluguel de imóvel residencial que atenda 
aos seguintes requisitos:

I – Estar localizado no município de Guarapari;

II – Ser propriedade particular;

III – Ser de uso exclusivamente residencial e não-coletivo;

IV – Possuir bom funcionamento das instalações elétricas, 
hidráulicas e sanitárias;

V – Ter condições adequadas de salubridade, ventilação e 
estabilidade estrutural;

VI – Estar edificado em área que não seja de risco.

Art. 8º - O pagamento do benefício será efetuado median-
te cheque entregue diretamente ao titular do benefício.

§1º - A titularidade para o pagamento dos benefícios será, 
preferencialmente, concedida à mulher responsável pela 
família.

§ 2º - O pagamento do benefício fica condicionado à com-
provação do pagamento do aluguel do mês imediatamente 
anterior, e será suspenso até a devida comprovação feita 
junto a Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Ci-
dadania - SETAC.

Art. 9º - A localização do imóvel, negociação de valores, 
contratação da locação e pagamento mensal aos locadores 
será de responsabilidade exclusiva do titular do benefício.

Parágrafo único – Caberá à Administração Pública prestar 
orientação e apoio técnico ao beneficiário, de forma a via-
bilizar a correta utilização do benefício.

Art. 10 - A Administração Pública não será responsável por 
qualquer ônus financeiro ou legal com relação ao locador, 
em caso de inadimplência ou descumprimento de qualquer 
cláusula contratual por parte do beneficiário.

Art. 11 - Cessará o benefício, perdendo o direito a ele a 
família que:

I – Deixar de atender, a qualquer tempo, aos critérios es-
tabelecidos nos artigos 1º e 2º dessa Resolução;

II – Descumprir as regras e requisitos determinados na 
presente Resolução;

III – Sublocar o imóvel objeto da concessão do benefício;

IV – Descumprir qualquer das cláusulas do termo de res-
ponsabilidade que deverá ser lavrado antes da concessão 
do primeiro benefício mensal;

V – Utilizar o benefício para fins diversos do estabelecido 
no caput do artigo 6º;

VI – Deixar de atender a qualquer comunicado da Secreta-
ria Municipal de Trabalho,

Assistência e Cidadania - SETAC.

Art. 12 - As despesas decorrentes da execução deste Alu-
guel correrão por conta das verbas orçamentárias pró-
prias, suplementadas, se necessário.

Art. 13 - Passarão a receber o benefício do Aluguel Social 
as famílias que preencherem todos os requisitos de que 
dispõe esta Resolução.

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário em es-
pecial a Resolução COMASG nº 050/2017.
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Art. 15 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Guarapari (ES), 13 de dezembro de 2018.

Tatiana Cozer Pinto Perim

Presidente do COMASG

RESOLUÇÃO COMASG Nº.  033/2018
Publicação Nº 171275

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E 
CIDADANIA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CO-
MASG

Criado pela Lei Municipal nº. 1.626/97

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

RESOLUÇÃO nº. 033/2018

O Conselho Municipal de Assistência Social de Guarapari 
– COMASG, no uso de suas atribuições e competências, 
conferidas pela Lei Municipal nº. 2913, de 14 de outubro 
de 2008 alterado pela Lei 3.500/2012, e conforme delibe-
ração Plenária da Reunião Ordinária no dia 13 de dezem-
bro de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação Anual Estadual da Assis-
tência Social – exercício 2019 da Secretaria Municipal de 
Trabalho, Assistência e Cidadania – SETAC, referente ao 
Cofinanciamento Estadual Fundo a Fundo no valor de R$ 
1.744.580,00 (um milhão setecentos e quarenta e quatro 
mil e quinhentos e oitenta reais), Cofinanciamento Federal 
no valor de 2.045.715,20 (dois milhões quarenta e cinco 
mil setecentos e quinze reais e vinte centavos) e Cofinan-
ciamento Municipal no valor de 3.000.000,00 (três milhões 
de reais).

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

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

Guarapari/ES, 13 de dezembro de 2018.

Tatiana Cozer Pinto Perim

Presidente do COMASG

RESOLUÇÃO COMASG Nº. 034/2018 
Publicação Nº 171276

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E 
CIDADANIA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CO-
MASG

Criado pela Lei Municipal nº. 1.626/97

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

RESOLUÇÃO nº. 34/2018

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

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o pedido do Aluguel Social das famílias 
abaixo relacionadas, conforme normatização da Resolução 
COMASG nº 032/2018, pelo período de 06 (seis) meses a 
partir da assinatura do contrato.

I. Maria Elenilda Simões Santos;

II. Jaci de Jesus Santos;

III. Renato Marques Sales;

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

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

Guarapari/ES, 14 de dezembro de 2018.

Tatiana Cozer Pinto Perim

Presidente do COMASG

RESULTADO PE 170/2018
Publicação Nº 171189

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Guarapari-ES, torna público resultado PRE-
GÃO ELETRONICO 170/2018

PROCESSO Nº 13331/2018

COM COTA RESERVADA PARA ME E EPP PARA REGISTRO 
DE PREÇOS cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA - SEMSA.

VENCEDOR LOTE 01- LICITANDO COMERCIO E SERVICOS 
LTDA ME com o valor R$ 79.998,78
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VENCEDOR LOTE 02 -PAPELARIA ARRUDA EIRELI com o 
valor R$ 28.679,10

VENCEDOR LOTE 03 - R. CLEAN

COMERCIAL EIRELI - ME com o valor R$ 190.953,00

VENCEDOR LOTE 04- R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME 
com o valor R$ 63.667,00

VENCEDOR LOTE 05- R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME 
com o valor R$ R$ 1.550,00

VENCEDOR LOTE 06- CENTER

CLEAN HIGIENE E SERVICOS EIRELI com o valor R$ 
12.690,00

Guarapari/ES, 18 de dezembro de 2018

Luciane Nunes de Souza

Pregoeira
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Ibiraçu

Prefeitura

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2018
Publicação Nº 171364

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2018

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado do PP acima citado, onde declara vencedora as seguintes em-
presas:

ADVENTURE DIST. LTDA EPP para os itens: 09, 18, 41, 44 e 52. DIST. CENTRO SUL EIRELI EPP para os itens: 02, 10, 11, 
24, 25, 34, 35, 36, 37, 39, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 70. DIST. SANTA PAULA LTDA EPP para os 
itens: 01 e 16. FL MOURA DIST. E SERVIÇOS LTDA ME para os itens: 03, 07, 22, 31, 50, 51, 53, 54 e 56. JB COMERCIO 
E SERVIÇOS EIRELI EPP para os itens: 08, 12, 13, 19, 20, 23, 32, 33, 42, 46, 47, 48 e 49.JM MERCHER COM. DU REI ME 
para os itens:38.Mercantil Primor Ltda EPP para os itens: 21, 28, 29, 40 e 43. Vix Com. E Serv. Rireli ME para os itens:05, 
06, 14, 15, 17, 27, 30, 45 e 55. Itens fracassados: 04, 26 e 69.

Luana Guasti

Pregoeira
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Itarana

Prefeitura

ADITIVO 
Publicação Nº 171376

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO FOMENTO N°001/2017. 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES E 
A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITARANA/ES.

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede à Rua Elias Estevão Colnago, 65, 
cidade de Itarana/ES, CEP 29.620-000, inscrito no CNPJ 
sob o nº 27.104.363/0001-23, neste ato representado 
por seu Exmo. Prefeito Municipal, Sr. ADEMAR SCHNEI-
DER, brasileiro, casado, residente na Fazenda Alto Santa 
Joana, SN, Santa Joana, Itarana/ES, portador do CPF nº 
881.042.907-97 e CI nº 757.196/ES, doravante denomi-
nado ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, ASSOCIAÇÃO 
PESTALOZZI DE ITARANA/ES representada pela Presiden-
te Sra. OLÍVIA CEI DE ARAUJO, brasileira, professora apo-
sentada, residente e domiciliada à rua Hugo Tallon, nº 217, 
Centro, Itarana/ES, inscrita no CPF sob o n.º 695.831.027-
68 e C.I nº 139.838-ES, resolvem celebrar o PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO AO FOMENTO N°001/2017, regendo-se 
pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei nº 13.019, de 31 
de julho de 2.014, consoante o Processo Administrativo nº 
004592/2018 de 06/11/2018 e mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente termo de fomento tem por objeto buscar 
o repasse de recursos do PCD do Governo Estadual confi-
nados Fundo a Fundo junto à Secretaria Municipal de As-
sistência Social, aonde serão utilizados para o custeio das 
despesas realizadas pela Organização da Sociedade Civil, 
como Combustível, manutenção dos Veículos, Seguros dos 
Veículos, Gêneros Alimentícios, Material de Higiene e Lim-
peza, Internet, Energia, Telefone e Manutenção da Piscina 
Térmica, conforme detalhado no Plano de Trabalho, em 
ANEXO ao referido processo.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETIVO DO TERMO DE ADITIVO 
AO FOMENTO

2.1 – O presente Termo de Aditivo ao Fomento vigerá a 
partir do dia 02/01/2019, com encerramento para o dia 
31/12/2019, conforme prazo previsto no anexo Plano de 
Trabalho para a consecução de seu objeto.

2.2 - A publicação do seu Resumo será feita no veículo 
oficial de publicação dos atos administrativos da Adminis-
tração Pública Municipal, Diário Oficial do Estado/ES e no 
Diário Oficial dos Municípios – DOM/ES.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - O montante total de recursos a serem empregados 
na execução do objeto do presente Termo de Aditivo ao 

Fomento, é de R$ 13.758,00 (treze mil, setecentos e cin-
quenta e oito reais), dividido em 03 (três) parcelas de R$ 
4.586,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais), 
onde serão repassados nos meses de (janeiro, maio e se-
tembro), com recursos financeiro (Piso Variável I – PCD 
(Proteção Social Básica), conforme Cronograma de De-
sembolso em anexo ao referido Processo n° 004592/2018.

3.2 - Dotação orçamentária: 070.001.0824200092.038.3
3903900000 –Fundo Municipal de Assistência Social - Se-
cretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO CONTRATUAL

4.1 - Ficam mantidas as demais cláusulas não alteradas 
pelo presente aditivo.

Estando ajustados e contratados assinam o presente ins-
trumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença 
de duas testemunhas, para que surtam seus legais efeitos.

Itarana, 12 de dezembro de 2018

MUNICÍPIO DE ITARANA/ES

Sr. Ademar Schneider

Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITARANA

Olívia Cei de Araujo

ADITIVO 
Publicação Nº 171379

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO FOMENTO N°005/2017, 
QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES E A FUN-
DAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL 
DE ITARANA – FMATRI.

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede à Rua Elias Estevão Colnago, 65, 
cidade de Itarana/ES, CEP 29.620-000, inscrito no CNPJ 
sob o nº 27.104.363/0001-23, neste ato representado 
por seu Exmo. Prefeito Municipal, Sr. ADEMAR SCHNEI-
DER, brasileiro, casado, residente na Fazenda Alto Santa 
Joana, SN, Santa Joana, Itarana/ES, portador do CPF nº 
881.042.907-97 e CI nº 757.196/ES, e a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, por intermédio do Fundo Municipal de Saú-
de, representado pela senhora Vanessa Arrivabene Marti-
nelli, brasileira, residente à Rua Jerônimo Monteiro, nº 01, 
Centro, Itarana/ES, CEP: 29.620-000, portadora do CPF 
n° 030.987.947-71 e CI n° 1.132.933/ES e, de outro lado 
doravante a FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRA-
BALHADOR RURAL DE ITARANA – FMATRI, pessoa jurídica 
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de direito privado, sediada à Rua Paschoal Marquez, 300, 
Centro, Itarana/ES, CNPJ nº 31.475.478/0001-00, repre-
sentada pelo seu Presidente o senhor Paulo Sérgio Marti-
nelli Milli, brasileiro, casado, residente à rua Amélia San-
tos Venturini, 232, centro, Itarana/ES, portador do CPF nº 
978.796.577-20 e RG nº 742.005-ES, resolvem celebrar o 
presente TERMO ADITIVO AO FOMENTO N°005/2017, con-
soante nos Processos Administrativos nºs: 004972/2018 
de 23/12/2018; e 005039/2018 de 28/11/2018 e median-
te as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente termo de fomento tem por objeto a pres-
tação de serviços de assistência médica hospitalar pelo 
Município, especialmente de Pronto Socorro Médico, e a 
manutenção das atividades por esta prestada, tais como: 
1) pagamento do plantão médico e paramédicos nas vinte 
e quatro horas diárias de atendimentos e possíveis encar-
gos; 2) pagamento dos técnicos em raio X; 3) pagamento 
da folha de funcionários; 4) pagamento de salários do cor-
po de enfermagem; 5) aquisição de medicamentos e ma-
terial de consumo hospitalar; 6) aquisição de material de 
limpeza e gêneros alimentícios; 7) pagamento de energia 
elétrica e telefone; 8) pagamento de serviços terceirizados 
de contabilidade; 9) pagamento de serviços terceirizados 
de diagnose e terapêutica; 10) pagamento de encargos 
sociais; 11) aquisição e manutenção de equipamentos 
hospitalares, conforme detalhado no Plano de Trabalho, 
em ANEXO ao referido processo.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETIVO DO TERMO DE ADITIVO 
AO FOMENTO

2.1 – O presente Termo de Aditivo ao Fomento n° 005/2017, 
tem por finalidade ACRESCER o valor de R$ 5.000,00 (cin-
co mil reais) à parcela do mês de dezembro/2018, para a 
complementação de pagamento das despesas de custeio 
da referida Organização, com lastro no art. 57 da Lei n° 
13.019/2014.

2.2 - A publicação do seu Resumo será feita no veículo 
oficial de publicação dos atos administrativos da Adminis-
tração Pública Municipal, Diário Oficial do Estado/ES e no 
Diário Oficial dos Municípios – DOM/ES.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

3.2 - Dotação orçamentária: 060001.1012200082.006 - 
33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju-
rídica - Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO CONTRATUAL

4.1 - Ficam mantidas as demais cláusulas não alteradas 
pelo presente aditivo.

Estando ajustados e contratados assinam o presente ins-
trumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença 
de duas testemunhas, para que surtam seus legais efeitos.

Itarana, 13 de dezembro de 2018

MUNICÍPIO DE ITARANA/ES

Sr. Ademar Schneider

Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE/ES

Vanessa Arrivabene Martinelli

FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR 
RURAL DE ITARANA – FMATRI

Paulo Sérgio Martinelli Milli

EDITAL Nº007/2018 PUBLICAÇÃO DE CRONO-
GRAMA DE HORÁRIO PARA A AULA PRÁTICA 
(PRÁTICA DE LEITURA) PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO 003/2018

Publicação Nº 171210

EDITAL Nº007/2018

PUBLICAÇÃO DE CRONOGRAMA DE HORÁRIO PARA A 
AULA PRÁTICA (PRÁTICA DE LEITURA)

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2018

A Comissão Municipal designada pelo Decreto 
Nº1.084/2018, para realização do Processo Seletivo Sim-
plificado para Contratação de Professores por Tempo De-
terminado no âmbito da Secretaria Municipal de Educação 
de Itarana, e desenvolvimento das atividades das Unida-
des Escolares da Rede Municipal de Ensino, faz publicar 
o cronograma de horário para a aula prática (candidatos 
inscritos para a Prática de Leitura), de acordo com Edital 
Nº003/2018 de 20 de Novembro de 2018.

Local: Auditório da EMEF “Luiza Grimaldi”

Dia: 20/12/2018

NOME DO CANDIDATO HORÁRIO

Larissa Macharete Gonçalves 08 horas

Natália Aparecida dos Santos 09 horas

Sabina de Jesus Monhenge Machado 10 horas

*Caso o candidato precisar de som e data show notificar a 
Comissão até o dia 19 de dezembro por escrito.

Itarana/ES, 17 de Dezembro de 2018.

Comissão Municipal Processo Seletivo
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PORTARIA Nº 003/2018 - SEMED
Publicação Nº 171212

PORTARIA Nº 003/2018

REGULAMENTA O CONCURSO DE REMOÇÃO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO 
LETIVO DE 2019.

A Secretaria Municipal de Itarana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que a remoção de professores far-se-á com a prioridade que melhor atenda ao interesse público;

-considerando a necessidade de organizar e planejar adequadamente a distribuição das aulas e organização das unidades 
escolares para o ano letivo de 2019;

-considerando o disposto nos Art. 73 a 77, da Lei Complementar Nº 2, de 28 de março de 2008.

RESOLVE:

Art. 1º. Regulamentar o Concurso de Remoção de Professores Efetivos da Rede Municipal de Ensino por meio das dispo-
sições da presente Portaria.

Art. 2º. A remoção de que trata o Artigo 1º destina-se a professores efetivos em função de docência para atuar na Edu-
cação Infantil e no Ensino Fundamental.

Art. 3º. Os professores que estiverem em Localização Temporária deverão se inscrever obrigatoriamente no Concurso de 
Remoção.

DAS INSCRIÇÕES

Art. 4º. O candidato poderá se inscrever na Secretaria Municipal de Educação, situado na Praça Ana Mattos Nº 50, nos dias 
19/12/2018 e 20/12/2018, das 08h às 11h e de 13h às 16h.

Art. 5º. O candidato efetivo ocupante de um cargo, só poderá fazer uma inscrição.

Art. 6º. O processo de inscrição deverá ser instituído com:

I- Requerimento conforme modelo; (Anexo I)

II- Cópia de documento de Identidade com foto;

III- Cópia de declaração de tempo de serviço emitida pelo Setor de Recursos Humanos;

IV- Cópia de Diploma, Certificados e Atestados de Cursos na área específica de Educação, com carga horária estabelecida 
(apresentar os originais para conferência no ato da inscrição).

Art. 7º. O preenchimento do formulário de inscrição é de inteira responsabilidade do candidato.

Art. 8º. O candidato que se encontrar impossibilitado de comparecer ao local de inscrição ou escolha de vaga, poderá 
fazê-lo por procuração, com firma reconhecida.

DA CLASSIFICAÇÃO

Art. 9º. Os candidatos serão classificados por cargo, conforme indicação expressa em sua inscrição.

Art. 10º. A classificação dos professores resultará de pontos obtidos de acordo com critérios constantes no Anexo I desta 
Portaria.

Art. 11º. Serão considerados os seguintes critérios para classificação:

I- Maior titulação na área da Educação;

II- Maior tempo de serviço na Rede de Ensino Municipal.

III- Maior idade.

Art. 12º. A apresentação de documentos rasurados resultará na desconsideração do mesmo.

Art. 13º. A classificação final resultará da soma dos pontos atribuídos aos títulos e tempo de serviço efetivo prestado ao 
Magistério do Município de Itarana.

Art. 14º. Havendo empate, prevalecerá o critério “idade”, dando preferência ao candidato de maior idade.

Art. 15º. A classificação dos candidatos será afixada no quadro de avisos da Secretaria de Educação do Município de Ita-
rana, no dia 28/12/2018.

Art. 16º. A partir da divulgação da classificação, o candidato terá 02 (dois) dias úteis para recorrer do resultado junto à 
Comissão do Concurso de Remoção na sede da Secretaria de Educação do Município de Itarana/ES.
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Parágrafo Único. O pedido de recurso deverá ser apresentado por escrito, ou por procuração, e entregue à Comissão de 
Remoção no prazo previsto nesta Portaria conforme Art.16.

Art. 17º. As vagas para escolha serão:

I- As relacionadas e apresentadas para o candidato pela Secretaria de Educação;

II- As que surgirem por força de remoção, no decorrer do Concurso;

III- As que vagarem após relação e divulgação referidos no inciso I deste artigo que divulgadas pela Comissão de Concurso 
de Remoção,72 (setenta e duas) horas antes da chamada dos candidatos.

Art. 18º. O professor que desistir de sua vez de escolha será reclassificado para o final da lista dos classificados.

Art. 19º. Encerrada a escolha de vagas, a remoção dos professores será homologada para o exercício de suas atividades 
no início do ano letivo de 2019 pela Secretária de Educação, efetivando-se a lavratura dos atos de localização.

Art. 20º. Os casos omissos serão apreciados pela Comissão do Concurso de Remoção.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 21º. Deverão se inscrever no Concurso de Remoção, sob pena de terem sua localização cancelada e determinada pela 
Secretária de Educação e Prefeito Municipal segundo o interesse de ensino:

I - Os professores localizados provisoriamente que se encontram fora de sua efetiva localização;

II - Os professores que estão em situação de excedência;

Parágrafo Único. Os professores lotados por força de Concursos de Remoção poderão permanecer em suas cadeiras, de 
acordo com os seus interesses desde que a escola apresente número de alunos suficiente.

Art. 22º. Os casos omissos serão analisados pela Comissão do Concurso de Remoção, cujas decisões serão submetidas à 
Secretária de Educação para sua homologação.

Art. 23º. Constatado qualquer descumprimento, por parte do servidor, às normas deste regulamento, em qualquer fase 
do processo, inclusive na formalização dos atos de localização, o mesmo estará sujeito à anulação de todas as etapas já 
procedidas, cabendo a Secretaria de Educação o direito de localizá-lo, de acordo com as vagas remanescentes e a bem 
do ensino.

Art. 24º. O Professor removido fica sujeito ao Calendário Escolar e Horário da Unidade Escolar para o qual se remover.

Art. 25º. Após a escolha o professor não poderá solicitar a anulação da remoção efetuada.

Art. 26º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Itarana/ES, 17 de Dezembro de 2018.

MARCILEIDE STUHR

Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº007/2017

ANEXO I

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA REMOÇÃO 2019- FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Dados Pessoais / Funcionais:

Nome: ________________________________________________________________ 

CPF: __________________ RG: ___________Data de Expedição: ___/____/____ Orgão Emissor: _________ Data de 
Nascimento: ___/____/___ Nº da Matrícula: ______ 

Email: ______________________________ Telefone: _______Unidade de Ensino de Localização Efetiva: ___________
___________________________________________ 

Remoção: ______________________________________________________________ 

AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DO CONCURSO DE REMOÇÃO
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I- Qualificação Profissional Pontuação Quantidade Pontos

1 - Pós-Graduação Stricto Sensu, Doutorado 
na área da Educação

20 pontos 01

2 -Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado na 
área da Educação.

15 pontos 01

3-Pós-Graduação Latu Sensu, Especialização 
na área da Educação.

10 pontos 01

II -Formação Continuada Pontuação Quantidade Pontos

Curso de formação continuada ministrado pela Secretaria de Educação do Município de Itarana para Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, realizado a partir de 01 de Janeiro de 2016. (01 ponto por hora).

01 ponto por hora 04

Curso de formação continuada na área de Educação, emitido por Secretarias Municipais de Educação que não a SEMED de Itarana/
ES, Instituição Pública Estadual e Federal, realizado a partir de 01 de Janeiro de 2016. (01 ponto por hora).

01 ponto por hora 04

III- Tempo de serviço Pontuação Tempo/mês Pontos

Função de Professor/Professor Pedagogo/
Direção (1,0 ponto por mês, não sendo ad-
mitido fracionamento)

01 ponto

TOTAL DE PONTOS

OBS: Não serão atribuídos pontos aos documentos apresentados como requisitos para participação neste concurso de 
remoção.

Itarana, ____ de Dezembro de 2018.

Assinatura do candidato

PORTARIA Nº 1.171/2018
Publicação Nº 171367

PORTARIA Nº 1.171/2018

FÉRIAS DE SERVIDOR

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

CONSIDERANDO as justificativas constantes no Processo nº 005477/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Dar o direito ao gozo das férias ao servidor FLÁVIO MILLI CORTELETTI, matrícula nº 004232, pelo período de 
14/01/2019 a 02/02/2019, pois em seu período de férias regressou suas atividades por necessidade imperiosa do serviço, 
conforme previsto no Art. 111 da Lei Complementar nº 001/2008.

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

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

Itarana/ ES, 18 de dezembro de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal



18/12/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1161

www.diariomunicipales.org.br

Página 222

João Neiva

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

PORTARIA Nº 328/2018
Publicação Nº 171300

PORTARIA Nº 328, de 17 de dezembro de 2018.

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

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João 
Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, designado 
através do Decreto nº 6.660/2018 datado em 25/09/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao servidor Gilson Penha Gomes, ocu-
pante do cargo de Laboratorista, Classe “F”, Nível XI., a 
licença de 01 (um) dia referente ao Abono do Servidor 
Público no período de 19/12/2018, conforme Lei nº 2.790 
de 11/09/2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 
sua publicação.

João Neiva/ES, 17 de dezembro de 2018.

Josival de Assis Tonini

Diretor Geral do SAAE

Decreto Municipal n° 6.660/2018

PORTARIA Nº 329/2018
Publicação Nº 171301

PORTARIA Nº 329, de 17 de Dezembro de 2018.

TORNA SEM EFEITO a Portaria n° 324/2018.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João 
Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, designado 
através do Decreto nº 6.660/2017 datado em 25/09/2018

RESOLVE:

Art. 1º - TORNA SEM EFEITO a Portaria n° 324, de 11 de 
Dezembro de 2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 
sua publicação.

João Neiva/ES, 17 de Dezembro de 2018.

Josival de Assis Tonini

Diretor Geral do SAAE

PORTARIA Nº 330/2018
Publicação Nº 171303

PORTARIA Nº 330, de 17 de dezembro de 2018.

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

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João 
Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, designado 
através do Decreto nº 6.660/2018 datado em 25/09/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao servidor LUIS ANTONIO DO NAS-
CIMENTO, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, 
Classe “F”, Nível XIII., a licença de 01 (um) dia referente 
ao Abono do Servidor Público no período de 26/12/2018, 
conforme Lei nº 2.790 de 11/09/2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 
sua publicação.

João Neiva/ES, 17 de dezembro de 2018.

Josival de Assis Tonini

Diretor Geral do SAAE

Decreto Municipal n° 6.660/2018

PORTARIA Nº 331/2018
Publicação Nº 171360

PORTARIA Nº 331, de 18 de Dezembro de 2018.

Concede licença para tratamento de saúde.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João 
Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, designado 
através do Decreto nº 6.660 datado em 25/09/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a servidora LUCIMARA LAUDEVINO, 
ocupante do cargo de Fiscal, Classe “E”, Nível “I”, a licença 
de 08(oito) dias a partir de 13/12/2018, conforme Inciso 
I, Artigo 132, da Lei n° 3.036/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais em 
13/12/2018.
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João Neiva/ES, 18 de Dezembro de 2018.

Josival de Assis Tonini

Diretor Geral do SAAE

Decreto Municipal n° 6.660/2018

PORTARIA Nº 332/2018
Publicação Nº 171368

PORTARIA Nº 332, de 18 de Dezembro de 2018.

Concede licença para tratamento de saúde.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João 
Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, designado 
através do Decreto nº 6.660 datado em 25/09/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a servidora TAMYRES BORGES DO 
NASCIMENTO ALVARENGA, ocupante do cargo de Auxiliar 
Administrativo, Classe “F”, Nível “III”, a licença de 02(dois) 
dias a partir de 17/12/2018, conforme Inciso I, Artigo 132, 
da Lei n° 3.036/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos legais em 17’ 
/12/2018.

João Neiva/ES, 18 de Dezembro de 2018.

Josival de Assis Tonini

Diretor Geral do SAAE

Decreto Municipal n° 6.660/2018
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Laranja da Terra

Prefeitura

CA 077/2018
Publicação Nº 171233

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 077/2018.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra.

CONTRATADA: SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA.

OBJETO: Prestação de Serviços de desobstrução, limpeza, remoção, destinação final de resíduos sólidos contaminados 
com óleo, pinche e demais materiais oriundos e provenientes de esgotos domésticos e sanitários, troca de elementos fil-
trantes para a estação de tratamento de esgoto da Vila de Laranja da Terra, conforme abaixo:

Item Quant. Und. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DA LIMPEZA DA ETE DA VILA Unit. Total

01 134m³
Resíduo sólido 
contaminado 
classe I

- Serviço de hidrojateamento do sistema de tratamento de esgo-
to – caminhão hridrojato;
- Serviço de coleta, transporte e destino final dos resíduos con-
taminados classe I - caminhão sugador;
- Serviço de caixa estacionária para armazenamento, transporte 
e destinação final.
OBS.:
- As despesas dos serviços de retroescavadeira, carro pipa, mão 
de obra braçal, forneciemento de material para limpeza do filtro 
serão de encargo da prefeitura.
- Apresentação de comprovante de destinação final dos resíduos 
contaminados.

124,25 16.650,00

VALOR GLOBAL: R$ 16.650,00.

VIGÊNCIA: 17/12/2018 a 16/01/2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 009 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;

Unid. Orç.: 090 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;

Código: 00909012.1751200282.085 – Manutenção das Redes e Sist. De Água e Esgoto Urbano;

Elemento Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;

Fonte de Recursos:

10000000 – Recursos Ordinários;

16040000 – Royalties do Petróleo;

16050000 - Royalties do Petróleo Estadual.
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Marechal Floriano

Prefeitura

HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 
001/2018 FMS

Publicação Nº 171312

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO

HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 
FMS

O Prefeito Municipal de Marechal Floriano, HOMOLOGA a 
Tomada de Preços nº 001/2018 FMS que tem por objeto 
a Contratação de empresa de engenharia para execução 
de obra de Ampliação e Reforma da Unidade Básica de 
Saúde Santa Rita, no Município de Marechal Floriano-ES 
com recursos financeiros provenientes do FINISA, confor-
me segue:

EMPRESA VENCEDORA: GOLDEN EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS EIRELI - CNPJ 12.912.324/0001-85

VALOR TOTAL LICITADO: R$ 524.254,27 (quinhentos e 
vinte e quatro mil, duzentos e cinqenta e quatro reais e 
vinte e sete centavos).

Marechal Floriano/ES, 17 de dezembro de 2018.

JOÃO CARLOS LORENZONI

Prefeito

JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO TP 007/18
Publicação Nº 171294

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

COMUNICADO DE JULGAMENTO DA DOCUMNETAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO

DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 
007/18

A Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, por intermé-
dio da Comissão Permanente de Licitação designada pelo 
Decreto 9.927/18, torna público o resultado da análise da 
documentação de habilitação do processo licitatório Toma-
da de Preços 007/18 - Contratação de empresa de con-
sultoria especializada em elaboração de cadastramento e 
recadastramento imobiliário, levantamento cartográfico 
com imageamento aéreogeorreferenciado com cessão de 
uso do sistema de informações geográficas, assistência 
técnica do sistema, revisão da planta genérica de valo-
res e treinamento de servidores do município de Marechal 
Floriano/ES, conforme segue: Após análise da documenta-
ção, realizada pelo corpo técnico da Secretaria Municipal 
e Obras e pela Comissão Permanente de Licitação, foram 
declaradas HABILITADAS as EMPRESAS DRZ GEOTEC-
NOLOGIA E CONSULTORIA LTDA EPP, GEOCAMP ASSES-
SORIA CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA , NORPLAN 

CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME e HF TOPOGRAFIA E 
GEODESIA LTDA EPP, por apresentarem toda documenta-
ção conforme exigido no edital. E foram julgadas inaBILI-
TADAS a empresa ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANE-
JAMENTO DE CIDADES LTDA por apresentar as declarações 
referente ao subitem 8.8.3 alíneas “a”, “b”, “c” e “e” sem 
o reconhecimento de firma das assinaturas do represen-
tante legal conforme exigido no Edital ; por apresentor 
a declaração de indicação de responsável técnico, exigida 
no subitem 8.8.4 alínea “d” do edital, indicando um en-
genheiro ambiental como responsável técnico pela futura 
contratação, sendo que no item 10 do Anexo II do Termo 
de Referência exige que os serviços sejam executados por 
Engenheiro Civil ou Engenheiro Cartógrafo ou Urbanista ou 
Arquiteto; e por apresentar atestado de capacidade técni-
ca de engenheiro ambiental em desacordo o item 10 do 
Anexo II do Termo de Referência onde exige que os servi-
ços sejam executados por Engenheiro Civil ou Engenheiro 
Cartógrafo ou Urbanista ou Arquiteto e empresa GEOPIX 
DO BRASIL LTDA por apresentar a declaração de indicação 
de responsável técnico, conforme exigido no subitem 8.8.4 
alínea “d” do edital, indicando um engenheiro agrimensor 
como responsável técnico pela futura contratação, sendo 
que no item 10 do Anexo II do Termo de Referência exi-
ge que os serviços sejam executados por Engenheiro Civil 
ou Engenheiro Cartógrafo ou Urbanista ou Arquiteto ; por 
apresentar atestado de capacidade técnica de engenheiro 
agrimensor em desacordo o item item 10 do Anexo II do 
Termo de Referência onde exige que os serviços sejam 
executados por Engenheiro Civil ou Engenheiro Cartógrafo 
ou Urbanista ou Arquiteto. Fica aberto o prazo, a contar da 
data da publicação deste comunicado, para apresentação 
de recurso, na forma do item 13 do edital. A íntegra da Ata 
de Análise e Julgamento da Documentação de Habilitação 
da Tomada de Preços 007/18, encontram-se a disposição 
dos interessados na Sala de Licitações da PMMF – Rua Da-
vid Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano-ES, no horário 
de 12 às 18 horas.

Marechal Floriano-ES, 14 de dezembro de 2018.

MARILENE JÄHRING

PRESIDENTE DA CPL
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Montanha

Prefeitura

AVISO ADITIVO CHAMADA PÚBLICA CDA/ 
FMAS N°001/2017

Publicação Nº 171234

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADITIVO N°01 CHAMADA PÚBLICA CDA N° 001/2017.

Fica acrescido o valor de R$ 8,92 no contrato n° 
020/2018,entre o Fundo Municipal de Assistência Social/
ES e a senhora: ROSANIA DE JESUS MEDINA,

Fica acrescido o valor de R$ 1.970,81 no contrato n° 
022/2018,entre o Fundo Municipal de Assistência Social/
ES e a senhora: MARIA MADALENA ALBANI.

Fica acrescido o valor de R$ 1.265,04 no contrato n° 
023/2018,entre o Fundo Municipal de Assistência Social/
ES e a senhora: GELCINA RIBEIRO DOS SANTOS SOARES.

Fica acrescido o valor de R$ 175,25 no contrato n° 
024/2018, entre o Fundo Municipal de Assistência Social/
ES e a senhora: MARIA EDNA DE LIMA LADISLAU.

Fica acrescido o valor de R$ 819,45 no contrato n° 
028/2018,entre o Fundo Municipal de Assistência Social/
ES e a senhora: MARCIA PEREIRA DE QUEIROZ.

Fica acrescido o valor de R$ 78,57 no contrato n° 
032/2018,entre o Fundo Municipal de Assistência Social/
ES e a senhora: MARIA PEREIRA DE MORAIS.

Fica acrescido o valor de R$ 20,81 no contrato n° 
034/2018,entre o Fundo Municipal de Assistência Social/
ES e a senhora: MARIA DILMA DIAS MORAES.

Fica acrescido o valor de R$ 10,33 no contrato n° 
037/2018,entre o Fundo Municipal de Assistência Social/
ES e a senhora: IRENE CARVALHO DE LIMA.

Fica acrescido o valor de R$ 26,14 no contrato n° 
040/2018,entre o Fundo Municipal de Assistência Social/
ES e o senhor: VALMIR DE JESUS VIANA.

Fica acrescido o valor de R$ 128,79 no contrato n° 
041/2018,entre o Fundo Municipal de Assistência Social/
ES e o senhor: JURACI DE JESUS SILVA.

Fica acrescido o valor de R$ 1.190,13 no contrato n° 
042/2018,entre o Fundo Municipal de Assistência Social/
ES e o senhor: SIVESTRES SOARES MOREIRA.

Fica acrescido o valor de R$ 310,00 no contrato n° 
045/2018,entre o Fundo Municipal de Assistência Social/
ES e o senhor: JOSUE ALBANI.

Fica acrescido o valor de R$ 11,39 no contrato n° 
048/2018,entre o Fundo Municipal de Assistência Social/
ES e o senhor: JOSE DOS ANJOS VIEIRA COSTA.

Fica acrescido o valor de R$ 13,82 no contrato n° 
058/2018,entre o Fundo Municipal de Assistência Social/
ES e o senhor: ADVINO FRANCISCO CALDEIRA.

Fica acrescido o valor de R$ 1.386,47 no contrato n° 
062/2018,entre o Fundo Municipal de Assistência Social/
ES e o senhor: MERCINO SANTOS SOUZA.

Fica acrescido o valor de R$ 1.723,02 no contrato n° 
064/2018,entre o Fundo Municipal de Assistência Social/
ES e O senhor: JOSE CARLOS NOGUEIRA.

Fica acrescido o valor de R$ 857,00 no contrato n° 
066/2018,entre o Fundo Municipal de Assistência Social/
ES e o senhor: ELSON SOARES DA PAIXÃO.

conforme contrato assinado no dia 16 de abril de 2018 nos 
termos do artigo nº 065 da lei 8.666/93.

Montanha, 04 de dezembro de 2018.

Odair Pancieri Sallim

Gestor

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
007/2018 - FMAS DE MONTANHA/ES X APAE 
- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP-
CIONAIS DE MONTANHA/ES

Publicação Nº 171304

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTA-
NHA/ES

Partes: Fundo Municipal de Assistência Social de Monta-
nha/ES e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Montanha/ES - APAE.

Objeto: Cooperação técnica e financeira para aquisição de 
materiais de custeio e pagamento de recursos humanos, 
objetivando a manutenção do atendimento especializado 
às pessoas com deficiências que será utilizada de acordo 
com o Plano de Trabalho.

Vigência: Até 31 de março de 2019.

Valor: R$ 33.620,00 (Trinta e três mil, seiscentos e vinte 
reais).

Processo: 5714/2018

Dotação Orçamentária:

090001.339039.0824400182.058 / Ficha 033.

Foro: Comarca de Montanha/ES.

Montanha/ES, 17 de dezembro de 2018.

ODAIR PANCIERI SALLIM

Gestor do FMAS de Montanha/ES
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LEI Nº 990, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018 - RATIFICA O PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES E O CONSÓRCIO PÚBLICO PRODNORTE.

Publicação Nº 171197
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Mucurici

Prefeitura

AVISO TOMADA DE PREÇOS 05-2018- RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Publicação Nº 171183

AVISO

TOMADA DE PREÇOS N° 05/2018

A Comissão de Licitação de Mucurici/ES, comunica que as empresas 7 BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA e AF CONSTRUÇAO & REFORMA EIRELI ME, foram habilitadas na Tomada de Preços n° 05/2018. As empresas: THO-
MES TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA E VERGA CONSTRUTORA EIRELI foram inabilitadas. A abertura das propostas de 
Preços será no dia 24/12/2018, às 9horas, na sala de reuniões desta Prefeitura Municipal.

Mucurici/ES, 14 de dezembro de 2018.

Gilmar Sampaio da Cruz

PRESIDENTE DA CPL

LEI 705/18 PRODNORTE PROTOCOLO INTENÇÕES
Publicação Nº 171180

LEI Nº 705/2018

Ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre o município de Mucurici/ES e o Consórcio Público Prodnorte, pessoa jurí-
dica de natureza de direito privado com a finalidade de transformar a natureza jurídica deste consórcio, que passará para 
Consórcio Público de direito público, na forma da Lei 11.107/205 e de sua regulamentação.

O Prefeito de Mucurici, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 68, inciso V da 
Lei Orgânica Municipal, faz saber que Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica ratificado, nos termos da LEI Nº 11.107, de 6 de abril de 2005, do Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 
2007, o Protocolo de Intenções firmado entre o Município de Mucurici e o Consórcio Público Prodnorte, pessoa jurídica de 
direito privado, na forma do Anexo, para transformação em Consórcio Público de direito público.

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

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

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

Mucurici-ES, em 07 de dezembro de 2018.

Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior

Prefeito Municipal

PROTOCOLO DE INTENÇÕES

Protocolo de Intenções firmado entre os municípios de Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Jaguaré, Monta-
nha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Ponto Belo, Pinheiros, São Mateus e Vila Pavão, com a finalidade de transfor-
mar a Associação dos Municípios para o Desenvolvimento Regional Sustentável do Extremo Norte Capixaba - Consórcio 
Prodnorte, com personalidade jurídica de direito privado em CONSÓRCIO PÚBLICO PRODNORTE, com personalidade jurí-
dica de direito público. ALTERANDO O CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, que estará consolidado com a vigência das 
seguintes cláusulas.



18/12/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1161

www.diariomunicipales.org.br

Página 264

TÍTULO I

DA TRANSFORMAÇÃO, DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO, FINALIDADE, ENTES CONSORCIADOS

CAPÍTULO I

DA TRANSFORMAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA – Associação dos Municípios para o Desenvolvimento Regional Sustentável do Extremo Norte Ca-
pixaba - Consórcio Prodnorte, com personalidade jurídica de direito privado, constituída em 28 de abril 2009 através de 
lei autorizativa dos municípios de Boa Esperança(Lei Municipal nº 1.341/2008), Conceição da Barra (Lei Municipal nº 
2.425/2008), Ecoporanga (Lei Municipal nº 13.332/2007), Jaguaré (Lei Municipal nº1.070/2013), Montanha (Lei Munici-
pal nº 672/2007), Mucurici (Lei Municipal nº 470/2007), Nova Venécia (Lei Municipal nº3.215/2013), Pedro Canário (Lei 
Municipal nº 748/2008), Ponto Belo (Lei Municipal nº 246/2007, Pinheiros (Lei Municipal nº 908/2008), São Mateus (Lei 
Municipal nº 834/2009) e Vila Pavão (Lei Municipal nº1.097/2017) fica transformada em CONSÓRCIO PÚBLICO PRODNOR-
TE, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica.

§ 1º – Ficam preservadas as situações jurídicas consolidadas sob a atuação da Associação dos Municípios para o Desen-
volvimento Regional Sustentável do Extremo Norte Capixaba – CNPJ nº 10.820.775/0001-67, de forma que o CONSÓRCIO 
PÚBLICO PRODNORTE a sucederá de pleno direito, na forma deste Protocolo de Intenções e das Leis que o ratificarem.

§ 2º. O Consórcio Público Prodnorte adquire personalidade jurídica de direito público mediante a vigência das leis de ra-
tificação, de pelo menos 50% dos entes consorciados, na forma deste Protocolo de Intenções, da Lei nº 11.107/05 e do 
seu regulamento.

I - A ratificação realizada após 2 (dois) anos da subscrição do protocolo de intenções dependerá de homologação da As-
sembleia Geral do Consórcio Público Prodnorte.

II – Será admitido, automaticamente, no PRODNORTE o ente da Federação que efetuar a ratificação em até 2 (dois) anos 
da sua assinatura.

III – É facultado o ingresso de novos municípios a qualquer momento, o que se fará com pedido formal ao Conselho de 
Administração, que submeterá o pedido à Assembleia Geral, que após verificação do atendimento dos requisitos legais e 
do estatuto do consórcio, aprovará ou rejeitará o pedido e determinará a imediata informação do resultado ao município 
solicitante.

a) Aprovado o ingresso, o município ingressante providenciará a Lei Municipal de Ratificação do Protocolo de Intenções 
consolidado, e a autorização para a celebração do Contrato de Rateio e a subscrição de Contrato de Programa, inclusão 
na dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual, para destinação de recursos financeiros ao Consórcio Público, efetiva 
participação nas atividades do Consórcio Público.

b) O município que desejar fazer parte do Consórcio Prodnorte e tiver sua inclusão aprovada pela Assembleia deverá pagar 
um valor de entrada correspondente a 15% do valor anual do Contrato de Rateio, em virtude de o Consórcio Prodnorte já 
estar operando e com patrimônio constituído.

CAPÍTULO II

DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO

SEÇÃO I

DA DENOMINAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA – O consórcio público previsto neste protocolo de intenções será denominado CONSÓRCIO PÚBLICO 
PRODNORTE com Personalidade Jurídica de Direito Público e Natureza Autárquica, regido conforme o disposto na Lei nº 
11.107, de 6 de abril de 2005, Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, e demais normas específicas aplicáveis

Parágrafo Único: O CONSÓRCIO PÚBLICO PRODNORTE é um Consórcio Público Intermunicipal e Multifinalitário para o 
Progresso e o Desenvolvimento Sustentável do Norte Capixaba.
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SEÇÃO II

DA SEDE

CLÁUSULA TERCEIRA - O Consórcio tem sua sede na rua Herildo dos Santos Alves, 658, Centro, CEP 29.980-000, Pinhei-
ros, Estado do Espírito Santo.

Parágrafo Único. A Assembleia Geral do PRODNORTE, mediante decisão de 2/3 (dois terços) dos consorciados, poderá 
alterar a sede, dispensando-se, para este fim, a ratificação mediante lei por todos os entes consorciados.

SEÇÃO III

DO PRAZO

CLÁUSULA QUARTA - A duração do CONSÓRCIO PRODNORTE será por tempo indeterminado.

CAPÍTULO III

DAS FINALIDADES

CLÁUSULA QUINTA – São finalidades do Consórcio Prodnorte:

I – a representação do conjunto dos entes que o integram, em matéria de interesses comuns, perante quaisquer outras 
entidades de direito público e privado, nacionais e internacionais;

II – a implementação de políticas públicas comprometidas com o processo regional de desenvolvimento sustentável da 
região;

III – a gestão associada de serviços públicos ou de interesse público dentro da área de abrangência;

IV – a prestação de serviços, inclusive de assistência técnica, bem como a execução de obras e o fornecimento de bens à 
administração direta ou indireta dos Municípios consorciados,

V – a promoção de estudos técnicos para planejamento e execução de atividades do CONSÓRCIO PRODNORTE;

VI – a promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção do Meio Ambiente;

VII – a promoção de programas e ou medidas destinadas à recuperação, conservação e preservação do Meio Ambiente, 
com especial atenção para as Bacias Hidrográfica do Rio Itaúnas e do Rio São Mateus e demais bacias da área de abran-
gência do Consórcio;

VIII - a promoção e integração das ações, dos programas e projetos desenvolvidos pelos órgãos governamentais, empre-
sas privadas e ONGs, destinados à recuperação e preservação ambiental da região;

IX – a promoção do florestamento, reflorestamento e demais programas e medidas, de aspecto corretivo e preventivo, 
destinados à preservação do Meio Ambiente, a despoluição de rios e a preservação da fauna e da flora.

X – a atuação no exercício de funções de planejamento e de gerenciamento de recursos hídricos que lhe tenham sido de-
legadas ou autorizadas, dentro das finalidades deste instrumento;

XI – o apoio e o fomento ao intercâmbio de experiências e de informações entre os Entes consorciados, inclusive para fins 
de desenvolvimento institucional e melhoria da gestão pública;

XII – a gestão de barragens, inclusive com a desapropriação de áreas quando necessário, elaborar e executar estudos e 
projetos, ações e atividades na área de sua abrangência;
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XIII – a gestão e a proteção do patrimônio urbanístico, paisagístico ou turístico comum entre os Entes consorciados;

XIV – o estabelecimento de parceria no desenvolvimento de ações para assistência técnica, extensão, treinamentos e 
pesquisa na abrangência dos entes consorciados com fins de desenvolvimento urbano, rural e/ou agrário;

XV – a promoção de ações e políticas regionais de desenvolvimento urbano e socioeconômico, inclusive nas áreas de tu-
rismo, esporte e cultura;

XVI – a execução de programas e o exercício de competências pertencentes aos Entes da Federação, mediante gestão 
associada, autorização, delegação, prestação de serviço ou cooperação institucional;

XVII – a atuação no desenvolvimento e execução de programas, projetos e ações com foco na melhoria do Sistema de 
Licenciamento Ambiental das atividades de impacto local, no tocante a área dos entes consorciados;

XVIII – a atuação pela implantação de um sistema integrado de gestão e destinação final de resíduos sólidos industrial, 
residencial, da construção civil e hospitalar

a) regulação e fiscalização de serviços de tratamento e destinação final de resíduos sólidos executados por empresas pri-
vadas através de processo licitatório;

XIX – o desenvolvimento de planos, programas e projetos destinados à recuperação, preservação e melhoria das condi-
ções ambientais;

XX – a prestação de serviços, dentro do âmbito de sua atuação, em relação a pessoas jurídicas de direito público não con-
sorciadas e pessoas jurídicas de direito privado, sendo que, nesses casos, os serviços deverão ser oferecidos em condições 
de mercado, de modo que seu produto reverterá para o Consórcio como um todo.

XXI – a gestão e a execução dos serviços do Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) no território dos 
Municípios consorciados, extensível ao dos Municípios que por ventura venham a ser conveniados com o Consórcio, sem 
prejuízo do disposto no inciso anterior;

XXII – a instituição e a gestão de programas e/ou projetos de desenvolvimento institucional, seleção e recrutamento, trei-
namento, capacitação e aperfeiçoamento, eventual ou continuado, mediante cobrança de preço público dos interessados.

§ 1º – Para cumprimento de suas finalidades, o Consórcio poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou 
econômicas;

II – ser contratado pela administração direta ou indireta dos Municípios consorciados, dispensada a licitação;

III – promover desapropriações ou instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou 
de interesse social;

IV – adquirir os bens que entender necessários, os quais integrarão seu patrimônio.

V – licitar, outorgar concessão, permissão ou autorização de obras e/ou de serviços públicos ou de interesse público, objeto 
de gestão associada.

§ 3º - Os Municípios poderão se consorciar em relação a todas ou apenas a parcela das finalidades objeto da instituição 
do Consórcio.

§ 4º - O PRODNORTE poderá prestar serviços a outras pessoas jurídicas de direito público e privado, sendo que os recur-
sos obtidos reverterão em prol do próprio Consórcio, mediante aprovação da Assembleia Geral, que fixará os valores dos 
respectivos preços públicos em similaridade de condições com o mercado.
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CAPÍTULO IV

IDENTIFICAÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS

CLÁUSULA SEXTA - O CONSÓRCIO PRODNORTE é constituído pelos seguintes entes:

I - Município de Boa Esperança, Estado do Espirito Santo, inscrito no CNPJ 27.167.436 / 0001 – 26;

II - Município de Conceição da Barra, Estado do Espirito Santo, inscrito no CNPJ 27.174.077/0001 – 34;

III - Município de Ecoporanga, Estado do Espirito Santo, inscrito no CNPJ 27. 167. 311 / 0001 – 04;

IV - Município de Jaguaré, Estado do Espirito Santo, inscrito no CNPJ 27. 744. 184 / 0001 – 50;

V - Município de Montanha, Estado do Espirito Santo, inscrito no CNPJ 27. 174. 051 / 0001 – 96;

VI – Município de Mucurici, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ 27.174.069/0001-98;

VII - Município de Nova Venécia, Estado do Espirito Santo, inscrito no CNPJ 27. 167. 428 / 0001 – 80;

VIII – Município de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ 28. 539. 872 / 0001 – 41;

XIX – Município de Ponto Belo, Estado do Espirito Santo, inscrito no CNPJ 01. 614. 334 / 0001 – 18;

X – Município de Pinheiros, Estado do Espirito Santo, inscrito no CNPJ 27. 174. 085 / 0001 – 80;

XI - Município de São Mateus Estado do Espirito Santo, inscrito no CNPJ 27. 167. 477 / 0001 – 12;

XII - Município de Vila Pavão, Estado do Espirito Santo, inscrito no CNPJ 36.350.346/0001-67.

Parágrafo único – Outros municípios da região, poderão integrar o PRODNORTE, desde que tiverem ingresso aprovado pela 
Assembleia Geral e ratificar, por lei, o presente Protocolo de Intenções ou o Contrato de Consórcio Público deste resultan-
te, e que cumprir com as formalidades de assinatura e publicação do Termo de Adesão ao quadro de entes consorciados.

CAPÍTULO V

ÁREA DE ATUAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA - O Consórcio Prodnorte terá como área de sua atuação a soma dos territórios dos municípios consor-
ciados.

CAPÍTULO VI

DA NATUREZA JURÍDICA

CLÁUSULA OITAVA- O Consórcio Público Prodnorte terá a forma de associação pública, com personalidade jurídica de di-
reito público e natureza autárquica, integrando a administração indireta de cada um dos entes consorciados da Federação.

I – O Consórcio Público Prodnorte adquire personalidade jurídica de direito público mediante a vigências das leis de rati-
ficação de pelo menos 50% dos entes consorciados, na forma deste Protocolo de Intenções, da Lei nº 11.107/2005 e do 
seu regulamento.

II – Ficam preservadas as situações jurídicas consolidadas sob a atuação da Associação dos Municípios para o Desen-
volvimento Regional Sustentável do Extremo Norte Capixaba, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 
10.820.775/0001-67, de forma que o Consórcio Público Prodnorte a sucederá de pleno direito, na forma deste Protocolo 
de Intenções e das Leis que o ratificarem.
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III – O Consórcio Público Prodnorte gozará da imunidade tributária de que trata o art. 150, VI, “a”, e § 2º, da Constituição 
Federal, bem como da isenção dos demais tributos instituídos pelos Municípios Consorciados.

TÍTULO II

DOS DIREITOS E DEVERES DOS CONSORCIADOS

CAPITULO I

DOS DIREITOS

CLÁUSULA NONA – Constituem direitos dos consorciados:

I – participar das Assembleias Gerais, discutir e votar os assuntos submetidos à apreciação da Assembleia desde que 
adimplente com suas obrigações financeiras;

II - exigir dos demais entes consorciados e do Consórcio Público Prodnorte o pleno cumprimento das regras acordadas 
neste Protocolo de Intenções, contrato de consórcio público, em seu estatuto, contratos de programa e contratos de rateio, 
desde que adimplente com suas obrigações operacionais e financeiras;

III – votar e ser votado para os cargos do Conselho de Administração;

IV – propor medidas que visem atender aos objetivos e interesses dos Municípios e ao aprimoramento do Consórcio;

V – compor o Conselho de Administração e das Diretorias Executivas do Consórcio nas condições estabelecidas pelo Es-
tatuto;

VI – Consultar todos os livros e documentos do Consórcio;

VII – Convocar Assembleia Geral e, nela se representar, nos termos e condições previstas no estatuto;

VIII – Exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público, quando adimplente com suas obrigações.

CAPITULO II

DOS DEVERES

CLÁUSULA DÉCIMA – Constituem deveres dos associados:

I – cumprir e fazer cumprir o presente Protocolo de Intenções, em especial quanto à inserção no orçamento anual e o 
repasse de recursos financeiros previstos em contrato;

II – acatar as determinações da Assembleia Geral, cumprindo com as deliberações e obrigações do Consórcio, em especial 
ao que determina o Contrato de Programa e o Contrato de Rateio;

III – cooperar para o desenvolvimento das atividades do Consórcio, bem como, contribuir com a ordem e a harmonia entre 
os consorciados e colaboradores;

IV – participar ativamente das reuniões e assembleias gerais do Consórcio;

V – fazer constar na Lei do Orçamento Anual ou em créditos adicionais, dotações suficientes para suportar as despesas 
que, nos termos do orçamento do CONSÓRCIO PÚBLICO PRODNORTE, devam ser assumidas por meio de contrato de ra-
teio, contrato de programa e contrato de gestão associada de serviços públicos;

VI – contribuir com recursos financeiros, que excedam às contribuições mensais/anuais, sempre que, por decisão de 2/3 
da Assembleia Geral, e aprovados pelo Conselho Fiscal, com o fim determinado;
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VII – compartilhar recursos e pessoal para a execução de serviços, programas, projetos, atividades e ações no âmbito do 
PRODNORTE, nos termos de deliberação conjunta.

TÍTULO III

DA GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

CAPÍTULO I

DA GESTÃO ASSOCIADA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os entes consorciados autorizam a gestão associativa dos serviços públicos objeto desse 
protocolo, os quais serão prestados conforme o Contrato de Programa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– Para a consecução da gestão associada, os entes consorciados transferirão ao Prodnorte, 
sempre mediante lei, o exercício das competências de planejamento, da regulação e da fiscalização dos serviços público, 
dentre outras atividades:

§ 1º. As competências transferidas por meio do caput deste artigo são, entre outras:

I - elaboração e avaliação de projetos, programas, ações e seus respectivos orçamentos e especificações técnicas;

II - elaboração de planos de investimentos para a expansão, a reposição e a modernização dos serviços públicos ofereci-
dos;

III – a elaboração de planos de recuperação dos custos dos serviços;

IV – o acompanhamento e a avaliação das condições de prestação dos serviços;

V – apoio à prestação dos serviços, destacando-se:

a) a aquisição, a guarda e a distribuição de materiais para a manutenção, a reposição, a expansão e a operação dos ser-
viços técnicos;

b) a manutenção de maior complexidade;

c) o controle de qualidade e monitoramento;

d) demais serviços, de cunho administrativo e financeiro, que se fizerem necessários.

§ 2º - A gestão associada abrangerá somente os serviços prestados nos territórios dos Municípios que efetivamente se 
consorciarem sem reserva;

§ 3º - O contrato de programa poderá autorizar o Consórcio a emitir documentos de cobrança e a exercer atividades de 
arrecadação de tarifas e outros preços públicos pelos serviços públicos prestados por si ou pelos entes consorciados.

§ 4º – A Assembleia Geral aprovará o regulamento que estabeleça também os critérios de cálculo do valor das tarifas ou do 
preço público dos serviços na gestão associada, quando o Consórcio Público assumir a cobrança pela prestação do serviço.

§ 5º - Para a consecução da gestão associada, os Municípios consorciados podem transferir ao Consórcio o exercício das 
competências de planejamento, de gestão e/ou de execução dos serviços públicos.

§ 6º - Fica o Consórcio autorizado a receber a transferência do exercício de outras competências referentes ao planeja-
mento, a gestão e a execução de serviços públicos.
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§ 7º - O Consórcio Público poderá conceder, permitir ou autorizar a particular a prestação dos serviços públicos objeto da 
gestão associada, seja em nome próprio, seja em nome de Entes consorciados, ficando também permitido estabelecer 
termo de parceria ou contrato de gestão que tenha por objeto quaisquer dos serviços sob regime de gestão associada.

§ 8º - O estatuto preverá normas complementares para o procedimento administrativo do Consórcio que tenha por objeto 
a elaboração de planos ou regulamentos de serviços públicos.

TÍTULO IV

DOS CONTRATOS DE PROGRAMA E DE RATEIO

CAPÍTULO I

DO CONTRATO DE PROGRAMA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os contratos de programa, tem por objeto a totalidade ou parte dos objetivos dispostos 
nesse artigo e firmado por cada ente consorciado.

§ 1º – Poderá ser objeto da gestão associada os seguintes serviços públicos:

I – Saneamento básico;

II – Cultura, esporte e turismo;

III – Gestão ambiental e de recursos naturais;

IV – Licenciamento Ambiental;

V – Gestão de Resíduos Sólidos;

IV – Apoio a Infraestrutura;

V – Desenvolvimento Institucional;

VI – Transporte Escolar;

VII – Educação Ambiental;

VII – Transporte coletivo ou individual de passageiros;

VIII - Defesa do Consumidor;

IX - Atenção à Sanidade Agropecuária.

X – Aquisição e/ou uso de máquinas e equipamentos

XI – Criação/instalação de abrigo institucional com abrangência regional para serviço de acolhimento de crianças e ado-
lescentes e idosos em situação de risco e/ou vulnerabilidade, dos Municípios associados.

XII – Criação de um Centro de Controle de Zoonoses e endemias para o desenvolvimento das ações objetivando o controle 
das populações animais, bem como a prevenção e o controle das zoonoses, endemias e fauna nociva na área de abran-
gência dos Entes consorciados.

§ 2º. O Contrato de Programa deverá:
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I – atender à legislação de concessões e permissões de serviços público;

II – promover procedimentos que garantam a transparência da gestão econômica e financeira de cada serviço em relação 
a cada um de seus titulares;

§ 3º. O Consórcio poderá celebrar contrato de programa com ente da Federação, autarquia, empresa pública ou sociedade 
de economia mista integrante da administração indireta de um dos entes consorciados, dispensada a licitação pública nos 
termos do art. 24, inciso XXVI da lei nº 8.666/1993.

CAPÍTULO II

DO RATEIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Os contratos de rateio serão firmados por cada ente consorciado com o Consórcio e terão 
por objeto a disciplina da entrega de recursos ao Consórcio.

§ 1º - O Contrato de Rateio será formalizado em cada exercício e o prazo de vigência será o da respectiva dotação or-
çamentária, exceto os contratos de rateio que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e 
ações contemplados em plano plurianual ou a gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outros preços 
públicos.

§ 2º - É vedada a aplicação de recurso entregues por meio de contrato de rateio para o atendimento de despesas genéri-
cas, inclusive transferências ou operações de crédito.

§ 3º - Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o Consórcio, são partes legítimas para exigir o cumpri-
mento das obrigações previstas no Contrato de Rateio.

TÍTULO V

DA ESTRUTURA E COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –O Consórcio será organizado por Contrato de Consórcio Público, decorrente da ratificação, 
por lei, deste Protocolo de Intenções.

Parágrafo único. O Consórcio será regulamentado pelo Estatuto e Regimento Interno, aprovado em Assembleia Geral.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O Consórcio Prodnorte terá sua estrutura organizacional em cinco níveis:

I – órgão independente

II – órgão autônomo

III – órgão superior

IV – órgão de execução

V – órgão de fiscalização.
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CAPÍTULO III

ÓRGÃO INDEPENDENTE

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – O órgão independente é um colegiado de instância máxima do Consórcio – Assembleia Ge-
ral, composto pelos Chefes dos Poderes Executivo de todos os entes consorciados.

SEÇÃO I

DA ASSEMBLEIA GERAL

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A Assembleia Geral, instância máxima do PRODNORTE, é um órgão colegiado composto 
pelos Chefes do poder Executivo de todos os municípios consorciados e será gerida por um Conselho de Administração.

§ 1º. Os membros do Conselho de Administração e das Diretorias Executivas serão escolhidos em Assembleia Geral:

I – pela maioria simples dos votos dos prefeitos dos municípios consorciados;

II – o mandato será de dois anos, podendo ser reeleitos por mais um período;

III – a eleição só ocorrerá com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços) dos consorciados;

§ 2º. O mandato de qualquer membro do Conselho de Administração cessará, automaticamente, no caso de o eleito não 
mais ocupar a Chefia do Poder Executivo do ente consorciado que representa na Assembleia Geral, hipótese em que será 
sucedido por quem preencha essa condição.

§ 3º. A eleição do Conselho de Administração acontecerá entre o período do dia 1º (primeiro) de dezembro do exercício e 
31 (trinta e um) de janeiro do ano seguinte.

§ 4º. Poderão concorrer à eleição para o Conselho de Administração os prefeitos dos municípios consorciados em dia com 
suas obrigações contratuais, até 90 (noventa) dias antes da eleição.

a) O membro impedido de votar por inadimplência terá direito a voz na Assembleia Geral

§ 5º. No caso de ausência do Prefeito, o Vice-Prefeito assumirá a representação do município na Assembleia Geral, inclu-
sive com direito a voto, mediante credencial, sendo vedada a substituição do titular nos cargos do PRODNORTE.

a) a credencial deverá ser feita por meio de ofício ou através de e-mail institucional dirigida ao Conselho de Administração.

§ 6º. A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua falta, pelo Vice-Presi-
dente ou Secretário Geral.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente duas vezes por ano, em datas a serem defini-
das em seu Estatuto, havendo possibilidade de convocações extraordinária.

I – de 1º de dezembro a 31 de janeiro, para proceder às eleições;

II – de 1º a 31 de março para apreciação e votação das contas;

III – de 1º a 31 de agosto para apreciar e votar o orçamento e plano de trabalho.

§ 1º. As convocações da Assembleia Geral serão feitas com antecedência mínima de 10 dias.

§ 2º. A forma de convocação das Assembleias Gerais ordinárias e extraordinárias será definida no Estatuto.

§ 3º. A Assembleia Geral reunir-se-á:
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I - em primeira convocação, presentes a maioria dos entes consorciados;

II - em segunda convocação, trinta minutos após o horário estabelecido para a primeira convocação, com qualquer número 
de entes consorciados.

§ 3.º. A Assembleia Geral poderá se dar virtualmente, sendo obrigatório o uso de métodos que garantam a autenticidade 
da participação dos membros convocados e de seus respectivos votos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – Cada município consorciado terá direito a um voto na Assembleia Geral.

Parágrafo único. O voto será público e nominal, admitindo-se o voto secreto somente nos casos de julgamento em que se 
suscite a aplicação de penalidade aos servidores do Consórcio ou a ente consorciado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Os membros do Conselho de Administração e das Diretorias Executivas poderão ser 
destituídos, e o Secretário Executivo exonerado mediante aprovação de moção de censura apresentada com apoio de pelo 
menos 2/3 (dois terços) dos Consorciados, em Assembleia Geral especificamente convocada.

§ 1º - Recebida moção de censura, sua discussão e apreciação será objeto da primeira Assembleia Geral Extraordinária 
que se seguir;

§ 2º - A votação da moção de censura será efetuada depois de facultada a palavra, por quinze minutos, ao seu primeiro 
subscritor e, caso presente, ao membro do Conselho de Administração ou Diretoria Executiva que se pretenda destituir.

§ 3º - Será considerada aprovada a moção de censura por 2/3 (dois terços) dos votos dos representantes presentes à 
Assembleia Geral, em votação fechada.

§ 4º - Caso aprovada a moção de censura para um dos membros do Conselho de Administração, estará automaticamente 
destituído, procedendo-se, na mesma Assembleia, nova eleição para completar o período remanescente do mandato, caso 
o período seja superior a 1/3 do tempo do mandato.

§ 5º - Na hipótese de não se viabilizar a eleição de novo Presidente, o Vice-Presidente assumirá esta função até a próxima 
Assembleia Geral, a se realizar em até 30 (trinta) dias.

§ 6º – Aprovada a moção de censura ao presidente, caso o tempo remanescente do mandato seja igual ou inferior a 1/3, 
o Vice-Presidente assume a presidência.

§ 7º - Aprovada moção de censura apresentada em face do Secretário Executivo, ele será automaticamente exonerado, 
aguardando-se indicação do Presidente do Consórcio, para nomeação de seu substituto, com homologação posterior da 
Assembleia Geral;

§ 8º - Rejeitada moção de censura, nenhuma outra, de igual teor, poderá ser apresentada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – O mandato de qualquer dos membros do Conselho Fiscal cessará, automaticamente, no 
caso de o escolhido não mais fazer parte dos quadros da administração do ente consorciado que representa na Assembleia 
Geral, hipótese em que será sucedido por quem preencha essa condição.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – Será convocada Assembleia Geral específica para a elaboração e/ou alteração do Con-
trato de Consórcio ou do Estatuto, por meio de publicação no sítio do Prodnorte e e-mail oficial, dirigida a todos os con-
sorciados, caso não tenha ocorrido à convocação específica na Assembleia anterior.

SUBSEÇÃO I

DA COMPETÊNCIA

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – Compete à Assembleia Geral:

I - eleger os membros do Conselho de Administração e homologar a indicação dos Diretores Executivos;
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II - homologar o ingresso no PRODNORTE de município subscritor do Protocolo de Intenções que o tenha ratificado após 
dois anos da sua subscrição ou de município não subscritor que discipline por lei o seu ingresso;

III – homologar o ingresso da União e do Estado do Espírito Santo no CONSÓRCIO PRODNORTE;

IV – aplicar ao ente consorciado as penas de suspensão e exclusão do CONSÓRCO PRODNORTE;

V - aprovar o Estatuto e o Regimento Interno do CONSÓRCIO PRODNORTE e suas respectivas alterações;

VI – aprovar moção de censura apresentada em face do Secretário Executivo, que será automaticamente exonerado,

VII - deliberar sobre a entrega mensal de recursos financeiros a ser definida em contrato de rateio;

VIII - homologar as decisões que o Conselho de Administração deliberou ‘ad referendum’ da Assembleia Geral;

IX - autorizar:

a) a realização de operações de crédito;

b) a alienação e a oneração de bens imóveis do PRODNORTE;

c) a mudança da sede;

X – aprovar:

a) O orçamento plurianual de investimentos;

b) O programa anual de trabalho

c) O orçamento anual do CONSÓRCIO PRODNORTE, bem como respectivos créditos adicionais, inclusive a previsão de 
aportes a serem cobertos por recursos advindos de contrato de rateio;

d) A realização de operações de crédito

e) A fixação, a revisão e o reajuste de tarifas, taxas e outros preços públicos, e;

f) A alienação e a oneração de bens, materiais ou equipamentos permanentes do PRODNORTE ou daqueles que, nos ter-
mos de contrato de programa, tenham sido a ele outorgados os direitos de exploração;

XI – aceitar a cessão de servidores por ente federativo consorciado ou conveniado ao PRODNORTE;

XII – Aprovar planos e regulamentos dos serviços públicos prestados pelo PRODNORTE;

XIII - aprovar a extinção do consórcio;

XIX - deliberar sobre assuntos gerais do PRODNORTE;

XV – homologar a indicação e/ou substituição dos membros que irão compor o Conselho Fiscal dentro do quadro de servi-
dores efetivos dos municípios associados, servidor com formação/experiência em Contabilidade Pública.

XVI – apreciar a prestação de contas do Conselho de Administração, ouvido o Conselho Fiscal

XVII – aprovar a criação de cargos para compor a estrutura administrativa e operacional do Consórcio;

XVIII – deliberar sobre as contribuições mensais a serem definidas em contrato derateio, e respectivas cotas de serviços;
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XIX – deliberar sobre a proposta orçamentária do exercício financeiro subsequente, elaborada pela Presidência e Secreta-
ria Executiva, até o final da segunda quinzena de agosto do exercício em curso;

XX - deliberar sobre a criação de Diretoria Executiva e suas áreas de atuação;

XXI - deliberar sobre a criação de Câmara Técnica e suas áreas de atuação;

XXII – aprovar ajuizamento de ação judicial;

XXIII – deliberar sobre a necessidade de contratação e ampliação do quadro de pessoal, e preenchimento das vagas exis-
tentes;

XXIV – deliberar sobre a participação do PRODNORTE em instituições e órgãos relacionados às suas finalidades institucio-
nais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – O quórum de deliberação da Assembleia Geral será de:

I - unanimidade de votos de todos os consorciados para as competências dispostas nos incisos IV e XIII do artigo anterior;

II – 2/3 (dois terços) para a competência disposta no inciso IX, alínea “c”, do artigo anterior;

III - maioria simples dos consorciados presentes às assembleias para as demais deliberações.

§1.º. O Presidente do Consórcio, salvo nas eleições, destituições e nas decisões que exijam quórum qualificado, votará 
apenas para desempate.

§2.º. Havendo consenso entre seus membros, as deliberações dos consorciados presentes poderão ser efetivadas por 
meio de aclamação.

I – O voto é único para cada um dos entes consorciados.

II – O voto será público, aberto e nominal, admitindo-se o voto secreto somente nos casos de julgamento em que se sus-
cite a aplicação de penalidade a ente consorciado, e eleição do Conselho de Administarção. (da diretoria executiva)

III – A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente duas vezes por ano, em datas a serem definidas em seu Estatuto, 
havendo possibilidade de convocações extraordinária.

III – A Assembleia Geral poderá se reunir em caráter extraordinário mediante convocação de seu Presidente ou por maio-
ria absoluta de seus membros, em ambos os casos com convocação com antecedência mínima de 10 dias.

IV – Para destituição do Presidente do PRODNORTE a Assembleia Geral se reunirá extraordinariamente na forma do item 
anterior.

V - Na abertura de cada reunião da Assembleia Geral, a Ata da reunião anterior será submetida à aprovação.

CAPÍTULO IV

ÓRGÃO AUTÔNOMO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – Órgão Autônomo, o Conselho de Administração, tem a finalidade de planejamento, super-
visão, coordenação e controle das atividades que constituem sua área de competência. Possui autonomia administrativa, 
financeira e técnica.
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SEÇAO I

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUBSEÇAO I

DO PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO GERAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – O Conselho de Administração é órgão executivo e de gestão das atividades do Consórcio 
Público Prodnorte, composto por Presidente, Vice-Presidente, Secretário Geral e auxiliado pelos Diretores Executivos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A eleição do Presidente, Vice-Presidente e do Secretário Geral realizar-se-á, simultanea-
mente, no período de 1º de dezembro à 31 de janeiro, sendo possível, antes do término do mandato vigente.

§ 1º A eleição do Presidente do Conselho de Administração importará a do Vice-Presidente e do Secretário Geral com ele 
registrados.

§ 2º Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado na Secretaria Executiva, obtiver a maioria absoluta de 
votos, não computados os em branco e os nulos.

§ 3º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição na mesma Assembleia 
Geral, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria simplesdos 
votos válidos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – O Presidente, Vice-Presidente e o Secretário Geral tomarão posse, automaticamente, no 
primeiro dia do mês subsequente ao da eleição.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, 
serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Secretário Geral e na ausência deste, o prefeito mais idoso 
remanescente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente, far-se-á eleição.

§ 1º) Os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.

SUBSEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – Compete privativamente ao Presidente do Prodnorte:

I - nomear e exonerar os Diretores Executivos e o Secretário Executivo após homologação da Assembleia Geral;

II - exercer, com o auxílio dos Diretores Executivos, a direção superior da administração do Prodnorte;

III – dar posse aos membros do Conselho Fiscal

III - fazer publicar as resoluções, portaria, bem como expedir regulamentos para sua fiel execução, publicando-as na 
imprensa oficial do PRODNORTE

IV - convocar e presidir a Assembleia Geral e o Conselho de Administração;

V – autorizar que o Consórcio ingresse em juízo, reservado ao Presidente a incumbência de, ad referendum, tomar as 
medidas que reputar urgentes;

VI – representar o consórcio judicial e extrajudicialmente;
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VII - ordenar as despesas do consórcio e se responsabilizar pela sua prestação de contas;

VIII - movimentar, em conjunto com o Secretário Executivo, as contas bancárias e recursos do Prodnorte;

IX - autorizar a dispensa ou exoneração de empregados e de servidores temporários;

X - homologar e adjudicar o objeto das licitações realizadas pelo consórcio, bem como ratificar os casos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação conforme previsto na lei 8.666/93 e alterações posteriores;

XI - submeter à Assembleia Geral o plano plurianual e as propostas orçamentárias do exercício seguinte até a primeira 
quinzena de agosto do ano em curso;

XII - exercer outras atribuições previstas no Estatuto.

XIII - contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público 
nos termos da legislação vigente;

XIV - celebrar contrato de rateio e ou contrato de programa com a administração direta e indireta dos entes consorciados;

Parágrafo único. O Presidente do Prodnorte poderá delegar atribuições ao Secretário Executivo, que observará os limites 
traçados nas respectivas delegações.

SUBSEÇÃO III

DAS ATRIBUIÇÕES DO VICE-PRESIDENTE

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – O Vice-Presidente substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, 
no de vaga, quando ocorrer na segunda metade do mandato, exercendo-o até seu término.

§ 1º. Ocorrendo a vacância do cargo na primeira metade do mandato, procederá nova eleição.

§ 2º. O Vice-Presidente, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto, auxiliará o Presidente, sempre 
que por ele convocado para missões especiais.

SUBSEÇÃO IV

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO GERAL

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – Compete ao secretário geral:

I – sem prejuízo de suas atribuições, substituir o Vice-Presidente;

II – dirigir e fiscalizar os trabalhos da Secretaria Executiva;

III – outras atribuições conferidas pelo Estatuto

SEÇÃO II

DA DIRETORIA EXECUTIVA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – Os Diretores Executivos serão escolhidos dentre os prefeitos dos municípios que com-
põem o Prodnorte.

§ 1º. O Diretor Executivo será nomeado pelo Presidente do Consórcio, depois de aprovada a escolha pela maioria simples 
da Assembleia Geral.
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§ 2º. Compete ao Diretor Executivo, além de outras atribuições estabelecidas no Estatuto:

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos do Prodnorte na área de sua competência;

II - apresentar ao Conselho de Administração relatório anual de sua gestão na Diretoria Executiva;

III - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente do Conselho de 
Administração.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – A Assembleia Geral através de Resolução disporá sobre a criação e extinção das Diretorias 
Executivas.

CAPÍTULO V

ÓRGÃO SUPERIOR

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – Órgão Superior, a Secretaria Executiva é o órgão de direção, controle e comando; sujeito 
à subordinação e ao controle hierárquico da presidência do Conselho de administração do Consórcio Prodnorte. Não possui 
autonomia administrativo/financeira.

SEÇÃO I

DA SECRETARIA EXECUTIVA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – A Secretaria Executiva é órgão vinculado à presidência do Conselho de Administração do 
Consórcio Prodnorte. É composta pelos ocupantes dos empregos públicos descritos no Anexo II do Protocolo de Intençõe-
se, de outros empregos públicos, que vierem a ser criados pela Assembleia Geral para permitir o pleno funcionamento das 
atividades administrativas, programas, projetos e ações do consórcio.

§ 1º - O cargo de secretário executivo (CC, Art. 499 da CLT) é de indicação do presidente, que submeterá sua indicação à 
Assembleia Geral. Considera-se aprovada a indicação, caso receba a aprovação da maioria simples dos associados.

SUBSEÇÃO I

DA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA EXECUTIVA

CLÁUSULA TRIGÉSSIMA NONA – Compete à Secretaria Executiva:

I – manter em ordem toda a documentação administrativa e financeira do consórcio;

II – programar os compromissos financeiros do consórcio a pagar e a receber;

III – adotar providências necessárias para abertura de processos administrativos de compras, contratações, solicitação de 
cessão de pessoal e demais processos pertinentes à contabilidade pública do consórcio;

IV – movimentar em conjunto com o presidente do Consórcio Público Prodnorte as contas bancárias e aplicação de recur-
sos do consórcio.

V – participar, sem direito a voto, das reuniões da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal, das Câmaras Técnicas e auxiliar 
na lavratura das atas, que deverão conter o registro cronológico de todas as reuniões realizadas, com indicação da data, 
local, hora e pauta; bem como de todas as deliberações adotadas em cada reunião, levando-se a termo as eventuais con-
siderações que por deliberação sejam aprovadas o registro em ata para fins de fundamentação de resoluções e portarias 
eventualmente decorrentes das deliberações, assim como para servir de registro histórico do Consórcio Prodnorte;

VI – receber e expedir documentos e correspondências do consórcio, organizar o controle, organização e arquivo destes 
documentos;
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VII – realizar as atividades de interlocução do Consórcio Público Prodnorte com os diversos órgãos dos entes consorciados, 
segundo diretrizes e supervisão do presidente;

VIII – propor ao presidente plano de divulgação das ações institucionais do consórcio a fim de dar ampla divulgação das 
ações desenvolvidas em prol das comunidades beneficiadas.

CAPÍTULO VI

ÓRGÃO DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - Órgão de Execução – as Câmaras Técnicas são órgãos ligados à Secretaria Executiva, com-
posto pelas gerências, assessorias/consultorias responsável pela realização de serviços, cumprimento de decisões, aten-
dimento ao público, etc.

SEÇÃO I

DAS CÂMARAS TÉCNICAS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA – O consórcio Prodnorte formará Câmaras Técnicas, que programarão e acompa-
nharão a execução dos programas, projetos e ações no âmbito das políticas públicas específicas de interesse comum aos 
entes consorciados.

§ 1º – o ente consorciado terá assento nas Câmara(s) Técnica(s) de seu interesse através da indicação de um secretário 
municipal e de um servidor efetivo da secretaria municipal cujas atividades sejam pertinentes com os objetivos específicos 
da Câmara Técnica escolhida.

§ 2º – as Câmaras Técnicas serão criadas, alteradas e/ou extintas por resolução da Assembleia Geral que lhe atribuirá 
estrutura, competência, funções e prazo de duração.

§ 3º - As Câmaras Técnicas criadas serão compostas pelos secretários municipais da área pertinente à atuação da Câmara 
Técnica e servidores efetivos indicados pelos entes consorciados, sendo a diretoria formada por (01) Coordenador e um 
(01) subcoordenador eleitos dentre seus membros, para mandato anual, no caso de tratar-se Câmara Técnica permanen-
te.

§ 4º - Poderão fazer parte das Câmaras Técnicas, representantes da sociedade civil, por indicação de um dos entes con-
sorciados, e com formação na área da Câmara Técnica para a qual for indicado.

SEÇÃO II

DAS GERÊNCIAS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA – O PRODNORTE através de suas Gerências de Áreas/Projetos, que atuarão sob 
a direção da Diretoria Executiva da área de atuação e diretamente ligadas à Secretaria Executiva, desenvolverá políticas 
públicas por meio dos projetos e ações específicos de interesse comum a todos ou a parte dos entes consorciados.

§ 1º – as Gerências de Áreas/Projetos constarão dos termos do estatuto do consórcio, e serão criadas, alteradas e/ou 
extintas por resolução da Assembleia Geral que lhe atribuirá nome, estrutura e funções específicas.

§ 2º - As Gerências de Áreas/Projetos criadas serão compostas pelos ocupantes dos empregos públicos constantes do 
Anexo II do presente instrumento, e, de outros empregos públicos, criados pela Assembleia Geral para permitir o pleno 
funcionamento das atividades finalísticas, ou seja, programas, projetos e ações do consórcio, estando vinculada direta-
mente à Secretaria Executiva do Consórcio Público Prodnorte.

§ 3º - Para fins de funcionamento, as atividades planejadas pelas Gerências se concretizam mediante a execução de pla-
nos, programas, projetos e ações submetidos à prévia aprovação do presidente do consórcio, que poderá decidir que seja 
ouvida a Assembleia Geral;
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SEÇÃO III

DOS DEPARTAMENTOS DE APOIO

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA– Os Departamentos de Apoio são integrantes das Gerências e exercem as funções 
de execução programática e apoio administrativo.

§ 1º - São atribuições dos Departamentos, dentre outras que poderão vir a ser definidas pela Assembleia Geral, mediante 
proposição da Secretaria Executiva:

I - oferecer apoio administrativo em geral;

II - executar serviços de controle do almoxarifado;

III - executar serviços de compras;

IV - executar serviços de controle do patrimônio;

V - oferecer apoio na área de processamento de dados;

VI – outras atribuições segundo decisão da Assembleia Geral.

CAPÍTULO VII

ÓRGÃO FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA – Órgão de Fiscalização – o Conselho Fiscal é um órgão colegiado, composto por 
servidores técnicos das administrações municipais, ao qual cabe, por meio de sua função fiscalizadora, representar os 
associados, acompanhando a ação dos administradores do Consórcio Prodnorte. O objetivo do Conselho Fiscal é verificar o 
cumprimento dos deveres legais e estatutários e defender os interesses dos municípios associados e do Consórcio Público 
Prodnorte.

SEÇÃO I

DO CONSELHO FISCAL

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA– O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizatório do consórcio, responsável por exercer o 
controle da legalidade, legitimidade e economicidade das atividades patrimonial e financeira do consórcio, e se manifesta 
através de parecer encaminhado à apreciação da Assembleia Geral.

§ 1º – O Conselho Fiscal é composto por três membros efetivos e dois suplentes indicados pelos entes consorciados que 
assinaram e ratificaram por lei o presente instrumento, dentre os servidores efetivos municipais com formação em conta-
bilidade e experiência em Contabilidade Pública.

a) O presidente do Conselho Fiscal será escolhido entre seus pares na primeira reunião do Conselho.

§ 2º - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos por solicitação expressa do ente consorciado ou do próprio 
membro.

§ 3º – O Conselho Fiscal se reunirá para examinar a prestação de contas do Consórcio Público Prodnorte, e deliberar sobre 
matérias de sua competência.

§ 4º - Os membros do Conselho Fiscal não serão remunerados pelo exercício do mandato, porém poderão ser gratificados, 
e o valor da gratificação será definido pela Assembleia Geral.

§ 5º - Os membros do Conselho Fiscal somente poderão ser afastados de seus cargos mediante moção de censura apro-
vada por 2/3 (dois terços) de votos da Assembleia Geral, exigida a presença de 3/5 dos entes consorciados.
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SUBSEÇÃO I

DA COMPENTÊNCIA DO CONSELHO FISCAL

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA– Compete ao Conselho Fiscal:

I - Além do previsto no estatuto, compete ao Conselho Fiscal exercer o controle da legalidade, legitimidade e economici-
dade da atividade patrimonial e financeira do Consórcio.

II - O disposto no item I não prejudica o controle externo a cargo do Poder Legislativo de cada ente consorciado, no que 
se refere aos recursos que cada um deles efetivamente entregou ou compromissou ao Consórcio.

III - O estatuto deliberará sobre o funcionamento do Conselho Fiscal.

IV - As decisões do Conselho Fiscal serão submetidas à homologação da Assembleia Geral.

TÍTULO VI

DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I

DOS AGENTES PÚBLICOS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA– O Regime de Trabalho dos empregados do Consórcio é o da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, com ingresso mediante aprovação em concurso público.

§ 1º – Os valores dos diversos padrões remuneratórios do quadro de pessoal do Consórcio Público Prodnorte poderão ser 
revistos anualmente mediante deliberação da Assembleia Geral que fixará o índice de reajuste da remuneração dos em-
pregados públicos a fim de realizar a reposição das perdas salariais, até o limite fixado no orçamento anual.

§ 2º - Os empregados públicos de direção, chefia e assessoramento são considerados de confiança, e, portanto, são de 
livre nomeação e exoneração.

§ 3º - Os empregados do Consórcio não poderão ser cedidos, inclusive para os próprios Entes consorciados, sem prejuízo 
da possibilidade de prestação de serviços na sua área de atuação, através do Consorcio Público.

§ 4º - Os agentes públicos incumbidos da gestão de consórcio não responderão pessoalmente pelas obrigações contraí-
das pelo consórcio público, salvo pelos atos praticados em desconformidade com a lei ou com as disposições contidas no 
Estatuto do Consórcio.

§5º - O quadro de pessoal do Consórcio Público Prodnorte será integrado pelos empregados públicos lotados na Secretaria 
Executiva, nas Gerências, nos Departamentos de Apoio, e terá o perfil, as atribuições, os direitos, e os deveres definidos 
em estatuto;

§ 6º - O número e a remuneração dos empregados públicos do CONSÓRCIO PRODNORTE será conforme o estabelecido no 
Anexo II deste Protocolo de Intenções.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA– O quadro de pessoal do Consórcio poderá ser composto por servidores cedidos pelos 
municípios, desde que a Lei Orgânica destes não disponha em sentido contrário.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - A ratificação, por lei, do presente Protocolo pelos entes consorciados outorga com-
petência a Assembleia Geral para deliberar e autorizar a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a 
necessidades temporárias, conforme entendimento manifestado pela Assembleia Geral, para:

I – atender a necessidades de planos, programas, projetos, atividades e ações de relevante interesse público aprovados 
pela Assembleia Geral, mas de prazo determinado de duração;
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CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA– O emprego público de Secretário Executivo do consórcio, de livre nomeação e exoneração, 
deverá ser ocupado por profissional com formação de nível superior e experiência em Administração Pública e idade mí-
nima de 21 anos.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA– A remuneração dos empregos públicos será deliberada pela Assembleia Geral.

§ 1º Os empregados públicos não têm direito à estabilidade no serviço público.

§ 2º O regulamento do quadro de pessoal do Consórcio Público, a ser definido por resolução aprovada pela Assembleia 
Geral, obedecido ao disposto neste Protocolo de Intenções, no Contrato de Consórcio e no Estatuto, tratará especialmente 
da descrição das funções, dos requisitos para ocupação dos empregos públicos, da forma de recrutamento, dos benefícios 
funcionais, da jornada de trabalho, dos direitos e deveres e do regime disciplinar.

§ 3º A criação de empregos públicos, o aumento do número de empregos existentes, a fixação ou alteração de sua remu-
neração, exceto no tocante às revisões anuais dos vencimentos e no tocante a reposição das perdas salariais, dependerão 
da ratificação por lei, de no mínimo cinquenta por cento 2/3 dos entes subscritores deste protocolo.

§ 4º. A contratação de profissionais para os empregos de confiança, bem como a declaração de abertura de vagas e a 
autorização para início do processo de recrutamento para os empregos de provimento efetivo ou para as contratações 
temporárias, depende de prévia justificação da necessidade, da demonstração da viabilidade financeira e da aprovação 
em Assembleia Geral.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA– Os editais de concurso público do Consórcio Público deverão atender ao contido 
no regulamento do quadro de pessoal, e serem subscritos pelo Presidente e/ou pelo Secretário Executivo.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA– Os servidores efetivos recebidos em cessão permanecerão no seu regime jurídico 
e previdenciário originário, com remuneração paga pelo ente cedente ou pelo Consórcio, podendo, a critério da Assembleia 
Geral, ser-lhes concedida gratificação complementar em razão da remuneração para a função que venham a desempenhar 
no Consórcio Prodnorte, no percentual de até 100% (cem por cento) de sua remuneração mensal do Ente de origem.

§ 1º. O pagamento de gratificação complementar na forma prevista no item anterior, não configura vínculo novo do ser-
vidor cedido, para fins trabalhistas, porém o Prodnorte efetuará a retenção e recolherá os encargos tributários correspon-
dentes.

§ 2º - Na hipótese de o Ente consorciado cedente assumir a manutenção dos pagamentos da remuneração regular do 
servidor e dos encargos, tais pagamentos serão contabilizados como créditos hábeis para operar compensação com obri-
gações previstas no contrato de rateio e/ou ressarcidos mensalmente pelo Prodnorte.

§ 3º - Conceder-se-á:

I – Indenização de transporte ao empregado que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a 
execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do emprego, conforme dispuser o regulamento do qua-
dro de pessoal, observado o limite constante em resolução emanada da Assembleia Geral, especialmente para este fim.

a) A utilização de meio próprio de locomoção depende de prévia e expressa autorização, na forma definida em regula-
mento.

II – Adiantamento de viagem ao empregado que se deslocar, em caráter eventual ou transitório, em objeto de serviço, 
para custeio das despesas de hospedagem, alimentação e locomoção.

III – Ao empregado público ou ao ocupante de cargo de confiança que a serviço, se afastar do local de exercício regular, 
em caráter eventual ou transitório, por período de até quinze dias, será concedida, além da passagem, diária para cobrir 
as despesas com hospedagem e alimentação, na forma disposta em regulamento.

a) A diária será concedida por dia de afastamento, sendo também devida em valores a serem definidos em regulamento, 
quando não houver pernoite, e será paga adiantadamente.
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b) Quando o deslocamento ocorrer para fora do Estado, o servidor público fará jus a uma complementação de diária cor-
respondente ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da mesma, destinada a cobrir as despesas com trans-
porte urbano.

§ 4º - Aplica-se o disposto nos itens I e II do § 3º art. 43 aos servidores públicos colocados à disposição do Consórcio 
Público e aos contratados temporariamente.

CAPÍTULO II

DAS CONTRATAÇÕES

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA – As contratações de bens, obras e serviços realizadas pelo consórcio observarão as 
normas de licitações públicas e de contratos administrativos.

I – Caso o Consórcio Público não possua empregados públicos permanentes para integrarem a Comissão de Licitações, 
esta poderá funcionar com a designação de servidores efetivos de qualquer um dos Entes consorciados.

II – O Consórcio Público poderá manter sistema de registro de preços.

III – O Conselho Fiscal poderá, em qualquer fase do procedimento, solicitar esclarecimentos e, por maioria de dois terços 
de seus membros, poderá determinar que a execução do contrato seja suspensa, até que os esclarecimentos sejam con-
siderados satisfatórios.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA – Os editais de licitações e os extratos de contratos celebrados pelo consórcio deve-
rão ser publicados conforme lei federal.

TÍTULO VII

DA GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA– A execução das receitas e das despesas do Consórcio obedecerá às normas de direi-
to financeiro aplicáveis às entidades públicas.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA – O patrimônio do Prodnorte será constituído:

I – pelos bens e direitos que vier a adquirir a qualquer título;

II – pelos bens e direitos que lhe forem transferidos por entidades públicas ou privadas;

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA – Constituem recursos financeiros do Consórcio Prodnorte:

I – bens móveis ou imóveis recebidos em doação;

II – transferências de direitos operadas por força de gestão associada de serviços públicos;

III – tarifas e outros preços públicos;

IV – auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo que não com-
põem o consórcio público;

V – receita de prestação de serviços;
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VI – recursos financeiros transferidos pelos entes da Federação consorciados, com base nocontrato de rateio;

VII – o produto da arrecadação do imposto de renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelo 
PRODNORTE, que atuará na qualidade de substituto tributário e com base na autonomia dos entes federativos, facultada 
a sua devolução aos entes federativos no caso de apuração de superávit no exercício anterior.

VII - outras receitas próprias.

§ 1º Os entes consorciados somente entregarão recursos financeiros ao consórcio público mediante contrato de rateio.

§ 2º Os bens recebidos em doação com ônus somente integrarão o patrimônio após o cumprimento das condições esta-
belecidas pelo doador, devendo ser objeto de controle individualizado.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA– A contabilidade do consórcio será realizada de acordo com as normas de contabili-
dade pública, em especial a Lei n.º 4.320/64 e Lei Complementar n.º 101/00 e Portaria nº 72, de 1 de fevereiro de 2012 
expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional.

TÍTULO VIII

DO USO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA– Os entes consorciados terão acesso aos bens adquiridos pelo consórcio e aos serviços prestados 
nos termos definidos em contrato de programa, mediante entrega de recursos disciplinada no contrato de rateio.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA– Respeitadas as respectivas legislações municipais, cada consorciado poderá colocar 
à disposição do PRODNORTE os bens e serviços de sua própria administração para uso comum, nos termos definidos em 
contrato de programa e no contrato de rateio.

TÍTULO IX

DA RETIRADA, EXCLUSÃO E DA EXTINÇÃO

CAPÍTULO I

DA RETIRADA

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA – Cada sócio poderá se retirar, a qualquer momento do Consórcio desde que denuncie 
sua contratação num prazo nunca inferior a sessenta dias, sem prejuízo das obrigações e direitos, até sua efetiva retirada.

CAPÍTULO II

DA EXCLUSÃO

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA – Será excluído do Consórcio o participante que tenha deixado de incluir no Orçamento 
Municipal do ano em curso a dotação devida ao Consórcio assumida em contrato de rateio.

Parágrafo Único. A exclusão somente ocorrerá após prévia suspensão, pelo período de noventa dias, período em que o ente 
consorciado poderá se reabilitar.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA – Será igualmente excluído o consorciado inadimplente por período superior a 90 (no-
venta) dias com as obrigações assumidas em contrato de rateio.

Parágrafo Único. A exclusão prevista neste artigo não exime o consorciado do pagamento de débitos decorrentes do tempo 
em que permaneceu inadimplente.
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CAPÍTULO III

DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO

CLÁUSULA SEXAGÉSIMAQUINTA – A alteração e a extinção de contrato de Consórcio Público dependerão de instrumento 
aprovado pela Assembleia Geral, ratificada mediante lei por todos os Entes consorciados.

§ 1º Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços públicos reverterão aos con-
sorciados proporcionalmente aos investimentos feitos ao Consórcio.

§ 2º Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados responderão solidaria-
mente pelas obrigações remanescentes, garantido o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram 
causa à obrigação.

§ 3º Com a extinção, o pessoal cedido ao consórcio público retornará aos seus órgãos de origem.

§ 4º A retirada ou a extinção do consórcio não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os contratos de progra-
ma, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas.

TÍTULO X

DA IMPRENSA OFICIAL

CAPÍTULO I

DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA – Fica autorizada a instituição do Diário Oficial Eletrônico do Consórcio Público Prodnorte, 
denominado de -DIOPRODNORTE, como órgão oficial de publicação, divulgação e comunicação dos seus atos administra-
tivos e processuais.

§ 1º O Diário Oficial Eletrônico de que trata este Protocolo de Intenções será veiculado, sem custos, no sítio eletrônico 
do Consórcio Público Prodnorte na rede mundial de computadores, por meio do endereço eletrônico www.dioprodnorte.
es.gov.br.

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio de publicação oficial do Prodnorte, para 
quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem publicação específica.

§ 3º Os municípios integrantes do Consórcio Público Prodnorte poderão fazer uso do Diário Oficial Eletrônico do Consórcio 
Prodnorte – DIOPRODNORTE, como impressa oficial de seu município.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉTIMA - A publicação atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica 
e interoperabilidade com base em certificado emitido por autoridade certificadora credenciada na forma da lei específica.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OITAVA - O Conselho de Administração regulamentará a implantação do Diário Oficial Eletrônico 
e indicará a data em que iniciará sua veiculação.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NONA – A Secretaria Executiva é o órgão responsável pela publicação do Diário Oficial Eletrônico 
do PRODNORTE.

TÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

CLÁUSULA SETUAGÉSIMA – As partes se comprometem a empreender todas as ações necessárias a implementar, dentro 
do possível, as determinações constantes neste Protocolo de Intenções.

CLÁUSULA SETUAGÉSIMA PRIMEIRA – Os funcionários contratados pelo PRODNORTE permanecerão na condição de con-
tratos temporários, como empregados públicos. A realização de concurso público só ocorrerá se a demanda de ações do 
PRODNORTE assim o exigir, a fim de não comprometer a receita do Consórcio.
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CLÁUSULA SETUAGÉSIMA SEGUNDA – As atribuições dos empregados públicos do PRODNORTE serão definidas conforme 
a área de atuação e necessidade do Consórcio.

CLÁUSULA SETUAGÉSIMA TERCEIRA – As alterações posteriores a esse documento original do Protocolo de Intenções 
serão reunidas em arquivo específico e apensadas ao original, o qual também será mantido arquivado na sede do PROD-
NORTE.

CLÁUSULA SETUAGÉSIMA QUARTA – A Assembleia Geral deliberará sobre a instalação de Gabinete Intermunicipal de 
Gestão Integrada, que é uma instância colegiada de deliberação e coordenação das ações de segurança pública no âmbito 
dos entes consorciados.

§ 1º - A estrutura e o funcionamento do Gabinete Intermunicipal de Gestão Integrada serão definidos por resolução.

CAPÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA SETUAGÉSIMA QUINTA – O exercício fiscal coincidirá com o ano civil, para efeitos de Execução do Orçamento 
e Prestação de contas.

CLÁUSULA SETUAGÉSIMA SEXTA – A interpretação do disposto neste Protocolo de Intenções deverá ser compatível com 
os seguintes princípios:

I – respeito à autonomia dos entes federativos consorciados, pelo que o ingresso ou retirada do Consórcio depende apenas 
da vontade de cada ente federativo, sendo vedado que se lhe ofereça incentivos para o ingresso;

II - solidariedade, em razão da qual os entes consorciados se comprometem a não praticar qualquer ato, comissivo ou 
omissivo, que venha a prejudicar a boa implementação de qualquer dos objetivos do Consórcio;

III - transparência, pelo que não se poderá negar que o Poder Executivo ou Legislativo de ente federativo consorciado 
tenha o acesso a qualquer reunião ou documento do Consórcio;

IV - eficiência, o que exigirá que todas as decisões do Consórcio tenham explícita e prévia fundamentação técnica que 
demonstrem sua viabilidade e economicidade.

V – respeito aos princípios da administração pública, de modo que todos os atos executados pelo Consórcio sejam coeren-
tes com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

CLÁUSULA SETUAGÉSIMA SÉTIMA – Os casos omissos ao presente Protocolo de Intenções serão resolvidos pela Assem-
bleia Geral e pelas legislações aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA SETUAGÉSIMA OITVA – Fica estabelecido o foro da Comarca de Pinheiros – Estado do Espírito Santo, para di-
rimir quaisquer demandas envolvendo o Consórcio PRODNORTE.

CLÁUSULA SETUAGÉSIMA NONA– O presente Protocolo de Intenções terá vigência a partir da ratificação de pelo menos 
50% dos municípios consorciados e sua publicação na imprensa oficial no âmbito de cada ente consorciado, quando con-
verterá em Contrato de Consórcio Público.

I – A publicação do protocolo de intenções poderá se dar de forma resumida, desde que a publicação indique o local e o 
sítio da rede mundial de computadores - internet em que se poderá obter seu texto integral.

CLÁUSULA OCTOGÉSIMA– E por estarem de acordo, os municípios partícipes assinam o presente Protocolo de Intenções, 
em 13 (treze) vias, de igual teor e forma para os devidos fins de direito. Ficará uma com cada município e uma em arquivo 
na sede do CONSÓRCIO PÚBLICO PRODNORTE.

Mucurici-ES, em 07 de dezembro de 2018.

Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior

Prefeito Municipal
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ANEXO I

ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRODNORTE

ANEXO II

EMPREGOS PÚBLICOS DO CONSÓRCIO PRODNORTE

Nome do emprego Vagas Forma de contratação
Referência salarial ini-
cial - Valores em R$

CH Requisito

Secretáro Executivo 01
CC - Livre admissão e 
demissão

5.000,00 40h
Ensino superior completo e 
experiência em serviço público

Gerente de Área/Serviços 03
CC - Livre admissão e 
demissão

4.000,00 40h
Ensino superior completo em 
área afim à gerência

Assessor de projetos 02
CC – Livre admissão e 
demissão

3.500,00 40h Ensino superior completo

Agente Ambiental 03 Concurso público 2.500,00 40h Ensino superior completo

Contador 01 Concurso público 2.500,00 20h

Ensino superior
Completo, registro no órgão 
competente e experiencia em 
Contabilidade Pública

Advogado 01 Concurso público 2.500,00 20h

Ensino superior completo e 
registro no órgão competente 
(OAB) e experiência em Con-
sórcio Público

Médico Veterinário 02 Concurso público 2.500,00 20h
Ensino superior completo e 
registro no órgão competente 
(CRMV)

Assistente
Administrativo

03 Concurso público 1.200,00 40h Ensino Médio completo

Motorista 01 Concurso público 1.200,00 40h Ensino Médio completo

Auxiliar de Serviços 
Gerais

01 Concurso público 954,00 40h Ensino Médio completo

ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS:

1. Secretário Executivo:

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Desempenhar as atribuições de gerenciamento e controle das atividades, recur-
sos financeiros e pessoal do Consórcio Público Prodnorte, zelando pelo cumprimento das normas estatutárias e regimen-
tais e dos contratos celebrados; representar o Consórcio Público conforme poderes outorgados pelo Presidente; prestar 
todas as informações necessárias aos consorciados e aos órgãos públicos; promover todos os atos administrativos e 
operacionais necessários para o desenvolvimento das atividades do Consórcio; desenvolver outras atribuições correlatas 
a função, além das demais previstas no Protocolo de Intenções e no Estatuto; providenciar as convocações, agendas e 
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locais para as reuniões da Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal; providenciar e solucionar todas 
as diligências solicitadas pelo Conselho Fiscal; autorizar as compras e elaborar os processos de licitação para contratação 
de bens e serviços; propor ao Conselho de Administração a requisição de servidores públicos para servir ao Prodnorte. 
Executar tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circuns-
tanciais e determinadas pel Conselho de Administração do CONSÓRCIO PRODNORTE.

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: formação profissional em nível superior e Experiência em Administração Pública e com as 
finalidades do CONSÓRCIO.

2. Gerente de Área/Serviços

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Planejar e acompanhar a execução de planos, programas, projetos e ações 
submetidos à prévia aprovação do Conselho de Administração do Consórcio,Organizar e executar a gestão de políticas 
publicas de sua área de atuação, auxiliar o Secretário Executivo em suas atribuições.

a) REQUISITO/FORMAÇÃO: Ensino Superior completo em sua área de atuação.

3. Assessor de projetos

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: executar e acompanhar planos, programas, projetos e ações desenvolvidos pela 
Gerência de área a que estiver ligado, participar da organização e execução e gestão de políticas públicas de sua área de 
atuação, auxiliar o Gerente de Área/Serviços a que estiver ligado, em suas atribuições.

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Ensino Superior completo em sua área de atuação.

4. Agente Ambiental

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Executar atribuições correlatas à função nas áreas de atuação do MeioBiótico e 
Físico, do Meio Antrópico e do Meio Físico de acordo com sua área de formação, e necessidades do PRODNORTE.

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Curso de Nível Superior, nas áreas correspondentes ao Meio Biótico e Físico, ao Meio Antrópico 
e ao Meio Físico, com devido registro no Órgão fiscalizador da profissão.

b.1)O emprego de profissional do Meio Físico terá a atividade de executar as atividades previstas nos Arts. 7, 8 e 9 da LEI 
Nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-A-
grônomo.

5. Contador

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Supervisionar, coordenar, orientar e realizar a escrituração dos atos ou fatos 
contábeis; Exercer o controle e registro de contratos e convênios, compras e licitações; Examinar e elaborar processos de 
prestação de contas; Auxiliar na elaboração do plano de aplicação e da proposta orçamentária; Examinar e realizar em-
penhos de despesas, verificando sua classificação e a existência de saldo nas dotações orçamentárias; Exercer o controle 
da liquidação das despesas e elaborar os pagamentos; Informar, através de relatórios sobre a situação financeira e patri-
monial do consórcio; Elaborar e publicar os balanços, balancetes e demais relatórios patrimoniais, de execução orçamen-
tária ou financeiros; prestar informações da área contábil e realizar serviços de assessoramento superior e gerencial ao 
Presidente; orientar o registro e controle do patrimônio; promover a observância das normas e preceitos da contabilidade 
pública; executar outras atribuições correlatas a função, além de tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das 
atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Conselho de 
Administração do PRODNORTE.

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Curso de Nível Superior, na área de atuação, com devido registro no Órgão fiscalizador da 
profissão
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6. Advogado

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Representar em juízo ou fora dele o Consórcio Prodnorte, nas ações em que 
for autor, réu ou interessado, acompanhando o andamento do processo, prestando assistência jurídica, apresentando re-
cursos em qualquer instância, comparecendo a audiência em outros atos, para defender direitos ou interesses. Estudar a 
matéria jurídica e de outra natureza, consultando códigos, leis, jurisprudência e outros documentos, para adequar os fatos 
à legislação aplicável; complementar ou apurar as informações levantadas, inquirindo o cliente,as testemunhas e outras 
pessoas e tomando medidas, para obter os elementos necessários à defesa ou acusação; preparar a defesa ou acusação, 
arrolando e correlacionando os fatos e aplicando o procedimento adequado, para apresentá-lo em juízo; acompanhar o 
processo em todas as suas fases, requerendo seu andamento por meio de petições específicas, para garantir seu trâmi-
te legal até a decisão final do litígio; representar a parte de que é mandatário em juízo, comparecendo às audiências e 
tomando sua defesa, para pleitear uma decisão favorável; redigir ou elaborar documentos jurídicos, pronunciamentos, 
minutas e informações sobre questões de natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal ou outras 
aplicando a legislação, forma e terminologia adequadas ao assunto em questão, para utilizá-los na defesa do Consórcio. 
Orientar o Consórcio com relação aos seus direitos e obrigações legais. Prestar consultoria e assessoria aos municípios 
consorciados em matérias relacionadas às publicações legais e ao DIOPRODNORTE, ou outras matérias solicitadas pelo 
Conselho de Administração do PRODNORTE. Prestar apoio aos demais setores do Prodnorte, incluindo licitações, controle 
interno e outras áreas da administração do Consórcio.

c) REQUISITO/FORMAÇÃO: Curso de Nível Superior, na área de atuação, com devido registro no Órgão fiscalizador da 
profissão. E, formação e oexperiência nas áreas de atuação do CONSÓRCIO PRODNORTE.

7. Médico Veterinário

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Conforme Lei n° 5.517, de 23 de Outubro de 1968 – Capítulo II; Executar outras 
atribuições correlatas a função, além de tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por 
força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CONSÓRCIO

c) REQUISITO/FORMAÇÃO: Curso de Nível Superior, na área de atuação, com devido registro no Órgão fiscalizador da 
profissão.

8. Assistente Administrativo

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Executar os serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, 
finanças e logística; dar cumprimento aos contratos e convênios celebrados com entidades públicas ou privadas; atender 
os representantes dos Entes consorciados, fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre atividades, 
programas, produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente 
aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritório; auxiliar no controle da prestação de 
serviços e na legalidade da aplicação dos recursos auferidos pelo Consórcio Público; executar tarefas e serviços determi-
nados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia 
imediata ou pelos Diretores Executivos.

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Ensino médio completo.

9. Motorista

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros ecar-
gas;recolher o veículo à garagem ou local destinado quandoconcluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito 
porventuraexistente; manter os veículos emperfeitas condições defuncionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela 
conservaçãodo veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e daentrega de correspondência ou de pacotes, 
pequenas cargas que lheforeconfiadas; promover o abastecimento de combustíveis, água eóleo; verificar o funcionamen-
to do sistema elétrico, lâmpadas, faróis,sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar alubrificação quando 
indicada; verificar o grau de densidade e nível deágua da bateria, bem como, a calibração dos pneus; proceder o mape-
amento de viagens, identificando o usuário, destino, quilometragem, horários de saída e chegada; tratar ospassageiros 
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com respeito e urbanidade; manter atualizado odocumento de habilitação profissional e do veículo; executar outrastarefas 
afins.

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Ensino médio completo. CNH - categoria “C” e “D”.

10. Auxiliar de Serviços Gerais

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Limpar e arrumar as dependências einstalações do Consórcio Prodnorte, a fim 
de mantê-los nascondições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade, acondicionando detritos e depositando-os 
de acordocom as determinações definidas; percorrer as dependências abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem 
comoligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhoselétricos; recolher e distribuir internamente cor-
respondências,pequenos volumes e expedientes, separando-os por destinatário,observando o nome e a localização, soli-
citando assinatura em livrode protocolo; executar serviços externos, apanhando e entregandocorrespondências, fazendo 
pequenas compras e pagamentos; duplicar documentos diversos, operando máquina própria, ligando-a,abastecendo-a de 
papel e tinta, regulando o número de cópias; operar cortadoras e grampeadores de papel, bem como alcear osdocumentos 
duplicados; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar aosuperior imediato qualquer irregularidade 
verificada, bem como anecessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis eutensílios que lhe cabe manter 
limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins.

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Ensino médio completo.
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Santa Leopoldina

Prefeitura

LEI Nº  1653 2018 
Publicação Nº 171365

LEI Nº 1653/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA, ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU 
SANCIONO A PRESENTE LEI:

Art. 1º - Fica denominada de “RUA CARLOS ALBERTO DO 
NASCIMENTO”, o trecho compreendido entre a Rua Verea-
dor Sebastião José Siller, passando pelo Estádio Municipal 
Laerte Rogério Neves, e a Rua Engenheiro Walter Koppers-
chmidt, no complexo Esportivo Hermínio Braz, neste Mu-
nicípio.

Art. 2º - Incube ao Poder Público Municipal as medidas 
administrativas necessárias à nova identificação da rua 
referida, bem como providências quanto à comunicação 
aos órgãos e entidades pertinentes para fins cadastros e 
atualização.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

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

Santa Leopoldina/ES, 13 de Dezembro de 2018.

VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 047 - 
LEILOEIRO

Publicação Nº 171370

PREFEITURA MUNICIPAL

SANTA LEOPOLDINA

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2018

OBJETO: Contratação de Leiloeiro Oficial do Estado do 
Espírito Santo, para alienação de bens móveis obsoletos, 
sucateado, irrecuperáveis, inservíveis, ociosos ou de recu-
peração antieconomica, pertecentes a Prefeitura Municipal 
de Santa Leopoldina/ES.

LEILOEIRO VENCEDOR: GABRIEL FARDIN PEREIRA COM 
taxa administrativa de 0,00% (zero por cento) e para taxa 
de administração cobrada dos arrematantes de 5% (cinco 
por cento). Processo Administrativo Nº 1861/2017 da Co-
ordenadoria de Transportes.

Santa Leopoldina/ES, 11/12/2018.

Leomar Laurett

Pregoeiro Oficial
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Santa Maria de Jetibá

Prefeitura

DECRETO N° 1238/2018
Publicação Nº 171254

DECRETO Nº 1238/2018

NOMEIA STEFHAN RATZKE PARA O CARGO EM COMISSÃO 
DE COORDENADOR DE SAÚDE MENTAL – REF. CC-6.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando CI/SECSAU/Nº 588/2018, protocolizada 
em 11/12/2018 sob o nº 15087/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos, VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá-
-ES.

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado o SR. STEFHAN RATZKE para o car-
go em comissão de Coordenador de Saúde Mental – REF. 
CC-6, pelo período de 10 de Dezembro de 2018 a 09 de 
Junho de 2019.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroagidos a 10/12/2018.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 11 de Dezembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 1239/2018
Publicação Nº 171255

DECRETO Nº 1239/2018

PRORROGA A LICENÇA MATERNIDADE, CONCEDIDA A 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, RUBIANA ILDA MACHA-
DO AHNERT.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o requerimento da servidora Contrata-
da Rubiana Ilda Machado Ahnert, protocolizado sob o nº 
14779/2018, em 04/12/2018, formulando pedido de Pror-
rogação da Licença Maternidade, concedida por meio do 
Decreto nº 903/2018;

- considerando que a funcionária é contratada desde 
06/02/2017, e está sujeita as Leis Municipais nº 1738/2014 
e 1787/2015, que regulamenta as contratações temporá-
rias no município;

- considerando que a prorrogação da Licença materni-
dade é direito assegurado a funcionária, nos termos do 
Art. 1º da Lei 1787/2015 que alterou a Lei Municipal nº 
1738/2014, Artigo 11 – Inciso III (Licença maternidade - 
Lei Municipal nº 885/2006);

- considerando as demais informações contidas no Proces-
so Administrativo nº 14779/2018 de 04/12/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incs. VI e IX 
da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá ES.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica prorrogada a Licença Maternidade da Servido-
ra Pública Municipal Contratada RUBIANA ILDA MACHADO 
AHNERT – Professora PA IV - Matrícula: 78020, por 60 
(sessenta dias), a partir de 04/01/2019, com término em 
04/03/2019, nos termos do Art. 1º da Lei 1787/2015 que 
alterou a Lei Municipal nº 1738/2014, Artigo 11 – Inciso III 
(Licença maternidade - Lei Municipal nº 885/2006);

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 seus efeitos para 04/01/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 11 de Dezembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 1243/2018
Publicação Nº 171260

DECRETO N° 1243/2018

PRORROGA O PRAZO À COMISSÃO CONSTITUIDA POR 
MEIO DO DECRETO Nº 758/2018 PARA CONCLUSÃO DA 
REVISÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MU-
NICIPAIS.
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O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o Decreto nº 758/2018 de 01/08/2018 - 
Processo nº 10081/2018, que nomeou Comissão para re-
visão do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, que 
conforme Art 5º, que estabelece o prazo até 28/12/2018 
para desenvolver os trabalho, podendo tal prazo ser pror-
rogado, mediante pedido fundamentado e devidamente 
autorizado pelo Chefe do Poder Executivo;

- considerando a justificativa apresentada pela comissão 
para prorrogação do prazo por mais 90 dias, e a autoriza-
ção concedida, conforme pareceres constante às fls. 002 
(verso) no Processo nº 10081/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incs. VI e XL 
da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

DECRETA:

Art. 1º. Fica prorrogado o prazo até 18/03/2019 à Comis-
são constituída por meio do Decreto nº 758/2018, para 
realizar a conclusão da revisão, da Lei Municipal 331/1997 
- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá, 12 de Dezembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 1244/2018
Publicação Nº 171261

DECRETO Nº 1244/2018

NOMEIA MAICON RIBEIRO DA SILVA PARA O CARGO EM 
COMISSÃO DE ASSESSOR – REF. CC-8.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o processo nº 12860/2018 de 08/10/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos, VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá-
-ES.

D E C R E T A :

Art. 1º. Fica nomeado o SR. MAICON RIBEIRO DA SILVA 
para o cargo em comissão de Assessor – REF. CC-8, pelo 
período de 01/01/2019 a 31/03/2019.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeito para 01/01/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 12 de Dezembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 1246/2018
Publicação Nº 171263

DECRETO Nº 1246/2018

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SER-
VIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ARNESTINA AMORIM NE-
VES. 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 12842/2018 em 05/10/2018, solicitando li-
cença para tratamento de saúde a servidora contratada 
Arnestina Amorim Neves;

- considerando a Decisão da Previdência Social/INSS – 
NIT: 13035920299 - nº Benefício: 6251600954;

- 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 Creche a partir de 01/03/2018;

- considerando as demais informações contidas no Proces-
so Administrativo nº 12842/2018 de 05/10/2018;

- 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 :
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Art. 1º. Fica concedida Licença para Tratamento de Saúde, 
pelo período de 04/10/2018 a 10/12/2018 a servidora AR-
NESTINA AMORIM NEVES ocupante do cargo de Auxiliar de 
Creche - Matrícula: 79297.

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 04/10/2018.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 14 de Dezembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 1247/2018
Publicação Nº 171264

DECRETO Nº 1247/2018

PRORROGA A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, 
CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, JOSE-
NIR BROETTO. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Je-
tibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais e,

- considerando que o servidor Josenir Broetto estava de 
licença para tratamento de saúde por meio dos Decretos 
nºs 1050/2017, 100/2018 e 280/2018;

- considerando novo comunicado de decisão do Institu-
to Nacional do Seguro Social em favor do referido servi-
dor, o qual foi anexado ao processo sob nº 11722/2017 
de 13/07/2017, concedendo a prorrogação da licença para 
tratamento de saúde;

- considerando a Decisão da Previdência Social/INSS – 
NIT: 19021227137 - Benefício nº 6193738596, prorrogan-
do o benefício até 30/11/2019;

- 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 o servidor foi contratado no cargo de 
Professor PB V (Ciências) desde 06/02/2017;

- considerando as demais informações contidas no Proces-
so Administrativo nº 11722/2017 de 13/07/2017;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incs. VI e IX 
da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica prorrogada a Licença para Tratamento de Saú-
de, pelo período de 28/09/2018 a 30/11/2019, concedida 
ao Servidor Público Municipal, JOSENIR BROETTO, contra-
tado como Professor PB V (Ciências), matrícula 78026.

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 seus efeitos retroagidos a 28/09/2018.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 14 de Dezembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 1248/2018
Publicação Nº 171266

DECRETO Nº 1248/2018

DECLARA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLI-
CAS MUNICIPAIS, NOS DIAS DIA 24 DE DEZEMBRO DE 
2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando que o dia 25 de Dezembro de 2018 (Terça-
-Feira) é Feriado Nacional – Natal e no dia 1º de Janeiro de 
2019 (Terça-Feira) também é Feriado Nacional – Confra-
ternização Universal;

- considerando que continuarão em atividades os serviços 
considerados essenciais e indispensáveis;

- considerando, ainda, o disposto no Inciso VI do Art. 72 
da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá-ES.
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D E C R E T A

Art. 1º. Fica decretado Ponto Facultativo nas Repartições 
Públicas Municipais de Santa Maria de Jetibá, nos dias 24 
de dezembro de 2018 (Segunda-feira) e no dia 31 de De-
zembro de 2018 (Segunda-feira).

Art. 2º. As atividades essenciais de saúde e limpeza ur-
bana, manterão os serviços em atividade, mínima e indis-
pensável ao atendimento da população, de acordo com as 
instruções baixadas pelos Secretários Municipais respec-
tivos.

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, 14 de Dezembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 1957/2018
Publicação Nº 171235

PORTARIA Nº 1957/2018

CONCEDE FÉRIAS REMANESCENTES A SERVIDORA LAIS 
VIEIRA MACEDO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que as férias regulamentares concedidas a 
servidora Lais Vieira Macedo por meio da Portaria nº 058/2018, 
que compreendia o período de 02/01/2018 a 31/01/2018, 
foram suspensas por meio da Portaria nº 258/2018 
pelo período de 19/01/2018 a 31/01/2018 (13 dias);

- considerando a Portaria de Férias Remanescentes nº 
1295/2018, pelo período de 24/07/2018 a 30/07/2018 
(07 dias), restando 06 dias a serem usufruídos oportuna-
mente;

- considerando as informações constantes no processo nº 
116/2018, datado em 11/12/2018, informando férias re-
manescentes da servidora pelos períodos de 12/12/2018 a 
14/12/2018 e 26/12/2018 a 28/12/2018 (06 dias);

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso VI da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias remanescentes pelos períodos de 
12/12/2018 a 14/12/2018 e 26/12/2018 a 28/12/2018 
(06 dias), não usufruídas no período concessivo, a Servi-
dora Pública LAIS VIEIRA MACEDO – Auxiliar de Biblioteca 
– Matrícula: 52.985, suspensas por meio da Portaria nº 
258/2018, usufruindo-as em sua integralidade.

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

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 12 de Dezembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 1958/2018
Publicação Nº 171237

PORTARIA Nº 1958/2018

PRORROGA A EXTENSÃO DA CARGA HORARIA CONCEDI-
DA À FARMACEUTICA LUZIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEI-
RO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a CI/SECSAU/N°518/2018 protocolizada 
em 17/10/2018, sob o nº 13187/2018, solicitando a pror-
rogação da extensão da carga horária concedida a servido-
ra Luzia de Fatima de Souza Ribeiro, por meio da Portaria 
nº 1394/2018 pelo período de 19/04/2018 a 18/10/2018, 
justificando a necessidade da referida prorrogação;

- considerando o parecer Jurídico constante no processo;

- considerando os dispositivos da Lei Municipal nº 
1999/2017,

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar a extensão da carga horária, concedida 
por meio da Portaria nº 1394/2018, à Farmacêutica LUZIA 
DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO – matrícula: 53.073, de 20 
(vinte) horas semanais, para 30 (trinta) horas semanais, 
com a remuneração proporcional ao aumento da carga ho-
rária, no período de 19/10/2018 a 18/04/2019, tendo em 
vista a necessidade da atuação da mesma na dispensação 
de medicamentos no setor de Serviço Social da Secretaria 
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de Saúde, com amparo na Lei Municipal nº 1999/2017.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroagidos a 19/10/2018.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 12 de Dezembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 1959/2018
Publicação Nº 171238

PORTARIA Nº 1959/2018

DESIGNA O ENGENHEIRO CIVIL, EDEILSON DA SILVA SO-
ARES, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A PAVIMENTA-
ÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO QUE LIGA SÃO SEBASTIÃO 
DE BELÉM A RIO DAS PEDRAS, NESTE MUNICÍPIO - CON-
CORRÊNCIA Nº 014/2018. O Prefeito Municipal de Santa 
Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais e,

- considerando a indicação de fiscal de obra no Termo de 
Referencia, constante no processo nº 12462/2018, para 
fiscalizar a pavimentação asfáltica do trecho que liga São 
Sebastião de Belém a Rio das Pedras, objeto do contrato 
359/2018, oriundo da Concorrência nº014/2018;

- considerando o disposto nos Art. 67,§§ 1º e 2º da Lei 
Federal nº 8666/93;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI, 
XV e XL da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de 
Jetibá;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Engº Civil EDEILSON DA SILVA SO-
ARES, CREA – ES 020329/D, matrícula nº 51.646, para 
acompanhar e fiscalizar a execução da pavimentação as-
fáltica do trecho que liga São Sebastião de Belém a Rio 
das Pedras, conforme planilhas, projetos e anexos do Edi-
tal de Concorrência nº 014/2018 – Contrato nº 359/2018, 
em conformidade com os projetos e as especificações, os 
quantitativos, as planilhas de custos e cronograma físi-
co/financeiro que integram o processo administrativo nº 
12462/2018 e demais apensados.

Art. 2º. O representante designado por este ato, anota-
rá em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 
com a execução da obra, determinando o que for necessá-
rio à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapas-
sarem a competência do representante deverão ser solici-
tadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das 
medidas convenientes.

Art. 3º. Esta atividade não incidirá qualquer remuneração/
gratificação ao salário do profissional.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 12 de Dezembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 1960/2018
Publicação Nº 171240

PORTARIA Nº 1960/2018

DESIGNA O ENGENHEIRO CIVIL, EDEILSON DA SILVA SO-
ARES, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A DRENAGEM 
E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, NESTE 
MUNICÍPIO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017. O Prefei-
to Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando a indicação de fiscal de obra no Termo de 
Referencia, constante no processo nº 9036/2017, para fis-
calizar a drenagem e pavimentação, objeto do contrato 
110/2017, oriundo da Tomada de Preços nº003/2017;

- considerando o disposto nos Art. 67,§§ 1º e 2º da Lei 
Federal nº 8666/93;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI, 
XV e XL da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de 
Jetibá;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Engº Civil EDEILSON DA SILVA SOARES, 
CREA – ES 020329/D, matrícula nº 51.646, para acompa-
nhar e fiscalizar a execução da drenagem e pavimentação 
de logradouros públicos, conforme planilhas, projetos e 
anexos do Edital de Tomada de Preços nº 003/2017 – Con-
trato nº 110/2017, em conformidade com os projetos e as 
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especificações, os quantitativos, as planilhas de custos e 
cronograma físico/financeiro que integram o processo ad-
ministrativo nº 9036/2017 e demais apensados.

Art. 2º. O representante designado por este ato, anota-
rá em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 
com a execução da obra, determinando o que for necessá-
rio à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapas-
sarem a competência do representante deverão ser solici-
tadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das 
medidas convenientes.

Art. 3º. Esta atividade não incidirá qualquer remuneração/
gratificação ao salário do profissional.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com seus efeitos retroagidos ao início das obras.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 12 de Dezembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 1961/2018
Publicação Nº 171241

PORTARIA Nº 1961/2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA MAR-
CIA DA SILVA SANTOS. O Prefeito Municipal de Santa Ma-
ria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº057/2018 proto-
colizada em 03/12/2018, sob o nº 14719/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao 
período aquisitivo de 04/06/2017 a 03/06/2018, MARCIA 
DA SILVA SANTOS - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Matrícu-
la: 50.440 no período de 13/12/2018 a 11/01/2019.

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

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES,13 de Dezembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 1962/2018
Publicação Nº 171242

SUSPENDE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA KATIELE 
CONTI. PORTARIA Nº 1962/2018

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que foram concedidas férias regulamen-
tares a servidora Katiele Conti por meio da Portaria nº 
1826/2018, que compreende o período de 19/11/2018 a 
18/12/2018;

- considerando a CI/SECSAU/Nº.589/2018, protocolizada 
sob o nº 15114/2018, em 11/12/2018, informando que 
a referida servidora retornará as suas atividades e solici-
tando a suspensão das férias da mesma, pelo período de 
22/11/2018 a 18/12/2018 (27 dias);

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso VI da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Suspender o gozo de férias da Servidora Pública 
Municipal KATIELE CONTI – CHEFE UNIDADE ENFERMA-
GEM SAUDE DA FAMILIA - Matrícula:51.749, pelo período 
de 22/11/2018 a 18/12/2018.

Art. 2º. O período de férias que compreende 22/11/2018 
a 18/12/2018 (27 dias), será usufruído oportunamente.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroagidos a 22/11/2018.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 14 de Dezembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 1237/2018
Publicação Nº 171243

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO                                 
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0001237/2018
Data 10/12/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

44.240,53

Manutenção das atividades administrativas

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

002001.0412200012.001

31901100000

0000001

1000000

40.902,10

Manutenção das Atividades Administrativas

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

003001.0412200012.011

31901100000

0000032

1000000

4.000,00

Manutenção das Atividades Administrativas

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

003001.0412200012.011

31901300000

0000033

1000000

2.486,17

Manutenção das Atividades Administrativas

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

004001.0412200012.019

31911300000

0000048

1000000

65.649,32

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

007001.1236100012.060

31901100000

0000105

1101000

3.747,90

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

007001.1236100012.060

31901100000

0000105

1102000

277.334,81

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

007001.1236100012.060

31901100000

0000105

1103000

10.992,61

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

007001.1236100012.060

31901300000

0000106

1101000

3.000,00

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

007001.1236500012.061

31901100000

0000116

1103000

5.500,00

Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

007001.1236800212.063

44905200000

0000131

1101000

14.224,06

Manutenção das Atividades administrativas

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

011001.1512200012.006

31901100000

0000227

1000000

10.989,75

Manutenção das Atividades administrativas

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

011001.1512200012.006

31901300000

0000228

1000000

3.000,00

Manutenção das atividades administrativas

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

012001.0412200012.031

31901100000

0000252

1000000

595,00

Manutenção das atividades administrativas

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

015001.1812200012.015

31901100000

0000335

1000000

469,24

Manutenção das atividades administrativas

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

015001.1812200012.015

31901300000

0000336

1000000

959,21

Manutenção das atividades administrativas

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

015001.1812200012.015

31911300000

0000337

1000000

2.500,00

Manutenção das Atividades Administrativas

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

017001.0412200012.012

31901300000

0000392

1000000

86,20

Manutenção das Atividades Administrativas

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

018001.0412400012.010

31911300000

0000416

1000000

TOTAL: 490.676,90

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 490.676,90 (quatrocentos e noventa  mil seiscentos e setenta e seis reais  e noventa  centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

4.060,00

Manutenção das atividades administrativas

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100000033901400000

002001.0412200012.0010000004

5.797,65

Manutenção das atividades administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

002001.0412200012.0010000006

1.282,78

Manutenção das atividades administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

002001.0412200012.0010000007

0,10

Manutenção das atividades administrativas

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100000033909200000

002001.0412200012.0010000009

8.200,00

Manutenção das atividades administrativas

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

002001.0412200012.0010000011

1.000,00

Implantação do sistema de retransmissão do sinal digital de TV

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

002001.0413100031.0010000012

1.000,00

Implantação do sistema de retransmissão do sinal digital de TV

OBRAS E INSTALAÇÕES 100000044905100000

002001.0413100031.0010000014

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$ 490.676,90   (quatrocentos e noventa  mil seiscentos e setenta
e seis reais  e noventa  centavos ), nas seguintes dotações:
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24.900,00

Ações de comunicação

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

002001.0413100032.0040000016

511,00

Ações de comunicação

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

002001.0413100032.0040000017

6.000,00

Ações de comunicação

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

002001.0413100032.0040000018

500,00

Apoio às ações preventivas de redução da violência e criminalidade

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

002001.0618100022.0020000022

442,96

Apoio às ações preventivas de redução da violência e criminalidade

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

002001.0618100022.0020000023

381,16

Apoio às ações preventivas de redução da violência e criminalidade

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

002001.0618100022.0020000024

12.450,00

Ações de Proteção e Defesa Civil

SUBVENÇÕES SOCIAIS 100000033504300000

002001.0618200022.0030000027

1.400,00

Ações de Proteção e Defesa Civil

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100000033901400000

002001.0618200022.0030000028

5.000,00

Ações de Proteção e Defesa Civil

MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100000033903200000

002001.0618200022.0030000435

3.404,64

Ações de Proteção e Defesa Civil

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

002001.0618200022.0030000030

16.465,00

Manutenção das Atividades Administrativas

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

003001.0412200012.0110000037

24,10

Manutenção das Atividades Administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

003001.0412200012.0110000038

8.106,56

Manutenção das Atividades Administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

003001.0412200012.0110000039

3.986,05

Manutenção das Atividades Administrativas

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

003001.0412200012.0110000044

680,00

Manutenção das Atividades Administrativas

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100000033901400000

004001.0412200012.0190000049

901,99

Manutenção das Atividades Administrativas

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

004001.0412200012.0190000050

661,49

Manutenção das Atividades Administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

004001.0412200012.0190000052

2.486,17

Manutenção das Atividades Administrativas

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

004001.0412200012.0190000055

114,14

Manutenção das Atividades administrativas

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

005001.0412100012.0050000065

61.000,00

Manutenção das Atividades administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

005001.0412100012.0050000067

250,00

Manutenção das Atividades administrativas

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100000033909300000

005001.0412100012.0050000069

360,00

Manutenção das Atividades Administrativas

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100000033901400000

006001.0312200012.0570000086

1.200,83

Manutenção das Atividades Administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

006001.0312200012.0570000089

1.428,61

Manutenção das Atividades Administrativas

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 110100033901400000

007001.1212200012.0590000096

2.589,40

Manutenção das Atividades Administrativas

MATERIAL DE CONSUMO 110100033903000000

007001.1212200012.0590000097

2.000,00

Manutenção das Atividades Administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 110100033903600000

007001.1212200012.0590000099
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18.043,89

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

007001.1236100012.0600000108

7.580,00

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

MATERIAL DE CONSUMO 111900033903000000

007001.1236100012.0600000108

701,21

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil

MATERIAL DE CONSUMO 110100033903000000

007001.1236500012.0610000119

7.837,00

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil

MATERIAL DE CONSUMO 111900033903000000

007001.1236500012.0610000119

21.287,11

Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica

MATERIAL DE CONSUMO 110100033903000000

007001.1236800212.0630000129

30,00

Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica

MATERIAL DE CONSUMO 111900033903000000

007001.1236800212.0630000129

15.400,00

Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 110100033903900000

007001.1236800212.0630000130

0,01

Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 119900033903900000

007001.1236800212.0630000130

2.423,72

Manutenção Das Atividades Administrativas

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

009001.0812200012.0690000153

3.000,00

Manutenção Das Atividades Administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

009001.0812200012.0690000155

9.541,49

Proteção Social Basica

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

009001.0824400252.0700000164

195,02

Proteção Social Basica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

009001.0824400252.0700000166

7.994,57

Proteção Social Basica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 130100033903900000

009001.0824400252.0700000166

1.000,00

Proteção Social Basica

OBRAS E INSTALAÇÕES 100000044905100000

009001.0824400252.0700000167

1.000,00

Proteção Social Basica

OBRAS E INSTALAÇÕES 130100044905100000

009001.0824400252.0700000167

810,00

Proteção Social Basica

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

009001.0824400252.0700000168

294,95

Proteção Social De Média Complexidade

MATERIAL DE CONSUMO 130100033903000000

009001.0824400252.0710000169

1.763,46

Proteção Social De Média Complexidade

MATERIAL DE CONSUMO 139900033903000000

009001.0824400252.0710000169

475,20

Proteção Social De Média Complexidade

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 139900033903600000

009001.0824400252.0710000170

4.161,30

Proteção Social De Média Complexidade

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 139900033903900000

009001.0824400252.0710000171

758,32

Proteção Social de Alta Complexidade

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 139900033903600000

009001.0824400252.0720000174

4.030,09

Proteção Social de Alta Complexidade

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 139900033903900000

009001.0824400252.0720000175

1.000,00

Proteção Social de Alta Complexidade

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 130100044905200000

009001.0824400252.0720000176

1.000,00

Proteção Social de Alta Complexidade

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 139900044905200000

009001.0824400252.0720000176

675,00

Benefícios Eventuais

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 139900033904800000

009001.0824400262.0730000178

1.713,87

Apoio a Entidades Assistencias

SUBVENÇÕES SOCIAIS 100000033504300000

009001.0824400272.0740000179
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2.000,00

Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência

SUBVENÇÕES SOCIAIS 130100033504300000

009002.0824400312.0780000188

34.391,02

Manutenção das atividades administrativas

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

010001.0412200012.0370000193

700,00

Construção, recuperação, adequação e aquisição de prédios públicos

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

010001.0412200121.0080000205

10.845,00

Pavimentação e drenagem

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

010001.1545100121.0090000216

10.143,00

Mobilidade Urbana

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

010001.1545100121.0100000219

1.400,00

Mobilidade Urbana

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

010001.1545100121.0100000221

1.000,00

Construção, recuperação e substituição de pontes de concreto

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

010001.1545100121.0110000223

6.880,00

Construção, recuperação e substituição de pontes de concreto

MATERIAL DE CONSUMO 160500033903000000

010001.1545100121.0110000223

7.945,00

Construção, recuperação e substituição de pontes de concreto

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

010001.1545100121.0110000224

29.437,94

Extensão de rede

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 160200033903900000

010001.2575200121.0120000226

1.590,00

Manutenção das Atividades administrativas

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100000033901400000

011001.1512200012.0060000230

788,22

Manutenção das Atividades administrativas

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

011001.1512200012.0060000231

844,75

Manutenção das Atividades administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

011001.1512200012.0060000232

31.875,33

Manutenção das Atividades administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

011001.1512200012.0060000233

11.720,30

Manutenção, melhoria e ampliação da iluminação pública

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 160200033903900000

011001.1545200042.0070000240

2.264,00

Manutenção das atividades administrativas

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100000033901400000

012001.0412200012.0310000255

8.108,00

Manutenção da frota de máquinas, equipamentos e veículos pesados

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

012001.2678200012.0330000266

15.000,00

Renovação e manutenção de veículos

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 160400033903900000

013001.2612200192.0550000286

4.395,00

Manutenção das atividades administrativas

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100000033901400000

014001.2012200012.0210000297

53,20

Manutenção das atividades administrativas

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

014001.2012200012.0210000298

1.539,40

Manutenção das atividades administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

014001.2012200012.0210000299

595,00

Manutenção das atividades administrativas

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100000033901400000

015001.1812200012.0150000338

959,21

Manutenção das atividades administrativas

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

015001.1812200012.0150000339

252,18

Manutenção das atividades administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

015001.1812200012.0150000341

217,06

Construções ambientais

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

015001.1845100061.0030000346

1.804,38

Realização dos eventos do calendário anual

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

016001.1339200102.0290000384
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1.780,00

Realização dos eventos do calendário anual

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

016001.1339200102.0290000385

4.355,77

Manutenção das Atividades Administrativas

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

017001.0412200012.0120000395

2.500,00

Manutenção das Atividades Administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

017001.0412200012.0120000397

249,10

Manutenção das Atividades Administrativas

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100000033909300000

017001.0412200012.0120000399

86,20

Manutenção das Atividades Administrativas

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100000031901300000

018001.0412400012.0100000415

1.330,00

Manutenção das Atividades Administrativas

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100000033901400000

018001.0412400012.0100000417

827,00

Manutenção das Atividades Administrativas

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

018001.0412400012.0100000418

1.500,00

Manutenção das Atividades Administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

018001.0412400012.0100000419

TOTAL: 490.676,90

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
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Publicação Nº 171256

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO               
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0001240/2018
Data 11/12/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

63,41

Manutenção das Atividades Administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

003001.0412200012.011

33903600000

0000038

1000000

2.000,00

Manutenção das Atividades administrativas

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

005001.0412100012.005

31901100000

0000061

1000000

532,86

Manutenção das Atividades Administrativas

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

006001.0312200012.057

31901100000

0000082

1000000

218,54

Manutenção das Atividades Administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

007001.1212200012.059

33903900000

0000100

1101000

2.300,00

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

007001.1236100012.060

33903600000

0000110

1101000

38.816,97

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

007001.1236500012.061

31901100000

0000116

1103000

21.765,73

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

007001.1236500012.061

31901300000

0000117

1101000

4.000,00

Manutenção das atividades administrativas 

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

008001.1012200012.041

33904600000

0000009

1201000

15.818,14

Manutenção e ampliação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

008001.1030100142.045

31901100000

0000035

1203000

20.512,40

Manutenção dos serviços de saúde da média e alta complexidade

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

008001.1030200152.047

31901100000

0000050

1203000

15.600,37

Manutenção e ampliação das ações de Saúde Mental

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

008001.1030200152.048

31901100000

0000062

1203000

3.274,74

Manutenção das ações desenvolvidas pelo setor de vigilância sanitária

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

008001.1030400162.049

31901100000

0000071

1203000

15.965,17

Manutenção Das Atividades Administrativas

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

009001.0812200012.069

31901100000

0000149

1301000

1.690,65

Manutenção das atividades administrativas

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

012001.0412200012.031

31901300000

0000253

1000000

144,70

Realização de apoio ao associativismo e ao cooperativo

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

014001.2060800082.023

44905200000

0000332

1000003

1.334,51

Manutenção das atividades administrativas

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

015001.1812200012.015

31901300000

0000336

1000000

4.028,00

Realização dos eventos do calendário anual

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

016001.1339200102.029

33903900000

0000386

1000000

37,00

Construção, reforma e ampliação

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

017001.2781300051.002

44909300000

0000440

1000000

TOTAL: 148.103,19

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 148.103,19 ( cento e quarenta e oito mil  cento e três reais  e dezenove centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

4.000,00

Manutenção das atividades administrativas 

MATERIAL DE CONSUMO 120100033903000000

008001.1012200012.0410000006

15.818,14

Manutenção e ampliação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120100031901100000

008001.1030100142.0450000035

20.512,40

Manutenção dos serviços de saúde da média e alta complexidade

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120100031901100000

008001.1030200152.0470000050

15.600,37

Manutenção e ampliação das ações de Saúde Mental

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120100031901100000

008001.1030200152.0480000062

3.274,74

Manutenção das ações desenvolvidas pelo setor de vigilância sanitária

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120100031901100000

008001.1030400162.0490000071

63,41

Manutenção das Atividades Administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

003001.0412200012.0110000039

2.000,00

Manutenção das Atividades administrativas

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100000031901300000

005001.0412100012.0050000062

532,86

Manutenção das Atividades Administrativas

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100000031901300000

006001.0312200012.0570000083

218,54

Manutenção das Atividades Administrativas

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 110100033901400000

007001.1212200012.0590000096
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MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO                 
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0001240/2018
Data 11/12/2018 

2.300,00

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

007001.1236100012.0600000108

60.582,70

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110100031901100000

007001.1236500012.0610000116

15.965,17

Manutenção Das Atividades Administrativas

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 139900031901100000

009001.0812200012.0690000149

1.690,65

Manutenção das atividades administrativas

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100000031901100000

012001.0412200012.0310000252

144,70

Realização de apoio ao associativismo e ao cooperativo

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

014001.2060800082.0230000332

1.334,51

Manutenção das atividades administrativas

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100000031901100000

015001.1812200012.0150000335

4.028,00

Realização dos eventos do calendário anual

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

016001.1339200102.0290000384

37,00

Construção, reforma e ampliação

OBRAS E INSTALAÇÕES 100000044905100000

017001.2781300051.0020000413

TOTAL: 148.103,19

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

SÍLVIA H. F. DE FREITAS GIORDANI
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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DECRETO N° 1241/2018
Publicação Nº 171257

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO         
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0001241/2018
Data 11/12/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

700,00

Manutenção das Atividades administrativas

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

005001.0412100012.005

31901100000

0000061

1000000

8.921,00

Manutenção da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

006001.0309100012.058

31901100000

0000073

1000000

1.500,00

Manutenção das Atividades Administrativas

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

006001.0312200012.057

31901100000

0000082

1000000

5.177,70

Construção, reforma e ampliação das unidades de educação infantil 

OBRAS E INSTALAÇÕES

007001.1236500221.018

44905100000

0000124

1107000

73.902,98

Mobilidade Urbana

MATERIAL DE CONSUMO

010001.1545100121.010

33903000000

0000219

1000000

TOTAL: 90.201,68

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 90.201,68 (noventa  mil duzentos e um reais  e sessenta e oito centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

250,00

Manutenção das Atividades administrativas

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100000044909300000

005001.0412100012.0050000072

8.921,00

Manutenção da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

006001.0309100012.0580000081

450,00

Manutenção das Atividades Administrativas

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100000033901400000

006001.0312200012.0570000086

1.500,00

Manutenção das Atividades Administrativas

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

006001.0312200012.0570000092

5.177,70

Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 110100044905200000

007001.1236800212.0630000131

73.902,98

Mobilidade Urbana

OBRAS E INSTALAÇÕES 100000044905100000

010001.1545100121.0100000222

TOTAL: 90.201,68

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$ 90.201,68   (noventa  mil duzentos e um reais  e sessenta e
oito centavos ), nas seguintes dotações:
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DECRETO N° 1242/2018
Publicação Nº 171258

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO         
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0001242/2018
Data 11/12/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

91.380,41

Construção, reforma e ampliação das unidades de educação infantil 

OBRAS E INSTALAÇÕES

007001.1236500221.018

44905100000

0000124

3107000

41.933,72

Manutenção e ampliação das Atividades da Atenção Primária à Saúde - PAB

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

008001.1030100142.043

31901100000

0000019

3203000

38.780,08

Manutenção e ampliação das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

008001.1030100142.044

31901100000

0000027

3203000

14.403,18

Manutenção e ampliação dos serviços de saúde bucal

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

008001.1030100142.046

31901100000

0000040

3203000

9.211,41

Manutenção das ações desenvolvidas pelo setor de vigilância ambiental

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

008001.1030500172.050

31901100000

0000078

3203000

1.889,67

Manutenção das ações de vigilância epidemiológica

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

008001.1030500172.051

31901100000

0000085

3203000

10.000,00

Manutenção Das Atividades Administrativas

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

009001.0812200012.069

31901100000

0000149

3301000

TOTAL: 207.598,47

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R$ 207.598,47 (duzentos e sete mil quinhentos e noventa e oito reais  e quarenta e sete 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$ 207.598,47   (duzentos e sete mil quinhentos e noventa e oito
reais  e quarenta e sete centavos ), nas seguintes dotações:
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DECRETO N° 1245/2018
Publicação Nº 171262

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO         
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0001245/2018
Data 12/12/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

6.371,21

Manutenção das Atividades Administrativas

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

007001.1212200012.059

31901300000

0000094

1101000

37.547,82

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

007001.1236100012.060

31901300000

0000106

1103000

2.561,93

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

007001.1236500012.061

31901300000

0000117

1103000

66.459,04

Manutenção das atividades administrativas 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

008001.1012200012.041

31901100000

0000001

1201000

TOTAL: 112.940,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 112.940,00 ( cento e doze mil novecentos e quarenta  reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

66.459,04

Manutenção e ampliação dos serviços de saúde bucal

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120100031901100000

008001.1030100142.0460000040

46.480,96

Mobilidade Urbana

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

010001.1545100121.0100000219

TOTAL: 112.940,00

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$ 112.940,00   ( cento e doze mil novecentos e quarenta  reais
), nas seguintes dotações:
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Santa Teresa

Prefeitura

AVISO PP 138/2018
Publicação Nº 171280

AVISO DE LICITAÇÃO

EXCLUSIVO PARA ME/EPP E EQUIPARADAS

PREGÃO PRESENCIAL N°138/2018

OBJETO: Registro de Preços para contratação de serviços 
de hospedagem, para atender a demanda das secreta-
rias Municipais de Esporte e Lazer, Secretaria Municipal 
de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura, Secretaria Municipal de 
Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social para o 
exercício de 2019.

ABERTURA DA SESSÃO: 9h do dia 07/01/2019.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Santa Teresa – Rua Darly 
Nerty Vervloet, 446 – Centro, Santa Teresa – ES.

Contato para informações adicionais:

Tel: (27) 3259 – 3853.

O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO SITE DO MUNICI-
PIO DE SANTA TERESA.

Site: www.santateresa.es.gov.br

E-mail:licitacao@santateresa.es.gov.br

Santa Teresa, 17 de dezembro de 2018

Iliani Totola knupp

Pregoeira Oficial – PMST

DECRETO 464/2018
Publicação Nº 171187

DECRETO N° 464/2018

NOMEIA OS MEMBROS DO COMITÊ EXECUTIVO DO PLANO 
DE MOBILIDADE URBANA DE SANTA TERESA.

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o processo protocolado sob o nº 15960/2017;

DECRETA:

Art. 1.º Fica nomeado o Comitê Executivo do Plano de Mo-
bilidade Urbana com os membros que seguem:

I - Representante da Secretaria Municipal de Transportes:

Titular: Cristiano Nestor Neves;

Suplente: Alessandro Sbardelotti.

II - Representante da Procuradoria Jurídica Municipal:

Titular: Lucrécia Avancini Croce Merlo;

Suplente: João Vinicius Tonini Custódio.

III - Representante da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente:

Titular: Robson Zanoni;

Suplente: Mora Guisolfi Menegassi.

IV – Um representante da Secretaria Municipal de Turismo 
e Cultura:

Titular: Josiene Aparecida Ribeiros dos Santos

Suplente: Luiz Marcelo de Almeida Anacleto.

V – Um representante da Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Assuntos Estratégicos:

Titular: Priscila Maria Pizziolo da Motta;

Suplente: Sebastião Teixeira de Souza.

VI – Um representantes da Secretaria Municipal de Obras 
e Infra Estrutura:

Titular: José Roberto Netto;

Suplente: Maciel Gonçalves.

VII – Um representante da Chefia de Gabinete:

Titular: Simone Marina Lepaus;

Suplente: Suely Aparecida Dalapicola.

VIII - Um representante da 19ª CIRETRAN – Santa Teresa 
ES:

Titular: Delson Casotti;

Suplente: Rodrigo Milanezi.

IX - Um representante da Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Santa Teresa:

Titular: Hugo Dettemann;

Suplente: Elza Beatriz Coffler Bolsoni.

X - Um representante do Sindicato Rural de Santa Teresa:

Titular: Fabricio Oliveira Monteiro de Castro;

Suplente: Marcos Corteletti.

http://www.santateresa.es.gov.br/
mailto:licitacao@santateresa.es.gov.br
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XI – Um representante da Câmara Municipal de Santa Te-
resa:

Titular: Deloir José Zanetti;

Suplente: Nivaldo Leppaus.

XII – Um representante da 8ª Cia independente da Polícia 
Militar:

Titular: Capitão QOCPM Sonimarcos Zucolotto;

Suplente: 2º Ten QOCPM Rômulo Carlos Torres Costa.

Art. 2.º O Comitê Executivo do Plano de Mobilidade Urba-
na tem é responsável pela formulação e apresentação do 
Plano de Mobilidade Urbana do Município de Santa Teresa 
e será coordenado pelo Servidor Cristiano Nestor Neves.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 14 de dezembro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 465/2018 - ADERE A ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017

Publicação Nº 171204

DECRETO N° 465/2018

ADERE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017 DO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
– FNDE.

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais; e

Considerando o que dispõe o Inciso II do Artigo 15 da Lei 
Federal nº 8.666/1993 e a Lei Municipal 2.198/2011;

Considerando que a Administração Pública é regida, entre 
outros, pelos Princípios da Moralidade Administrativa e da 
Economicidade;

Considerando que os administradores públicos são respon-
sáveis pela adequada aplicação dos recursos que lhes são 
confiados pela população, e

Considerando a solicitação contida no processo nº 
16.816/2018, protocolado pela Secretaria Municipal de 
Educação;

DECRETA:

Art. 1.º Fica autorizada a adesão a Ata de Registro de Pre-
ços nº 06/2017, anexa a este Decreto, do Pregão Eletrôni-
co nº 10/2017, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, originado através do Processo Adminis-
trativo nº 23034.002238/2016-53.

Art. 2.º Os valores constantes no Pregão Eletrônico serão 
utilizados no processo licitatório para a aquisição de mo-
biliário escolar destinado as Unidades Escolares da Rede 
Pública desta Municipalidade.

Art. 3.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 14 de dezembro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 466/2018
Publicação Nº 171191

DECRETO Nº 466/2018

ALTERA DECRETO Nº 107/2018

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais faz saber que,

Considerando o processo externo nº 15203/2018,

DECRETA:

Art. 1.º Altera os membros do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Educação – FUNDEB constantes 
no Inciso I do Art. 1º do Decreto Nº 107/2018, que passa 
a vigorar com a seguinte redação.

“Art. 1º

I ...

Titular: Simone Marina Lepaus, CPF n.º 964.115.117-72

Suplente: Suely Aparecida Dalapicola, CPF nº 136.529.867-
17”

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, esta do 
Espírito Santo, em 17 de dezembro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

LEI 2725/2018
Publicação Nº 171185

LEI Nº 2.725/2018

INSTITUI O PROGRAMA DE HORTAS URBANAS COMUNI-
TÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO.

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

Faço saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica instituído o Programa de Hortas Urbanas Co-
munitárias intitulado “Quintale della Città”, no Município de 
Santa Teresa, a ser desenvolvido em:

I - Áreas públicas municipais;

II - Áreas de escolas públicas municipais;

III - Áreas declaradas de utilidade pública e desocupadas;

IV - Terrenos ou glebas particulares.

Parágrafo Único. A utilização das áreas referidas no inciso 
IV deste artigo se dará com anuência formal do proprietá-
rio mediante chamada pública.

Art. 2.º. São objetivos do Programa instituído no art. 1º 
desta Lei:

I - Cumprir a função social da propriedade;

II - Manter terrenos limpos e ocupados;

III - Melhorar o visual paisagístico de terrenos;

IV - Proporcionar terapia ocupacional às pessoas da comu-
nidade envolvidas no projeto;

V - Incentivar práticas sustentáveis e de respeito ao meio 
ambiente;

VI - Estimular hábitos de alimentação saudável, por meio 
da produção agroecológica de produtos diversos, como por 

exemplo, plantas medicinais, hortaliças, frutas, verduras e 
legumes;

VII - Incentivar o cultivo do próprio alimento nas residên-
cias;

VIII - Oportunizar a integração social entre membros da 
comunidade;

IX - Promover o resgate do saber popular das práticas 
terapêuticas e incentivar a fitoterapia no cotidiano da co-
munidade;

X - Evitar o acúmulo e/ou depósito de lixo em terrenos 
ociosos;

XI - Preservação de microfauna e biodiversidade vegetal; e

XII - zelar pelo uso seguro, sustentável, temporário e res-
ponsável de bens imóveis subutilizados.

Art. 3.º Constituem etapas para a implantação de hortas 
urbanas comunitárias com relação às áreas:

I - Identificação e localização da área, por meio dos ca-
dastros;

II – consulta e credenciamento de proprietários, em caso 
de terrenos particulares mediante chamada pública;

III – Análise financeira e orçamentária para implantação 
de horta urbana comunitária;

IV– oficialização da área pelo Poder Executivo Municipal 
após formalizada a permissão de uso, que atenda aos ob-
jetivos do programa, para os fins desta Lei; e

V – Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para 
atuar voluntariamente no projeto.

Parágrafo Único. Para o atendimento a inciso III, deverá 
ser considerado no planejamento para a implantação de 
horta urbana comunitária, as peculiaridades de cada re-
gião e de modo geral os seguintes aspectos:

a) Área média;

b) Quantidade de água:

I – Equipamentos necessários para irrigação;

c) Fertilização do solo:

I – Análise de solo;

II – Insumos.

d) Sementes e mudas.

Art. 4.º Os produtos das hortas urbanas comunitárias se-
rão destinados às famílias credenciadas em programas 
sociais, para escolas e entidades sem fins lucrativos que 
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desenvolvam trabalhos sociais e também para pessoas vo-
luntarias envolvidas no Projeto da Horta.

Parágrafo Único. Os produtos produzidos nas hortas urba-
nas comunitárias não poderão ser comercializados.

Art. 5.º As hortas urbanas comunitárias deverão incentivar 
dentre vários aspectos, a compostagem e o reaproveitamen-
to dos resíduos sólidos orgânicos, preferencialmente, para 
manutenção e produção de alimentos cultivados no local.

Art. 6.º A gestão do Programa Hortas Urbanas Comunitá-
rias ficará a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Desenvolvimento Econômico, a qual compete:

I – Disponibilizar equipe técnica e operacional;

II – Disponibilizar maquinas e equipamentos para o servi-
ço de implantação das hortas urbanas comunitárias;

III – A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvi-
mento Econômico fica autorizada a realizar parcerias com 
órgãos públicos municipais, estaduais e federais, e empre-
sas privadas.

Art. 7.º O Executivo Municipal fica autorizado a dar publi-
cidade ao Programa Hortas Urbanas Comunitárias, prefe-
rencialmente por mídia digital e virtual, sendo autorizada 
a divulgação por meios oficiais de comunicação.

Art. 8.º Para fins de implementação do Programa instituído 
no Art. 1º desta lei, a sua regulamentação caberá ao Poder 
Executivo Municipal no que couber, através de Decreto.

Art. 9.° Para despesas decorrentes desta Lei utilizar-se-á a 
Dotação Orçamentária:

Funcional programática:

010010.2060800092.015 – HORTAS URBANAS COMUNI-
TÁRIAS

Elementos de Despesa:

33903000000 – Material de Consumo

33903600000 – Outros Serviços – Pessoa Física

33903900000 – Outros Serviços – Pessoa Jurídica

44905200000 – Equipamentos e Material Permanente.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 17 de dezembro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

LEI COMPLEMENTAR 021/2018
Publicação Nº 171186

LEI COMPLEMENTAR Nº 021/2018

DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO AMPLIADO 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF-AB) NO 
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA – ES.

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei Complementar:

Art. 1.° O NASF-AB (Núcleo Ampliado de Saúde da Família 
e Atenção Básica), faz parte da Atenção Básica e desenvol-
ve ações de responsabilidade em conjunto com a Equipes 
de Saúde da Família e Atenção Básica, tratando-se de um 
Programa Federal.

§ 1.º O objetivo do NASF-AB é identificar junto com a Es-
tratégia Saúde da Família e a comunidade no município de 
Santa Teresa as atividades, as ações e as práticas a serem 
adotadas em cada uma das áreas cobertas. As funções e 
atividades do NASF-AB estão regulamentas na Portaria/MS 
Nº 2.436, de 21 de Setembro de 2017.

§ 2.º A Gestão do NASF-AB no Município de Santa Tere-
sa fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde - SMSA, 
através da Gerência de Atenção Primária.

Art. 2.º O NASF-AB é composto por categorias de pro-
fissionais da saúde, complementar às equipes que atuam 
na Atenção Básica. É formada por diferentes ocupações 
(profissões e especialidades) da área da saúde, atuando 
de maneira integrada para dar suporte (clínico, sanitário 
e pedagógico) aos profissionais das equipes de Saúde da 
Família (eSF) e de Atenção Básica (eAB). O NASF-AB cobri-
rá todo o município, sendo esta população estimada pelo 
IBGE de 2017 em 24.025 (vinte e quatro mil e vinte e 
cinco) habitantes.

Art. 3.º Para compor a Equipe do Núcleo Ampliado de Saú-
de da Família e Atenção Básica (NASF-AB) são criados os 
cargos: 01 (um) Assistente Social com carga horária de 30 
(trinta) horas semanais, 01 (um) Farmacêutico com carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais, 01 (um) Fisiote-
rapeuta com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, 
01 (um) Fonoaudiólogo com carga horária de 40 (quaren-
ta) horas semanais, 01 (um) Nutricionista com carga horá-
ria de 40 (quarenta) horas semanais, 01 (um) Profissional 
de Educação Física com carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais, 01 (um) Psicólogo com carga horária de 
40 (quarenta) horas semanais e 01 (um) Terapeuta Ocu-
pacional com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, 
respeitando o Artigo 3º da Portaria Ministerial 3.124, de 28 
de dezembro de 2012.
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Parágrafo Único. Cabe à Secretaria Municipal de Saúde for-
necer o apoio logístico necessário ao desenvolvimento do 
Programa.

Art. 4.º Os profissionais para atuarem neste Programa 
serão admitidos através de Processo Seletivo e assinarão 
contrato por prazo determinado de 02 (Dois) anos, poden-
do ser renovados por igual período.

Art. 5.º A remuneração dos profissionais do NASF-AB é a 
seguinte:
I – Assistente Social - R$ 1.861,81 (um mil, oitocentos e 
sessenta e um reais, oitenta e um centavos);

II - Farmacêutico - R$ 2.645,90 (Dois mil, seiscentos e 
quarenta e cinco reais e noventa centavos);

III - Fisioterapeuta - R$ 1.984,42 (um mil, novecentos e 
oitenta e quatro reais, quarenta e dois centavos).

IV - Fonoaudiólogo - R$ 2.645,90 (Dois mil, seiscentos e 
quarenta e cinco reais e noventa centavos).

V - Nutricionista - R$ 2.645,90 (Dois mil, seiscentos e qua-
renta e cinco reais e noventa centavos).

VI - Profissional de Educação Física - R$ 2.645,90 (Dois 
mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa centa-
vos).

VII - Psicólogo - R$ 2.645,90 (Dois mil, seiscentos e qua-
renta e cinco reais e noventa centavos).

VIII - Terapeuta Ocupacional - R$ 1.984,42 (um mil, nove-
centos e oitenta e quatro reais, quarenta e dois centavos).

§ 1.º Os recursos destinados à cobertura das despesas 
decorrentes desta Lei Complementar são oriundos dos Go-
vernos Federal e Municipal.

§ 2.º A remuneração dos cargos criados para atenderem 
o NASF-AB seguem as constantes nos Planos de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos do Município de Santa Teresa, no 
que couber.

Art. 6.º Cabe ao Conselho Municipal de Saúde, criado pela 
Lei 1.073/92, de 09 de dezembro de 1992, fiscalizar as 
ações desenvolvidas pelo NASF-AB (Núcleo Ampliado de 
Saúde da Família e Atenção Básica), e apresentar relató-
rios e sugestões ao Chefe do Executivo Municipal para as 
devidas providências.

Art. 7.º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial a Lei Municipal nº 2.711/2018, ficando as admis-
sões oriundas no âmbito da Lei Municipal nº 2.711/2018, 
recepcionadas pela presente Lei Complementar, adequan-
do as mesmas em seus termos estabelecidos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 17 de dezembro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB Nº 367/2018 - DESIGNA FIS-
CAL DE CONTRATOS

Publicação Nº 171205

PORTARIA/CGAB Nº 367/2018

DESIGNA SERVIDORA PARA FISCALIZAR CONTRATOS 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 nº 
16.816/2018, protocolado pela Secretaria Municipal de 
Educação;

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designada a Servidora Luzia Oleni Gava Zi-
viani – Coordenadora Municipal, para atuar como fiscal no 
Contrato firmado pela Municipalidade na aquisição de mo-
biliário escolar destinado as Unidades Escolares da Rede 
Pública desta Municipalidade.

Art. 2.º A Servidora 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. 3.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 dezembro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 17-12-2018
Publicação Nº 171259

RESUMO DO SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO AO CON-
TRATO DE FORNECIMENTO Nº 017/2018

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa/ES através do 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Empresa Posto Dois Pinheiros Ltda.

OBJETO: O objeto do presente Termo de Aditamento é o 
aumento de 4.400 (quatro mil e quatrocentos) litros de 
Óleo Diesel S10.

http://www3.camarasantateresa.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L10731992.html
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VALOR: Terá um aumento no valor de R$ 16.236,00 (de-
zesseis mil, duzentos e trinta e seis reais).

DOTAÇÃO: 012020.1030200612.143.33903000000 – Fon-
te: 1201.

PROCESSO: 17054/2017.

Santa Teresa, 14 de Dezembro de 2018.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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TERMO DE DISPENSA PROCESSO 16598/2018
Publicação Nº 171248

 

                   

              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
            Estado do Espírito Santo 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

 

Termo de Dispensa de Licitação 
 
 
 

 

Reconheço a dispensa de licitação para contratação de empresa especializada em 
serviços de vistoria mecânica para fins de obtenção de Certificado de Vistoria da 
CETURB/ES, para o exercício de 2019, contratando-se para tanto a empresa Vitran 
Engenharia Ltda - EPP, no valor de R$ 3.768,00 (trez mil e setecentos e sessenta e 
oito reais), com amparo legal no Artigo 24 – Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações.  
 
Com base no que consta nos autos do processo nº 16.598/2018, ratifico a presente 
dispensa de licitação. 
 
 
 
 
 
Santa Teresa – ES, 14 de dezembro de 2018. 
 
 
 
 
 
 

Gilson Antônio de Sales Amaro 

Prefeito Municipal 
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TERMO DE DISPENSA PROCESSO 16599/2018
Publicação Nº 171250

 

                   

              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
            Estado do Espírito Santo 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

 

Termo de Dispensa de Licitação 
 
 
 

 

Reconheço a dispensa de licitação para contratação de empresa especializada em 
serviços de Inspeção de Veículos que realizam o transporte escolar, para o exercício 
de 2019, contratando-se para tanto a empresa Vitran Engenharia Ltda - EPP, no 
valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), com amparo legal no Artigo 24 – 
Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  
 
Com base no que consta nos autos do processo nº 16.599/2018, ratifico a presente 
dispensa de licitação. 
 
 
 
 
 
Santa Teresa – ES, 14 de dezembro de 2018. 
 
 
 
 
 
 

Gilson Antônio de Sales Amaro 

Prefeito Municipal 
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Fundo Municipal de Saúde de Santa Tereza

TERMO DE REVOGAÇÃO
Publicação Nº 171158

TERMO DE REVOGAÇÃO

PROCESSOS LICITATÓRIOS NÚMEROS 015.859/2017 E 016.140/2017

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018

O Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com 
sede na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa/ES, CEP: 29650.0000, neste ato representado pela Secre-
tária Municipal de Saúde, Senhora Andréia Passamani Barbosa Corteletti, brasileira, casada, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores, e,

Considerando a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento dos processos licitatórios em sua ins-
tância e em especial, o § 3º, do Art. 49 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como nos termos da 
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal;

Considerando que a Administração Pública deve atender ao Princípio da Eficiência, realizando todos os atos necessários e 
envidando todos os esforços possíveis para obter soluções mais céleres para atender ao interesse público;

Considerando que os supratranscritos processos foram objeto de sucessivas impugnações e mediante a necessidade de su-
prir a demanda dos pacientes, a Secretaria Municipal de Saúde optou pelo cancelamento do Pregão Eletrônico nº 015/2018 
e posteriormente promover a abertura de novo processo para tal fim;

RESOLVE:

REVOGAR os Processos Licitatórios nº 015.859/2017 e nº 016.140/2017, que deram origem a licitação na modalidade, 
Pregão Eletrônico nº 015/2018, cujo objeto consiste na aquisição de Materiais Médico Hospitalares e Medicamentos desti-
nados a atender a demanda de pacientes, residentes nesta Municipalidade.

Dê-se publicidade na forma da Lei e notifique-se os interessados.

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 13 de dezembro de 2018.

Andréia Passamani Barbosa Corteletti

Secretária Municipal de Saúde
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/ 
2018

Publicação Nº 171213

ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 1684/2018 de 15/03/2018.

Pregão Presencial nº 114/2018 de 29/11/2018.

Objeto: Aquisição de motocicletas zero quilômetro para 
a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, 
deste município.

Considerando as decisões tomadas no Pregão supracitado, 
decidimos pela ADJUDICAÇÃO do objeto ora licitado em 
favor da empresa, MOTO SCARTON LTDA, na forma abai-
xo, tornando público este resultado com a sua publicação 
no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo (AMU-
NES), cumprindo ao que determina o artigo 3º da Lei Fe-
deral 8.666/93 consolidada c/c artigo 19 da Lei Orgânica, 
e portal da transparência.

Empresa vencedora: MOTO SCARTON LTDA.

Valor total vencido, conforme relação constante do pro-
cesso:

R$21.729,00 (Vinte e um mil setecentos e vinte e nove 
reais).

São Gabriel da Palha, em 17 de dezembro de 2018.

ERLITON DE MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial

PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2018
Publicação Nº 171315

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 123/2018

DATA DE ABERTURA: 15/01/2019 às 13h.

OBJETO: Constituição de Ata de Registro de Preços, para a 
aquisição de materiais de consumo, cosméticos, produtos 
farmacêuticos e acessórios do vestuário, para atender a 
Rede Cegonha neste município. O edital poderá ser retira-
do no site www.saogabriel.es.gov.br. Demais informações 
pelo telefone 00 XX 27 3727-1366, ramal 362.

São Gabriel da Palha, em 18/12/2018.

ERLITON DE MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial

SUSPENSÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/ 
2018

Publicação Nº 171314

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 104/2018

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de ser-
viço especializado em prestação de serviços de telefonia 
móvel pessoal, com fornecimento de aparelhos celulares 
em regime de comodato para atender às demandas da 
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha. O Pregoei-
ro Oficial comunica aos interessados que este Pregão foi 
SUSPENSO para fins de readequação dos termos do edital 
e seus anexos. Decidida a data para a sua realização, esta 
será amplamente divulgada através de novas publicações.

Demais informações pelo telefone 00 XX 27 3727-1366, 
ramal 362.

São Gabriel da Palha, em 18/12/2018.

ERLITON DE MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial

http://www.saogabriel.es.gov.br/
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São Roque do Canaã

Prefeitura

ERRATA EDITAL PP 070 E 071/2018 - VALE 
ALIMENTAÇÃO

Publicação Nº 171282

Errata do Edital

PP 070/2018

No item 4.2 do Termo de Referência – Anexo 1 do Edital:

Por erro Material, PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE 
REDAÇÃO:

4.2 – Serão desclassificadas as propostas cujo preço exce-
derem ao máximo estabelecido por cada unidade de cartão 
eletrônico/magnético.

O edital encontra-se disponível no site da Prefeitura ou 
pode ser solicitado pelo e-mail: licitacao@saoroquedoca-
naa.es.gov.br.

São Roque do Canaã-Es, 17/12/2018.

Pedro de Alcântara Soares

Pregoeiro Municipal

Errata do Edital

PP 071/2018

No item 4.1 e 4.3 do Termo de Referência– Anexo 1 do 
Edital:

Por erro Material, PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE 
REDAÇÃO:

4.1 - A taxa administrativa máxima apresentada na pro-
posta de preços deverá ser igual ou inferior ao preço médio 
por unidade de cartão eletrônico/magnético cotado pelo 
Setor de Compras, sendo admitido propostas de preços 
com taxa de desconto negativo.

4.3 – Serão desclassificadas as propostas cujo preço exce-
derem ao máximo estabelecido por cada unidade de cartão 
eletrônico/magnético.

O edital encontra-se disponível no site da Prefeitura ou 
pode ser solicitado pelo e-mail: licitacao@saoroquedoca-
naa.es.gov.br.

São Roque do Canaã-Es, 17/12/2018.

Pedro de Alcântara Soares

Pregoeiro Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO Nº 004/2018

Publicação Nº 171334

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 
004/2018.

Processo nº.: 3671/2017.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-
-ES.

Contratado: POSTO IZAURA LTDA

Objeto: Realinhamento de preço do valor unitário do óleo 
diesel, passando de R$ 3,89 (três reais e oitenta e nove 
centavos) para R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) 
e do óleo diesel S10 passando de R$ 3,99 (três reais e no-
venta e nove) para R$ 3,58 (três reais e cinquenta e oito 
centavos), a fim de manter o equilíbrio econômico-finan-
ceiro do contrato.

Vigência: Os valores descritos no presente termo de apos-
tilamento terão vigência a partir do dia 17 de dezembro de 
2018 até o dia 31 de dezembro de 2018.

São Roque do Canaã - ES, 17/12/2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO Nº 044/2018

Publicação Nº 171336

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 
044/2018.

Processo nº.: 2010/2018.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-
-ES.

Contratado: POSTO IZAURA LTDA

Objeto: Realinhamento de preço do valor unitário da ga-
solina comum, passando de R$ 5,03 (cinco reais e três 
centavos) para R$ 4,62 (quatro reais e sessenta e dois 
centavos), a fim de manter o equilíbrio econômico-finan-
ceiro do contrato.

Vigência: Os valores descritos no presente termo de apos-
tilamento terão vigência a partir do dia 17 de dezembro de 
2018 até o dia 31 de dezembro de 2018.

São Roque do Canaã - ES, 17/12/2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 071/2018
Publicação Nº 171155

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 071/2018.

Processo n.º: 2297/2018.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã 
- ES.

Contratado: TRATORCOL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP.

Objeto: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços com fornecimento de peças e acessórios, 
visando à manutenção preventiva e corretiva dos tratores 
agrícolas, trator cortador de grama e máquinas pesadas, 
em atendimento às secretarias municipais de Desenvolvi-
mento Econômico, Obras e Serviços Urbanos e Turismo, 
Cultura, Esporte e Lazer.

Valor Global: O valor total estimado para a presente con-
tratação perfaz um montante em 2018 de R$ 43.492,50 
(quarenta e três mil e quatrocentos e noventa e dois reais 
e cinquenta centavos) e em 2019 de R$ 125.404,00 (cento 
e vinte e cinco mil e quatrocentos e quatro reais) totalizan-
do R$ 168.896,50 (cento e sessenta e oito mil e oitocentos 
e noventa e seis reais e cinquenta centavos).

Vigência: O presente instrumento vigorará até o dia 10 de 
dezembro de 2019, iniciando-se a partir da data de sua 
assinatura.

São Roque do Canaã - ES, 07/12/2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 422/2018
Publicação Nº 171329

PORTARIA N.º 422/2018

DISPÕE SOBRE SUSPENSÃO DE FÉRIAS DE SERVIDOR.

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, com fulcro na lei municipal 564/2009, e consi-
derando:

a) A Portaria nº. 306/2018, de 06 de novembro de 2018; e

b) O conteúdo do processo administrativo nº 4.519/2018

RESOLVE:

Art. 1º - Suspender, por necessidade do serviço público, 
no período de 18/12/2018 a 01/01/2019, as férias regu-
lamentares do servidor BRUNO LOSS LUCHI, concedidas 
através da Portaria nº 306/2018, de 06 de novembro de 
2018, relativas ao período aquisitivo de 01/08/2017 à 
31/07/2018, restando-lhe 15 (quinze) dias, a serem goza-
dos no período de 22/01/2019 a 05/02/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito – ES, 17 de dezembro de 2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 423/2018
Publicação Nº 171331

PORTARIA N.º 423/2018

DISPÕE SOBRE SUSPENSÃO DE FÉRIAS DE SERVIDOR.

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, com fulcro na lei municipal 564/2009, e consi-
derando:

a) A Portaria nº. 312/2018, de 06 de novembro de 2018; e

b) O conteúdo do processo administrativo nº 4.500/2018

RESOLVE:

Art. 1º - Suspender, por necessidade do serviço público, 
no período de 18/12/2018 a 01/01/2019, as férias regu-
lamentares da servidora KEZIA PENHA FADINI, concedi-
das através da Portaria nº 312/2018, de 06 de novembro 
de 2018, relativas ao período aquisitivo de 01/06/2017 à 
31/05/2018, restando-lhe 15 (quinze) dias, a serem goza-
dos no período de 27/05/2019 a 10/06/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito – ES, 17 de dezembro de 2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 424/2018
Publicação Nº 171332

PORTARIA N.º 424/2018

DISPÕE SOBRE SUSPENSÃO DE FÉRIAS DE SERVIDOR.

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, com fulcro na lei municipal 564/2009, e consi-
derando:
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a) A Portaria nº. 303/2018, de 06 de novembro de 2018; e

b) O conteúdo do processo administrativo nº 4.501/2018

RESOLVE:

Art. 1º - Suspender, por necessidade do serviço público, 
no período de 18/12/2018 a 01/01/2019, as férias regu-
lamentares da servidora ANDRESSA PENITENTE TOREZA-
NI, concedidas através da Portaria nº 303/2018, de 06 
de novembro de 2018, relativas ao período aquisitivo de 
03/03/2017 à 02/03/2018, restando-lhe 15 (quinze) dias, 
a serem gozados no período de 21/01/2019 a 04/02/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito – ES, 17 de dezembro de 2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 425/2018
Publicação Nº 171335

PORTARIA Nº 425/2018

DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FÉRIAS 
DE SERVIDOR.

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 da Lei Orgânica Municipal 
e considerando:

a) A Portaria nº 067, de 27 de fevereiro de 2018; e

b) Considerando o processo administrativo n.º 4.502/2018,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o gozo de férias, relativas ao perío-
do aquisitivo de 02/01/2017 à 01/01/2018, à servidora 
TATIANY MELOTTI JEJESKY, no período de 20/12/2018 à 
06/01/2019.

Parágrafo Único - O gozo das férias relativas ao período 
aquisitivo de que trata o caput deste artigo, havia sido 
suspenso através da Portaria n.º 67, de 27 de fevereiro 
de 2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal
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Serra

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÕES - SESA - 2018
Publicação Nº 171244

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 307/2018 Processo nº 64862/2018. 
Licitação nº 749747. Objeto: Contratação de serviço es-
pecializado para realização de exames de analise clinicas. 
Abertura da sessão: 09/01/2019 às 09:00h. Pregoeiro 
: Liliane Carla de Almeida Souza. Pregão Eletrônico nº 
311/2018 Processo nº 62947/2018. Licitação nº 749839. 
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de me-
dicamentos. Abertura da sessão: 15/01/2019 às 09:00h. 
Pregoeiro : Liliane Carla de Almeida Souza. Pregão Ele-
trônico nº 316/2018 Processo nº 45679/2018. Licitação 
nº 749784. Objeto: Registro de preços para eventual 
aquisição de material odontológico. Abertura da sessão: 
15/01/2019 às 09:00h. Pregoeiro : Liliane Carla de Al-
meida Souza. Pregão Eletrônico nº 317/2018 Processo 
nº 62295/2018. Licitação nº 749841. Objeto: Registro de 
preços para eventual aquisição de material gênero alimen-
tício (leite). Abertura da sessão: 09/01/2019 às 10:00h. 
Pregoeiro : Anilza Hilario da Silva Nunes. Pregão Eletrô-
nico nº 319/2018 Processo nº 59330/2018. Licitação nº 
749803. Objeto: Registro de preços para eventual con-
fecção de jalecos. Abertura da sessão: 14/01/2019 às 
09:00h. Pregoeiro : Liliane Carla de Almeida Souza. Pre-
gão Eletrônico nº 320/2018 Processo nº 61765/2018. Li-
citação nº 749788. Objeto: Registro de preços para even-
tual aquisição de material de consumo hospitalar. Abertura 
da sessão: 14/01/2019 às 09:00h. Pregoeiro : Liliane 
Carla de Almeida Souza. Pregão Eletrônico nº 321/2018 
Processo nº 62672/2018. Licitação nº 749844. Objeto: 
Registro de preços para eventual aquisição de Larvicida 
e Inseticida. Abertura da sessão: 09/01/2019 às 09:00h. 
Pregoeiro : Anilza Hilario as Silva Nunes. Pregão Eletrônico 
nº 322/2018 Processo nº 4550/2018. Licitação nº 749838. 
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de 
equipamento hospitalar. Abertura da sessão: 14/01/2019 
às 09:00h. Pregoeiro : Liliane Carla de Almeida Souza. 
Pregão Eletrônico nº 325/2018 Processo nº 57905/2018. 
Licitação nº 749771. Objeto: Aquisição de uniforme/epi 
para os agentes comunitários de saúde-acs. Abertura da 
sessão: 16/01/2019 às 09:00h. Pregoeiro : Liliane Carla 
de Almeida Souza. Pregão Eletrônico nº 326/2018 Proces-
so nº 30083/2018. Licitação nº 749768. Objeto: Aquisição 
de material de uso medico hospitalar. Abertura da sessão: 
14/01/2019 às 09:00h. Pregoeiro : Liliane Carla de Al-
meida Souza. Pregão Eletrônico nº 327/2018 Processo nº 
54992/2018. Licitação nº 749799. Objeto: Registro de pre-
ços para eventual aquisição de material hospitalar. Aber-
tura da sessão: 15/01/2019 às 09:00h. Pregoeiro : Liliane 
Carla de Almeida Souza. Pregão Eletrônico nº 328/2018 

Processo nº 58511/2018. Licitação nº 749774. Objeto: 
Registro de preços para eventual aquisição de materiais 
para uso hospitalar. Abertura da sessão: 16/01/2019 às 
09:00h. Pregoeiro : Liliane Carla de Almeida Souza. Serra, 
17 de Dezembro de 2018.

Equipe de Pregão –SESA/PMS

CONVÊNIO Nº 049/2018
Publicação Nº 171291

Resumo do Convênio nº 049/2018.

Processo nº 44.799/2018

Partes: Convênio de permuta de servidores que entre si 
celebram o Município de Vitória e o Município da Serra para 
fins expressos nas cláusulas que o integram.

Objeto: O presente convênio tem por objeto a permuta 
entre as servidoras Geane Souza Sobral Nascimento, per-
tencente ao quadro de pessoal do Município de Vitória e 
Jociane Penha da Silva pertencente ao quadro de pessoal 
do Município da Serra.

Vigência: O prazo de vigência do presente convênio é a 
contar de 23.01.2018 a 31.12.2020.

DECRETO
Publicação Nº 171319

DECRETO Nº 3279, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018

Institui o Código de Ética do Agente Público Municipal e da 
Alta Administração Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

D E C R E T A :

Art. 1° Fica instituído o Código de Ética do Agente Públi-
co Municipal e da Alta Administração Municipal, aplicável 
a todos os órgãos e entidades da Administração Direta e 
Indireta do Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I

Do Código, sua abrangência e aplicação

Art. 2º Este Código estabelece os princípios e normas de 
conduta ética, aplicáveis aos agentes públicos da Adminis-
tração Direta e Indireta do Município da Serra, sem preju-
ízo da observância dos demais deveres e proibições legais 
e regulamentares.

§ lº O disposto neste Código de Ética e Conduta aplica-se, 

http://licitações-e.com.br/
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no que couber, a todo agente público que, mesmo per-
tencendo a outra instituição, preste serviço ou desenvol-
va qualquer atividade junto a este Município, de natureza 
permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem 
retribuição financeira por parte do Município.

§ 2º Os contratos administrativos de prestação de servi-
ço, bem como os termos de compromisso dos estagiários 
firmados com este Município deverão conter normas de 
observância do presente Código de Ética.

§ 3º Todo ato de posse em cargo efetivo, em cargo em co-
missão ou função gratificada deverá ser acompanhado da 
prestação de compromisso de acatamento e observância 
das regras estabelecidas pelo Código de Ética deste Muni-
cípio, exceto nas hipóteses em que já houve a prestação 
desse compromisso.

§ 4º Este Código de Ética integrará o conteúdo progra-
mático do edital de concurso público para provimento de 
cargos do Município da Serra.

§ 5º Para fins de apuração de comprometimento ético, en-
tende-se por agente público todo aquele que, por força 
de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço 
de natureza permanente, temporária ou excepcional, ain-
da que sem retribuição financeira, desde que ligado direta 
ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Municipal ou 
qualquer setor onde prevaleça o interesse do Município.

Seção II

Dos objetivos

Art. 3º Este Código tem por objetivo:

I. tornar explícitos os princípios e normas éticos que re-
gem a conduta dos agentes públicos municipais e a ação 
institucional, fornecendo parâmetros para que a sociedade 
possa aferir a integridade e a lisura dos atos praticados no 
âmbito da Administração Municipal;

II. definir diretrizes para atitudes, comportamentos, re-
gras de atuação e práticas organizacionais, orientados se-
gundo elevado padrão de conduta ético-profissional, que 
resultem em benefícios à sociedade;

III. disseminar valores éticos, de lisura e de justiça im-
pressos na postura estratégica da estrutura institucional 
da Administração;

IV. promover o esforço conjunto em prol do fortalecimento 
da estrutura institucional da Administração, a fim de que 
esteja alinhada às expectativas legítimas da comunidade, 
de modo a gerar confiança interna e externa na condução 
da atividade administrativa;

V. assegurar transparência e publicidade à atividade admi-
nistrativa, com processos céleres e previsíveis, com funda-
mento nos princípios da segurança jurídica e da confiança 
legítima;

VI. reduzir a subjetividade das interpretações pessoais so-
bre os princípios e normas éticos adotados na Administra-
ção Municipal, facilitando a compatibilização dos valores 
individuais de cada agente público com os valores da ins-
tituição;

VII. orientar a tomada de decisões dos agentes públicos, a 
fim de que se pautem sempre pelo interesse público, com 

razoabilidade e proporcionalidade, sem qualquer favoreci-
mento para si ou para outrem;

VIII. assegurar que o tratamento dispensado à população 
seja realizado com urbanidade, disponibilidade, profissio-
nalismo, atenção e igualdade, sem qualquer distinção de 
sexo, orientação sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, 
tendência política, posição social;

IX. assegurar ao agente público a preservação de sua ima-
gem e de sua reputação, quando sua conduta estiver de 
acordo com as normas éticas estabelecidas neste Código 
de Ética;

X. estabelecer regras básicas sobre conflito de interesses e 
restrições às atividades profissionais posteriores ao exercí-
cio do cargo, emprego ou função;

XI. oferecer, por meio do Conselho e das Comissões de 
Ética Pública, criados com o objetivo de implementar e 
gerir o presente Código de Ética, instâncias de consulta e 
deliberação, visando a esclarecer dúvidas acerca da con-
formidade da conduta do agente público com os princípios 
e normas de conduta nele tratados, aplicando, sempre que 
necessário, as penalidades cabíveis;

XII. disponibilizar meios para que qualquer cidadão apre-
sente denúncias contra agentes públicos relativas à prática 
de atos em desacordo com os princípios e normas de con-
duta ética expressos neste Código.

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS E NORMAS DE CONDUTA ÉTICA

Seção I

Dos Princípios e Valores Fundamentais

Art. 4º O agente público observará, no exercício de suas 
funções, os padrões éticos de conduta que lhe são ineren-
tes, visando a preservar e ampliar a confiança do público 
na integridade, objetividade, imparcialidade e no decoro 
da Administração Pública, regendo-se pela legalidade, im-
pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência admi-
nistrativas e, ainda, pelos seguintes princípios e valores 
fundamentais:

I. supremacia do interesse público: elemento justificador 
da própria existência da Administração Pública, destinado 
à consecução da justiça social e do bem comum;

II. preservação e defesa do patrimônio público e da pro-
bidade administrativa, de forma a assegurar a adequada 
gestão da coisa pública e da destinação das receitas públi-
cas, que são frutos dos tributos pagos direta ou indireta-
mente por todos os cidadãos;

III. imparcialidade: os agentes públicos devem abster-se 
de manifestar suas preferências pessoais em suas ativida-
des de trabalho, desempenhando suas funções de forma 
imparcial e profissional;

IV. a honestidade, a dignidade, o respeito e o decoro: os 
agentes públicos devem proceder conscientemente e em 
conformidade com os princípios e valores estabelecidos 
neste Código de Ética e na legislação aplicável, sempre 
defendendo o bem comum;

V. isonomia: os atos da Administração devem estar com-
prometidos com o interesse geral e a concreção do bem 
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comum, devendo os administrados ser tratados sem quais-
quer discriminações benéficas ou detrimentosas;

VI. qualidade, eficiência e equidade dos serviços públi-
cos: a qualidade de vida dos cidadãos aumenta por via da 
maior rapidez, conveniência e eficiência na prestação dos 
serviços públicos;

VII. competência e desenvolvimento profissional: o agen-
te público deve buscar a excelência no exercício de suas 
atividades, mantendo-se atualizado quanto aos conheci-
mentos e informações necessários, de forma a obter os 
resultados esperados pela sociedade, contando, inclusive, 
para tais fins, com as políticas de desenvolvimento de pes-
soal executadas pela Administração Municipal.

Seção II

Dos Deveres

Art. 5º Constituem deveres dos agentes públicos munici-
pais:

I. resguardar, em sua conduta pessoal, a integridade, a 
honra e a dignidade de sua função pública, agindo em har-
monia com os compromissos éticos assumidos neste Códi-
go e os valores institucionais;

II. proceder com honestidade, probidade e tempestivida-
de, escolhendo sempre, quando estiver diante de mais de 
uma opção legal, a que melhor se coadunar com a ética e 
com o interesse público;

III. representar imediatamente à chefia competente todo 
e qualquer ato ou fato que seja contrário ao interesse pú-
blico, prejudicial à Administração ou à sua missão institu-
cional, de que tenha tomado conhecimento em razão do 
cargo, emprego ou função;

IV. tratar autoridades, colegas de trabalho, superiores, 
subordinados e demais pessoas com quem se relacionar 
em função do trabalho, com urbanidade, cortesia, respei-
to, educação e consideração, inclusive quanto às possíveis 
limitações pessoais;

V. ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, 
respeitando a capacidade e as limitações individuais de 
todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie 
de preconceito ou distinção de raça, sexo, orientação se-
xual, nacionalidade, cor, idade, religião, tendência política, 
posição social e quaisquer outras formas de discriminação;

VI. empenhar-se em seu desenvolvimento profissional, 
mantendo-se atualizado quanto a novos métodos, técni-
cas e normas de trabalho aplicáveis à sua área de atuação;

VII. manter-se atualizado com as instruções, as normas 
de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce 
suas funções;

VIII. disseminar no ambiente de trabalho informações e 
conhecimentos obtidos em razão de treinamentos ou de 
exercício profissional que possam contribuir para a efici-
ência dos trabalhos realizados pelos demais agentes pú-
blicos;

IX. evitar quaisquer ações ou relações conflitantes ou po-
tencialmente conflitantes com suas responsabilidades pro-
fissionais, enviando ao Conselho e às Comissões de Ética 
Pública informações sobre relações, situação patrimonial, 

atividades econômicas ou profissionais que, real ou poten-
cialmente, possam suscitar conflito de interesses, indican-
do o modo pelo qual pretende evitá-lo, na forma definida 
pelos mencionados colegiados;

X. não ceder a pressões de superiores hierárquicos, de 
contratantes, interessados e outros que visem a obter 
quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em 
decorrência de ações ou omissões imorais, ilegais ou anti-
éticas e denunciá-las;

XI. manter neutralidade no exercício profissional, conser-
vando sua independência em relação às influências políti-
co-partidária, religiosa ou ideológica, de modo a evitar que 
essas venham a afetar a sua capacidade de desempenhar 
com imparcialidade suas responsabilidades profissionais;

XII. facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços 
por quem de direito, prestando toda colaboração ao seu 
alcance;

XIII. abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, 
poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse 
público, mesmo que observando as formalidades legais e 
não cometendo qualquer violação expressa à lei;

XIV. divulgar e informar a todos os integrantes do órgão 
ou unidade administrativos a que se vincule sobre a exis-
tência deste Código de Ética, estimulando o seu integral 
cumprimento.

Seção III

Das Vedações

Art. 6º Aos agentes públicos municipais é condenável a 
prática de qualquer ato que atente contra a honra e a dig-
nidade de sua função pública, os compromissos éticos as-
sumidos neste Código de Ética e os valores institucionais, 
sendo-lhes vedado, ainda:

I. praticar ou compactuar, por ação ou omissão, direta ou 
indiretamente, ato contrário à ética e ao interesse público, 
mesmo que tal ato observe as formalidades legais e não 
cometa violação expressa à lei;

II. discriminar colegas de trabalho, superiores, subordina-
dos e demais pessoas com quem se relacionar em função 
do trabalho, em razão de preconceito ou distinção de raça, 
sexo, orientação sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, 
tendência política, posição social ou quaisquer outras for-
mas de discriminação;

III. adotar qualquer conduta que interfira no desempe-
nho do trabalho ou que crie ambiente hostil, ofensivo ou 
com intimidação, tais como ações tendenciosas geradas 
por simpatias, antipatias ou interesses de ordem pessoal, 
sobretudo e especialmente o assédio sexual de qualquer 
natureza ou o assédio moral, no sentido de desqualificar 
outros, por meio de palavras, gestos ou atitudes que ofen-
dam a autoestima, a segurança, o profissionalismo ou a 
imagem;

IV. atribuir a outrem erro próprio;

V. apresentar como de sua autoria idéias ou trabalhos de 
outrem;

VI. usar do cargo, emprego ou função, facilidades, ami-
zades, influências ou de informação privilegiada, visando 
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à obtenção de quaisquer favores, benesses ou vantagens 
indevidas para si, para outros indivíduos, grupos de inte-
resses ou entidades públicas ou privadas;

VII. pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qual-
quer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, presen-
te, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, 
para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimen-
to da sua missão ou para influenciar outro agente público 
para o mesmo fim;

VIII. fazer ou extrair cópias de relatórios ou de quaisquer 
outros trabalhos ou documentos ainda não publicados, 
pertencentes ao Município, para utilização em fins estra-
nhos aos seus objetivos ou à execução dos trabalhos a 
seu encargo, sem prévia autorização da autoridade com-
petente;

IX. divulgar ou facilitar a divulgação, por qualquer meio, 
de informações sigilosas obtidas por qualquer forma em 
razão do cargo, emprego ou função;

X. apresentar-se embriagado ou sob efeito de quaisquer 
drogas ilegais no ambiente de trabalho ou, fora dele, em 
situações que comprometam a imagem pessoal e, por via 
reflexa, a institucional;

XI. utilizar sistemas e canais de comunicação da Adminis-
tração para a propagação e divulgação de trotes, boatos, 
pornografia, propaganda comercial, religiosa ou político-
-partidária;

XII. manifestar-se em nome da Administração quando não 
autorizado e habilitado para tal, nos termos da política in-
terna de comunicação social;

XIII. ser conivente com erro ou infração a este Código de 
Ética ou ao Código de Ética de sua profissão;

XIV. usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exer-
cício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe 
dano moral ou material;

XV. deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao 
seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do 
seu mister;

XVI. permitir que perseguições, simpatias, antipatias, ca-
prichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram 
no trato com o público, com os jurisdicionados administra-
tivos ou com colegas;

XVII. exercer atividade profissional aética ou ligar o seu 
nome a empreendimentos de cunho duvidoso;

XVIII. utilizar, para fins privados, agentes públicos, bens 
ou serviços exclusivos da Administração Pública.

Seção IV

Do Conflito de Interesses

Art. 7º Ocorre conflito de interesses quando o interesse 
particular, seja financeiro, seja pessoal, entra em conflito 
com os deveres e atribuições do agente público em seu 
cargo, emprego ou função.

§ 1º Considera-se conflito de interesses qualquer oportu-
nidade de ganho que possa ser obtido por meio ou conse-
quência das atividades desempenhadas pelo agente públi-
co em seu cargo emprego ou função, em beneficio:

I. próprio;

II. de parente até o terceiro grau civil;

III. de terceiros com os quais o agente público mantenha 
relação de sociedade;

IV. de organização da qual o agente público seja sócio, di-
retor, administrador preposto ou responsável técnico.

§ 2º Os agentes públicos municipais têm o dever de decla-
rar qualquer interesse privado que possa afetar ou parecer 
afetar o desempenho de suas funções com independên-
cia e imparcialidade, devendo tomar medidas necessárias 
para resolver quaisquer conflitos, de forma a proteger o 
interesse público.

Art. 8º São fontes potenciais de conflitos de interesse fi-
nanceiro e devem ser informadas:

I. propriedades imobiliárias;

II. participações acionárias;

III. participação societária ou direção de empresas;

IV. presentes, viagens e hospedagem patrocinadas;

V. dívidas;

VI. outros investimentos, ativos, passivos e fontes subs-
tanciais de renda.

Art. 9º São fontes potenciais de conflitos de interesse pes-
soal:

I. relações com organizações esportivas;

II. relações com organizações culturais;

III. relações com organizações sociais;

IV. relações familiares;

V. outras relações de ordem pessoal.

CAPÍTULO III

DA GESTÃO DE ÉTICA

Seção I

Do Conselho de Ética Pública

Art. 10 Fica criado o Conselho de Ética Pública, vinculado 
diretamente ao Prefeito, competindo-lhe zelar pelo cum-
primento dos princípios éticos explicitados neste Código 
de Ética e, ainda:

I. receber denúncias relativas a atos praticados por inte-
grantes da Alta Administração Municipal que importem in-
fração às normas deste Código de Ética e proceder à sua 
apuração;

II. instaurar, de ofício, no âmbito de sua competência, pro-
cesso e sindicância sobre fato ou ato lesivo de princípio ou 
regra de ética pública;

III. conhecer de consultas, denúncias ou representações 
relativas a integrantes da Alta Administração Municipal;

IV. decidir, originariamente, sobre questões relativas à 
aplicação deste Código de Ética que envolvam condutas de 
integrantes da Alta Administração Municipal;

V. decidir, em nível recursal, sobre questões relativas à 
aplicação deste Código de Ética que envolvam condutas 
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de agentes públicos municipais que não integrem a Alta 
Administração Municipal;

VI. elaborar normas, visando à fiel aplicação dos preceitos 
deste Código de Ética;

VII. receber sugestões de aprimoramento deste Código de 
Ética;

VIII. responder consultas de autoridades e demais agen-
tes públicos relativas à matéria regulada por este Código 
de Ética;

IX. dirimir dúvidas a respeito da interpretação das normas 
deste Código de Ética e deliberar sobre os casos omissos;

X. determinar ao órgão correicional o processamento de 
denúncias recebidas pelo Conselho que importem apura-
ção de infrações disciplinares;

XI. dar ampla divulgação ao Código de Ética;

XII. elaborar o seu regimento interno;

XIII. aprovar o regimento interno das Comissões de Ética 
Pública.

§ 1º O Conselho de Ética Pública será composto por 4 
membros titulares e seus respectivos suplentes, escolhi-
dos e designados pelo Chefe do Poder Executivo Munici-
pal, para exercício de mandato de 2 anos, admitida uma 
recondução.

§ 2º Os membros do Conselho de Ética Pública serão bra-
sileiros, de idoneidade moral e reputação ilibada.

§ 3º Os membros do Conselho de Ética Pública não rece-
berão qualquer remuneração e os trabalhos nele desenvol-
vidos serão considerados prestação de relevante serviço 
público.

§ 4º Das decisões finais do Conselho de Ética Pública ca-
berá recurso ao Prefeito.

Seção II

Das Comissões de Ética Pública

Art. 11 Ficam criadas as Comissões de Ética Pública em 
todos os órgãos do 1º grau hierárquico da Administração 
Direta e em todas as entidades da Administração Indireta 
do Poder Executivo Municipal, competindo-lhes orientar e 
aconselhar sobre a ética profissional do agente público, no 
tratamento com as pessoas e com o patrimônio público e 
conhecer concretamente de imputação ou de procedimen-
to passível de censura.

Parágrafo único. A Comissão de Ética Pública da Coorde-
nadoria de Governo também atuará junto aos seguintes 
órgãos, os quais não possuirão comissão própria:

I. Gabinete do Prefeito;

II. Gabinete do Vice-Prefeito.

Art. 12 As Comissões de Ética Pública atuarão em colabo-
ração com o Conselho de Ética Pública, cabendo-lhes, no 
âmbito dos respectivos órgãos e entidades da Administra-
ção Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal:

I. orientar e aconselhar sobre ética os agentes públicos 
municipais, no âmbito de seus respectivos órgãos ou en-
tidades;

II. zelar pelo cumprimento do Código de Ética e comunicar 
ao Conselho de Ética Pública, situações que possam confi-
gurar falta ética;

III. instaurar, de ofício, no âmbito de sua competência, 
processo e sindicância sobre fato ou ato lesivo de princípio 
ou regra de ética pública;

IV. conhecer de consultas, denúncias ou representações 
contra agente público, decorrentes da aplicação deste Có-
digo de Ética;

V. decidir sobre questões relativas à aplicação deste Có-
digo de Ética que envolvam condutas de agentes públicos 
municipais que não integrem a Alta Administração Muni-
cipal;

VI. propor ao Conselho de Ética Pública procedimentos e 
normas éticas, com vistas a seu aprimoramento;

VII. determinar ao órgão correicional o processamento de 
denúncias recebidas pelas Comissões que importem apu-
ração de infrações disciplinares;

VIII. dar ampla divulgação ao Código de Ética do Agente 
Público Municipal e da Alta Administração Municipal, no 
âmbito de sua competência.

§ 1º As Comissões de Ética Pública serão compostas por 
3 membros titulares e seus respectivos suplentes, escolhi-
dos e designados pelo titular do órgão ou entidade a que 
se vincule, para exercício de mandato de 2 anos, admitida 
uma recondução.

§ 2º Os membros das Comissões de Ética serão, preferen-
cialmente, servidores efetivos e estáveis ou empregados 
públicos em atividade na Administração Municipal, deven-
do, ainda, residir e gozar de idoneidade moral e reputação 
ilibada.

§ 3º Os membros das Comissões de Ética Pública não re-
ceberão qualquer remuneração e os trabalhos nelas de-
senvolvidos serão considerados prestação de relevante 
serviço público.

§ 4º A Comissão de Ética a que se refere este artigo se-
guirá as normas e diretrizes expedidas pelo Conselho de 
Ética Pública e atenderá ao disposto neste Código de Ética.

§ 5º Das decisões finais das Comissões de Ética Pública 
caberá recurso ao Conselho de Ética Pública.

CAPÍTULO IV

DAS PENALIDADES

Art. 13 Sem prejuízo das penalidades estabelecidas na Lei 
Municipal nº 2.360/2001, as condutas incompatíveis com 
o disposto neste Código de Ética serão punidas com as 
seguintes sanções:

I. advertência, verbal ou escrita, aplicáveis aos agentes 
públicos municipais e à Alta Administração Municipal, no 
exercício do cargo, do emprego ou da função;

II. censura ética, por escrito, aplicável a membros da Alta 
Administração que já tiverem deixado o cargo, o emprego 
ou a função.

§ 1º As sanções previstas no caput serão aplicadas, con-
forme o caso, pelo Conselho e pelas Comissões de Ética 
Pública, que deverão, na hipótese de infração disciplinar, 



18/12/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1161

www.diariomunicipales.org.br

Página 326

determinar ao órgão correicional competente a apuração 
dos fatos e a adoção das medidas legais cabíveis.

§ 2º Após a apuração devida, o Conselho e as Comissões 
de Ética Pública poderão sugerir a exoneração imediata de 
ocupante de cargo de provimento em comissão.

§ 3º No caso da infração ética apurada ter sido cometida 
por conselheiro municipal de políticas públicas, a Comissão 
de Ética do órgão ou entidade correspondente poderá su-
gerir a destituição de sua função de conselheiro.

Art. 14 O processo de apuração de prática de ato em des-
respeito ao preceituado neste Código de Ética será instau-
rado pelo Conselho e pelas Comissões de Ética Pública, 
conforme o caso, de ofício ou em razão de denúncia funda-
mentada, desde que haja indícios suficientes da infração.

CAPÍTULO V

DA CONDUTA ÉTICA DA ALTA ADMINISTRAÇÃO MUNICI-
PAL

DAS NORMAS ÉTICAS FUNDAMENTAIS

Art. 15 As normas fundamentais de conduta ética da Ad-
ministração Municipal visam, especialmente, às seguintes 
finalidades:

I. possibilitar à sociedade aferir a lisura do processo deci-
sório governamental;

II. contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos 
da Administração Pública Municipal, a partir do exemplo 
dado pelas autoridades de nível hierárquico superior;

III. preservar a imagem e a reputação do administrador 
público, cuja conduta esteja de acordo com as normas éti-
cas estabelecidas neste Código;

IV. estabelecer regras básicas sobre conflitos de interesses 
públicos e privados e limitações às atividades profissionais 
posteriores ao exercício de cargo público;

V. reduzir a possibilidade de conflito entre o interesse pri-
vado e o dever funcional das autoridades públicas da Ad-
ministração Pública Municipal; e

VI. criar mecanismo de consulta, destinado a possibilitar o 
prévio e pronto esclarecimento de dúvidas quanto à con-
duta ética do administrador.

Art. 16 As normas deste Título aplicam-se às seguintes 
autoridades públicas:

I. Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários do Município, Se-
cretários-Adjuntos, Subsecretários, Chefes de Gabinete e 
seus equivalentes hierárquicos nos Órgãos da Administra-
ção Indireta; e

II. Ocupantes dos cargos comissionados integrantes da es-
trutura básica dos Órgãos da Administração Municipal e da 
estrutura básica das Secretarias do Município, bem como 
das entidades da Administração Indireta.

Art. 17 No exercício de suas funções, as autoridades públi-
cas deverão pautar-se pelos padrões da ética, submeten-
do-se especialmente aos deveres de honestidade, boa-fé, 
transparência, impessoalidade, decoro e submissão ao in-
teresse público.

Art. 18 A declaração de bens e valores da autoridade 

pública, na forma estipulada pela legislação vigente, deve-
rá ser atualizada anualmente, no prazo de até 15 dias após 
a data limite fixada pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, para apresentação da Declaração de Ajuste Anual 
de Imposto de Renda Pessoa Física.

Art. 19 As alterações relevantes no patrimônio da autori-
dade pública deverão ser imediatamente comunicadas à 
Comissão de Ética Pública, especialmente quando se tratar 
de:

I. Atos de gestão patrimonial que envolva:

a) transferência de bens a cônjuge, ascendente, descen-
dente ou parente na linha colateral;

b) aquisição, direta ou indireta, do controle de empresa;

c) outras alterações significativas ou relevantes no valor 
ou na natureza do patrimônio.

II. Atos de gestão de bens, cujo valor possa ser substan-
cialmente afetado por decisão ou política governamental, 
da qual tenha prévio conhecimento em razão do cargo ou 
função, inclusive investimentos de renda variável ou em 
commodities, contratos futuros e moedas para fim espe-
culativo.

§ 1º Em caso de dúvida sobre como tratar situação patri-
monial específica, a autoridade pública deverá consultar 
formalmente a Comissão de Ética Pública.

§ 2º A fim de preservar o caráter sigiloso das informações 
pertinentes à situação patrimonial da autoridade pública, 
uma vez conferidas pela Comissão de Ética Pública, serão 
elas encerradas em envelope lacrado, que somente será 
aberto por determinação do responsável.

Art. 20 A autoridade pública que mantiver participação su-
perior a 5% do capital de sociedade de economia mista, 
de instituição financeira ou de empresa que negocie com 
o Poder Público, comunicará este fato à Comissão de Ética 
Pública.

Art. 21 A autoridade pública não poderá receber salário 
ou qualquer outra remuneração de fonte privada em de-
sacordo com a lei, nem receber transporte, hospedagem 
ou quaisquer favores de particulares, de forma a permitir 
situação que possa gerar dúvida sobre a sua probidade ou 
imparcialidade.

Parágrafo único. É permitida a participação em seminários, 
congressos e eventos semelhantes, desde que tornada pú-
blica eventual remuneração, bem como o pagamento das 
despesas de viagem pelo promotor do evento, que não 
poderá ter interesse em decisão a ser tomada pela auto-
ridade.

Art. 22 É permitido à autoridade pública o exercício não 
remunerado de encargo de mandatário, desde que não im-
plique a prática de atos de comércio ou quaisquer outros 
incompatíveis com o exercício do seu cargo ou função, nos 
termos da lei.

Art. 23 É vedada à autoridade pública a aceitação de pre-
sentes, benefícios ou vantagens.

Art. 24 No relacionamento com outros órgãos e agentes da 
Administração Pública, a autoridade pública deverá escla-
recer a existência de eventual conflito de interesses, bem 
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como comunicar qualquer circunstância ou fato impeditivo 
de sua participação em decisão coletiva ou em órgão co-
legiado.

Art. 25 As divergências entre autoridades públicas serão 
resolvidas internamente, mediante coordenação adminis-
trativa, não lhes cabendo manifestar-se publicamente so-
bre matéria que não seja afeta a sua área de competência.

Art. 26 É vedado à autoridade pública opinar publicamente 
a respeito:

I. da honorabilidade e do desempenho funcional de outra 
autoridade pública Municipal; e

II. mérito de questão que lhe será submetida, para decisão 
individual ou em órgão colegiado.

Art. 27 As propostas de trabalho ou de negócio futuro no 
setor privado, bem como qualquer negociação que envolva 
conflito de interesses, deverão ser imediatamente infor-
madas pela autoridade pública à Comissão de Ética Públi-
ca, independentemente da sua aceitação ou rejeição.

Art. 28 Após deixar o cargo, a autoridade pública não po-
derá:

I. atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou ju-
rídica, inclusive sindicato ou associação de classe, em pro-
cesso ou negócio do qual tenha participado, em razão do 
cargo, e;

II. prestar consultoria a pessoa física ou jurídica, inclusive 
sindicato ou associação de classe, valendo-se de informa-
ções não divulgadas publicamente a respeito de progra-
mas ou políticas do órgão ou da entidade da Administração 
Pública Municipal a que esteve vinculado ou com que tenha 
tido relacionamento direto e relevante nos 6 meses ante-
riores ao término do exercício de função pública.

Art. 29 Na ausência de lei dispondo sobre prazo diverso, 
será de 4 meses, contados da exoneração, o período de 
interdição para atividade incompatível com o cargo ante-
riormente exercido, obrigando-se a autoridade pública a 
observar, neste prazo, as seguintes regras:

I. não aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou es-
tabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica 
com a qual tenha mantido relacionamento oficial direto e 
relevante nos 6 meses anteriores à exoneração;

II. não intervir, em benefício ou em nome de pessoa física 
ou jurídica, junto a órgão ou entidade da Administração Pú-
blica Municipal com que tenha tido relacionamento oficial 
direto e relevante nos 6 meses anteriores à exoneração.

Art. 30 Para facilitar o cumprimento das normas previstas 
neste Código, a Comissão de Ética Pública informará à au-
toridade pública as obrigações decorrentes da aceitação 
de trabalho no setor privado, após o seu desligamento do 
cargo, emprego ou função.

Art. 31 A violação das normas estipuladas neste Capítulo 
acarretará, conforme sua gravidade, as seguintes sanções:

I. advertência, aplicável às autoridades no exercício do 
cargo, do emprego ou da função;

II. censura ética, aplicável às autoridades que já tiverem 
deixado o cargo, o emprego ou a função.

§ 1º As sanções previstas no caput deste artigo, serão 
aplicadas pela Comissão de Ética Pública que, conforme 
o caso poderá encaminhá-lo à entidade ou órgão público 
com responsabilidade pela sua apuração.

Art. 32 O processo de apuração de prática de ato em des-
respeito ao preceituado neste Capítulo será instaurado 
pela Comissão de Ética Pública, de ofício ou em razão de 
denúncia fundamentada, desde que haja indícios suficien-
tes.

§ 1º A autoridade pública será notificada para manifestar-
-se no prazo de 5 dias.

§ 2º O eventual denunciante, a própria autoridade pública, 
bem como a Comissão de Ética Pública, de ofício, poderão 
produzir prova documental.

§ 3º A Comissão de Ética Pública poderá promover as di-
ligências que considerar necessárias, bem como solicitar 
parecer de especialista, quando julgar imprescindível.

§ 4º Concluídas as diligências mencionadas no § 3º, a 
Comissão de Ética Pública notificará a autoridade pública 
para nova manifestação, no prazo de 3 dias.

Art. 33 A Comissão de Ética Pública, se entender necessá-
rio, poderá fazer recomendações ou sugerir ao Prefeito a 
adoção de normas complementares, para esclarecer dis-
posições deste Decreto.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34 Os órgãos e entidades da Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta implementarão, em 60 dias, 
as providências necessárias à plena vigência do Código de 
Ética, inclusive mediante a constituição do Conselho e das 
Comissões de Ética Pública.

Art. 35 Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 23 de novembro de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO
Publicação Nº 171321

DECRETO Nº 3280, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018

Regulamenta o serviço de transporte mediante táxi aces-
sível para atendimento a pessoa com deficiência ou mobi-
lidade reduzida no Município da Serra.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município e, conforme estabelece o artigo 339 da Lei 
Municipal nº 1.522/1991,

D E C R E T A :

Art. 1º Regulamenta a prestação do serviço de transporte 
mediante táxi acessível para atendimento a pessoa com 
deficiência ou mobilidade reduzida.
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Art. 2º O sistema de transporte de passageiros por táxi 
contará com serviço especializado para atender às neces-
sidades de deslocamento de pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida, temporária ou permanente, sem ca-
ráter de exclusividade.

Parágrafo único. O atendimento às pessoas com deficiên-
cia ou mobilidade reduzida será prioritário.

Art. 3º Para a prestação do serviço a que se refere o artigo 
2ª deste Decreto, os veículos serão adaptados em confor-
midade com as normas técnicas específicas e de acordo 
com as determinações constantes do Anexo I.

Art. 4º Constitui obrigação dos permissionários prestar 
serviço de forma adequada à plena satisfação dos usuá-
rios, conforme disposições da secretaria competente e em 
especial:

I. obedecer às exigências específicas para a operação;

II. operar somente com condutores auxiliares devidamen-
te capacitados e habilitados, conforme legislação em vigor;

III. manter permanente a adaptação do veículo, só poden-
do ser substituído por outro igualmente adaptado;

IV. garantir a segurança e a integridade física dos usuá-
rios;

V. manter telefone exclusivo no veículo ou estar vinculado 
à Central de Rádio Comunicação.

Parágrafo único. Poderão ser cadastrados até 2 condutores 
auxiliares para cada veículo.

Art. 5º Os táxis acessíveis não terão pontos fixos.

Parágrafo único. Os táxis acessíveis poderão parar em 
qualquer ponto fixo do Município da Serra, desde que não 
esteja outro táxi acessível parado no mesmo ponto.

Art. 6º As tarifas serão as mesmas praticadas para o ser-
viço convencional.

Art. 7° Os permissionários que possuem táxis convencio-
nais poderão trocar por veículos acessíveis, desde que de-
vidamente autorizado pela secretaria competente.

Art. 8º Os permissionários que trocarem os veículos con-
vencionais por veículos acessíveis deverão seguir as regras 
determinadas neste Decreto.

Art. 9º A execução do serviço mediante táxi acessível fica 
condicionado à expedição de licença para trafegar, que 
dar-se-á somente depois de prévio cadastramento do per-
missionário, condutor auxiliar, veículo e equipamentos, 
bem como a realização de vistoria do veículo pela Divisão 
de Transporte Coletivo e Individual-DTCI.

Art. 10 Para a execução dos serviços mediante táxi acessí-
vel, os veículos deverão estar padronizados de acordo com 
o Anexo I deste Decreto.

Art. 11 Aplicar-se-á, subsidiariamente e no que couber, a 
legislação e demais normas pertinentes ao serviço públi-
co de transporte de passageiros por táxi do Município da 
Serra/ES.

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

Palácio Municipal em Serra, aos 23 de novembro de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

ANEXO I

1 - Para a execução do “serviço de táxi acessível” referente 
às permissões distribuídas em lote único, os veículos deve-
rão atender às seguintes características:

1.1 - ser veículo de passeio;

1.2 - ser de cor branca e estar padronizado em conformi-
dade com as normas municipais;

1.3 - ter idade máxima de 36 meses, contados até a 
data limite para entrega das propostas, respeitando-se, 
na execução da permissão, os termos da Lei Municipal nº 
1.522/1991 quanto a idade do carro.

2 - Atender as especificações técnicas relacionadas abaixo:

2.1 - apresentar equipamento para viabilizar o embarque e 
o desembarque por cadeira de rodas pela porta lateral ou 
pela porta traseira do veículo, respeitando:

a) capacidade de elevação maior ou igual a 250 kg, com 
exceção da massa própria da plataforma de elevação;

b) ângulo de inclinação da plataforma em relação ao piso 
do veículo menor ou igual a 3º (três graus) em qualquer 
direção, com ou sem carga;

c) desnível máximo de 20 mm e vão máximo de 30 mm na 
plataforma para a transposição de fronteiras por parte de 
pessoas em cadeira de rodas ou com outro tipo de apare-
lho para locomoção;

d) não existência de cantos vivos que possam oferecer 
perigo aos usuários;

e) acionamento de elevação do tipo eletro-hidráulico ou 
similar, com operações de subida, descida, recolhimento 
e fechamento totalmente automático, com funcionamento 
continuo, suave e silencioso, acompanhado de dispositi-
vos de segurança para caso de falha de funcionamento do 
equipamento;

f) vãos livres mínimos de 800 mm para a largura e 1.000 
mm para o comprimento;

g) “pega-mãos” aplicados em um dos lados, sendo que os 
mesmos não devem se constituir em barreira para acomo-
dação da cadeira de rodas na plataforma;

h) guias laterais e traseiras na plataforma, na parte que 
se projetar para fora do veículo, para balizamento do ca-
deirante.

2.2 - apresentar área reservada para cadeira de rodas com 
dimensões mínimas de 1.000 mm de comprimento por 
800 mm de largura;

2.3 - apresentar sistema de travamento da cadeira de ro-
das;

2.4 - disponibilizar para o cadeirante 1 cinto de segurança 
pélvico e torácico (3 pontos), que o posicione com segu-
rança e conforto;
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2.5 - apresentar altura interna mínima = 1.500 mm;

2.6 - possuir 5 portas, das quais, no mínimo 1 porta de 
serviço e 1 porta de emergência;

2.7 - a porta de serviço para embarque e desembarque de 
cadeirantes deverá ter dimensão mínima de 1.400 mm de 
altura, medida do piso do veículo à parte superior interna 
da porta.

3. Os veículos serão vistoriados anualmente, devendo 
atender às características previstas em Lei, inclusive em 
relação à vida útil do veículo, que não poderá passar de 8 
anos, conforme artigo 262 da Lei Municipal nº 1.522/1991, 
assim como as que venham a ser regulamentadas pelo 
Município da Serra.

4. Para os licitantes portadores de deficiência física, so-
mente serão aceitos veículos devidamente adaptados, 
conforme artigo 2º da Lei Municipal nº 4.510/2016 e me-
diante o laudo de aprovação emitido pelo Detran.

DECRETO
Publicação Nº 171318

DECRETO Nº 3272, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018

Regulamenta a Lei Municipal n° 4.828, de 5 de junho de 
2018 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

D E C R E T A :

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei Municipal n° 4.828, 
de 5 de junho de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
das empresas contratadas ou das entidades conveniadas 
pelo Município a incluírem adolescentes e jovens em área 
de aprendizagem na execução de obras e serviços.

Art. 2º Fica estabelecido que nas contratações de obras 
e serviços pela Administração Municipal, bem como nas 
contratações, cujos recursos são decorrentes de execução 
de convênios firmados com entidades, o contratado ou 
conveniado fica obrigado a inserir adolescentes e jovens 
aprendizes residentes no Município da Serra em área de 
aprendizagem na execução de serviços ou obras públicas.

§ 1º O contratado ou conveniado, ao inserir adolescentes 
e jovens aprendizes na área de aprendizagem da obra ou 
serviço deverá observar o percentual de 5% a 15% da 
mão-de-obra total para a execução do objeto do contrato 
ou do convênio.

§ 2º No cálculo da percentagem de que trata o caput deste 
artigo, as frações de unidade darão lugar à admissão de 
um aprendiz.

Art. 3º Deverá o contratado ou conveniado cadastrar suas 
vagas disponíveis para aprendizagem dos adolescentes e 
jovens aprendizes, optando por uma das seguintes formas:

I. Telefone:

a) (27) 3252-7405;

b) (27) 3252-7376;

c) (27) 3252-7019;

II. Email: vagas.seter@serra.es.gov.br;

III. sitio: empregabrasil.mte.gov.br;

IV. Pessoalmente, na Secretaria Municipal de Trabalho, 
Emprego e Renda - Seter (Setor de Captação de vagas) 
– Endereço: Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5416, 
Núcleo Pró-cidadão, Portal de Jacaraípe, Serra/ES.

Art. 4º A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e 
Renda - Seter, a partir do cadastro das vagas pelo contra-
tado ou pelo conveniado, fará a seleção dos adolescentes 
e jovens aprendizes e os encaminhará ao contratado ou 
conveniado, para a contratação na condição de aprendi-
zes, atendendo aos seguintes critérios:

I. adolescentes egressos do sistema socioeducativo ou em 
cumprimento de medidas socioeducativas;

II. jovens em cumprimento de pena no sistema prisional;

III. jovens e adolescentes, cujas famílias sejam beneficiá-
rias de programa de transferência de renda;

IV. jovens e adolescentes em situação de acolhimento ins-
titucional;

V. jovens e adolescentes egressos do trabalho infantil;

VI. jovens e adolescentes com deficiência;

VII. jovens e adolescentes matriculados na rede pública 
de ensino, em nível fundamental, médio regular ou médio 
técnico, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos; e,

VIII. jovens desempregados e com ensino fundamental ou 
médio concluído na rede pública.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação. Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Municipal em Serra, aos 22 de novembro de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETOS 
Publicação Nº 171313

DECRETO Nº 3319, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018

Nomeia Assistente Técnico – Sead.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia PEDRO HENRIQUE SILVESTRE SCHEIN, 
para exercer o cargo em comissão de ASSISTENTE TÉC-
NICO - CC-5 da Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos - Sead, com remuneração e atribuições 
previstas em leis específicas.

mailto:vagas.seter@serra.es.gov.br
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Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 14 de dezembro de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3320, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018

Nomeia Assistente Técnico – Sead.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia EDWIN CAETANO CABRAL, para exercer o 
cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO - CC-5 da 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos - Sead, com remuneração e atribuições previstas em 
leis específicas.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 14 de dezembro de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3321, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018

Nomeia Assistente Técnico – Sead.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia MARINA SCHULZ CAMILO NASCIMENTO, 
para exercer o cargo em comissão de ASSISTENTE TÉC-
NICO - CC-5 da Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos - Sead, com remuneração e atribuições 
previstas em leis específicas.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 14 de dezembro de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3322, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018

Nomeia Administrador da Casa de Passagem - Semas.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de ADMINISTRADOR DA 
CASA DE PASSAGEM - CC-5 da Secretaria Municipal de As-
sistência Social - Semas, com remuneração e atribuições 
previstas em leis específicas.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 14 de dezembro de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3323, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018

Exonera Supervisor de Agravos não Crônicos - Sesa.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei 
Municipal nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, LAÍS PEREIRA LUNZ, do cargo 
em comissão de SUPERVISOR DE AGRAVOS NÃO CRÔNI-
COS - CC-5 da Secretaria Municipal de Saúde - Sesa.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 7 de dezembro de 2018.

Palácio Municipal em Serra, aos 14 de dezembro de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

EDITAL 09 - CMS SESA PMS
Publicação Nº 171296

EDITAL Nº 009/2018

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA

BIÊNIO 2019 x 2020

Art. 1º A Secretaria Municipal de Saúde da Serra e o Con-
selho Municipal de Saúde, por meio da Comissão Eleito-
ral, nomeada pela Resolução do CMSS nº 437 de 16 de 
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novembro de 2018, no uso de suas atribuições conferidas 
pela Lei municipal nº 4.311, de 30 de dezembro de 2014, 
publicada em 12 de janeiro de 2015, que regulamenta e 
estrutura o Conselho de Saúde da Serra-CMSS, no Regi-
mento Interno do referido Conselho, bem como Regimen-
to Eleitoral 2019x2020, divulga a relação de conselheiros 
eleitos na Assembléia conjunta das entidades representa-
tivas dos Trabalhadores de Saúde e dos Usuários do Siste-
ma Único de Saúde, realizada dia 29 de novembro de 2018 
na Multivix da Serra.

CONSELHEIROS ELEITOS REPRESENTANDO O SEGMENTO 
DOS TRABALHADORES DE SAÚDE:

• Titular: Lorena Nunes Loureiro - SIMES

• 1º Suplente: Andrea Fiorini - SIMES

• Titular: Angelisa Leandro Bragio - SINDENFERMEIROS

• Titular: Ludmila Rangel de Almeida - SITAEN

• 1º Suplente: Marcos Antônio Fernandes - SITAEN

• Titular: Alberto dos Santos Nogueira - SINDSAUDE

• 1º Suplente: Edinalva Vidal - SINDSAUDE

• 2º Suplente: Teresa Soares da Silva Rocha - SINDSAUDE

CONSELHEIROS ELEITOS REPRESENTANDO O SEGMENTO 
DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE:

• Titular: José Lourenço dos Santos - FAMS

• 1º Suplente: Danilo Canceglieri Mattos - FAMS

• 2º Suplente: Osmar Pimenta - FAMS

• Titular: Josias Henrique Moreira - FAMS

• 1º Suplente: Juvenal Carneiro de Souza - FAMS

• 2º Suplente: Carlos Alberto Dias dos Santos – FAMS

•

• Titular: Daniel Santos da Cruz - FAMS

• 1º Suplente: Carlos Augusto da Silva - FAMS

• 2º Suplente: Paulo Sergio da Silva - FAMS

• Titular: Rosalda de Oliveira Cardoso - Comitê de Saúde 
do Idoso de Jacaraipe

• 1º Suplente: Nilza de Souza Siqueira - Comitê de Saúde 
do Idoso de Jacaraipe

• 2º Suplente: Maria Jacinta dos Santos Duarte - Comitê 
de Saúde do Idoso de Jacaraipe

• Titular: Mauro Natalício de Souza - Pastoral da Saúde da 
Serra

• 1ª Suplente: Maria Pedro Teixeira - Pastoral da Saúde 
Serra

• 2º Suplente: Maria de Oliveira Alves - Pastoral da Saúde 
da Serra

• Titular: Ozana Maria Rodrigues de Sá - Associação de 
Pescadores de Jacaraipe

• 1ª Suplente: Sabrina Alves Silva - Associação de Pesca-
dores de Jacaraipe

• 2ª Suplente: Roseane Coelho Costa - Associação de Pes-
cadores de Jacaraipe

• Titular: Laysa Lima Leopoldino - Fórum LGBT da Serra

• 1º Suplente: Carlos Eduardo Silva Nascimento - Fórum 
LGBT da Serra

• 2ª Suplente: Jefferson Tavares dos Santos - Fórum LGBT 
da Serra

Serra, 14 de dezembro de 2018.

Comissão Eleitoral Biênio 2019x2020

EDITAL 11 - CMS SESA PMS
Publicação Nº 171298

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/2018 – CONSELHO MU-
NICIPAL DE SAÚDE DA SERRA.

Dispõe sobre as indicações dos membros do Conselho Mu-
nicipal de Saúde da Serra, nos segmentos de representan-
tes dos prestadores de serviços do SUS no Município da 
Serra, para o mandato biênio 2019/2020.

Art. 1º A Secretaria Municipal de Saúde da Serra e o Con-
selho Municipal de Saúde, por meio da Comissão Eleitoral, 
nomeada pela Resolução do CMSS nº437 de 16 de julho de 
2018, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei mu-
nicipal nº 4.311, de 30 de dezembro de 2014, publicada 
em 12 de janeiro de 2015, que regulamenta e estrutura o 
Conselho de Saúde da Serra-CMSS e no Regimento Inter-
no do referido Conselho, que trata da indicação dos Con-
selheiros titulares e suplentes dos prestadores de serviços 
do SUS.

Art. 2º CONVOCA todos os prestadores de serviços do SUS 
no Município da Serra para Reunião Geral a se realizar na 
data de 28 de dezembro de 2018, às 14 horas, na sala do 
Conselho Municipal de Saúde da Serra, situada no Pró – 
Cidadão, Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416 – Portal 
de Jacaraípe – Serra/ ES, para discussão sobre a indicação 
dos representantes do segmento para ocupar uma vaga 
como titular e duas como suplente, no referido Conselho, 
durante o biênio 2019-2020.

Art. 3º Conforme previsto no art. 59 do Regimento Interno 
do Conselho Municipal de Saúde da Serra, a forma de esco-
lha dos representantes dos prestadores de serviços do SUS 
a serem indicados a ocupar uma vaga no Conselho ficará a 
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cargo do próprio segmento, podendo a Comissão Eleitoral 
instituída pela Resolução n. º 437 de 16 de julho de 2018 
orientar quanto aos procedimentos a serem adotados.

Serra-ES, 14 de dezembro de 2018.

Daniel Santos da Cruz

Presidente da Comissão Eleitoral Biênio 2019 x 2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Publicação Nº 171308

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - RECADASTRAMENTO

Art. 1 O município da Serra, através da Secretaria Mu-
nicipal da Habitação – SEHAB, convoca os MORADORES, 
relacionados no anexo I deste edital, do Empreendimento 
Habitacional Residencial Ourimar I e II, localizado à Rua 
Domineu Rody Sant’Ana, Área 01-A, Bairro Ourimar, Ser-
ra/ES para comparecerem na Secretaria de Habitação, lo-
calizado na rua Maestro Antônio Cícero, 111 – 3º andar, 
Prefeitura Municipal da Serra, Caçaroca, Serra/ES para re-
alização de RECADASTRAMENTO.

Art. 2º Os moradores deverão estar munidos dos seguin-
tes documentos:

a) Comprovante de residência;

b) Carteira de Identidade do titular e do cônjuge ou com-
panheiro;

c) CPF do titular e do cônjuge ou companheiro;

d) Prova do estado civil do titular e do cônjuge ou compa-
nheiro: Certidão de Nascimento, se solteiro; Certidão de 
Casamento, se casado; Averbação de divórcio, se separa-
do; Certidão de Óbito, se viúvo;

e) Certidão de Nascimento ou do documento oficial com 
foto das demais pessoas que residam no domicílio;

f) Carteira de Trabalho (parte da identificação e contrato 
de trabalho) de todas as pessoas que residam no domicí-
lio, com idade a partir dos 14 anos;

g) Comprovação de renda para todas as pessoas que resi-
dam no domicílio.

Art. 3º Os candidatos que não puderem comparecer ao 
local de recadastramento por motivo de doença ou acessi-
bilidade reduzida deverão solicitar a um familiar que com-
pareça ao local de recadastramento, devidamente munido 
de documento oficial com foto próprio, a fim de preencher 
requerimento com justificativa para que o recadastramen-
to seja realizado por meio de visita domiciliar, onde devem 
ser apresentados os documentos constantes neste Edital.

Art. 4º Para melhor organização do processo de recadas-
tramento, os moradores devem obedecer às seguintes da-
tas de comparecimento:

Serra, 17 de dezembro de 2018

QUEITE CRISTINA FERNANDES MORAES

Secretária de Habitação

ANEXO I

DATA DE COMPARECIMENTO: 27/12/2018

MORADOR

ABINAILDA ROSA DOS SANTOS

ADEILSON ILDEFONSO

ADONES DE AZEVEDO

ADRIANA DA SILVA FAGUNDES / MOIZES NEVES DA 
CONCEICAO

ADRIANA MOREIRA COSTA

ALESSANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS

ALEXSANDRA SILVA SANTOS

ALMERITA PEREIRA DA SILVA

ANA RITA DE JESUS

ANALINA DA SILVA SANTOS

ANDREIA BARBOSA LIRIO / ELIZEU DOS SANTOS LIMA

ANDREIA FRANCISCO DE MOURA DA SILVA

ANDREIA MARQUES DE OLIVEIRA

ANGELA APARECIDA NOGUEIRA

ANGELA MARIA ORNEL DA COSTA

ANIZIA MORAES PESSOA / VENCESLAU SILVA PESSOA

APARECIDA SILVA RAMOS

BEATRIZ DE JESUS PEREIRA

BENEDITO COUTO

BRUNA CRISTINA DOS SANTOS ROCHA

CARLA DAIANA CONCEICAO DE ARAUJO

CINTIA BERNARDES DE JESUS

CLAUDETE LOPES DE FARIAS

CLAUDIANA FERREIRA FERRO SCHAEFFER

CLAUDIO SILVA FERREIRA / ELISABETE MARIA DE LIMA

CLEUZA MARIA LOPES

CRISTIANO PEREIRA DE SOUSA / ARIANI RODRIGUES DE 
MIRANDA

DATA DE COMPARECIMENTO: 28/12/2018

MORADOR

DANIELLY DOS SANTOS SOUZA

DAYANA DUARTE

DAYANE AMARAL SOBRINHO

DEBORA ROCHA COUTINHO GAMA / ROGERIO GAMA

DENISIA GARCIA FERREIRA

DERAILDE CARDOSO LUZ / ANTONIO CARLOS GONCALVES

DIELAINE DIAS DE CASTRO

DILMA SILVA
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DIRLENE CAMPISTA GOMES

DIRLENE MARTINS FERREIRA

DOMINGAS BARBOSA AFFONSO

DORALICE GUEDES

DORVALINA OLIVEIRA ANDRADE

DUCIMARIA DE OLIVEIRA SANTOS

EDINALVA FIRMINO DA CONCEICAO

EDNOLIA MEDEIROS DA SILVA

EDSON HENRIQUE DE SOUZA

ELIANE GOMES DE MATOS

ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS

ELZA MARIA DOS SANTOS

ELZA ROSA DOS REIS

ERALDO DOS SANTOS NOGUEIRA

ERISVALDO CONCEICAO

EULI SOARES ANDRADE

EZEQUIAS DA GAMA SANTOS

FABIO DA SILVA / MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA

FABIOLA DA SILVA SEIDEL / GLEIDSON MARCELO COUTINHO

DATA DE COMPARECIMENTO: 02/01/2019

MORADOR

GEISIANE DUARTE ALMEIDA / SEBASTIAO MARCELO DA SILVA

GETULIO GASONI DOS REIS

HELIA EVANGELISTA DOS SANTOS

ILKEN DA SILVA MEIRA

ILZA SOUZA OLIVEIRA / SANTOS MOREIRA DE OLIVEIRA

IONE HOMERO RODRIGUES

ISAAC ARAUJO DOS SANTOS / POLIANA ROSA V. PEREIRA 
ARAUJO

IVANI OLIVEIRA FREITAS

IVANILDE ALVES

IVOLUZIA TOMAZ DE SOUZA / RUBENS DE OLIVEIRA

IVONE DUARTE SANTANA

JANAINA COUTINHO

JANETE JESUS DOS SANTOS

JOANINA TONIATO

JOAO MANOEL TAVARES

JOAQUIM PEREIRA FILHO / EXPEDITA FERNANDES MADEIRA

JOAQUINA SEVERINA DE OLIVEIRA

JOSE CARLOS DOS SANTOS

JOSE CARLOS VIEIRA

JOSE FERREIRA / CARLA GOMES DOS SANTOS

JOSE MARCOS RIBEIRO DE JESUS / LILIANE A. DOS SANTOS 
DE JESUS

JOSEANE SANTANA DA SILVA

JOSELIAS BORGES PEREIRA / MARIA DAS GRACAS DE O. 
BORGES

JOSIANE BATISTA DA L. NASCIMENTO / EDEMILSON G. NASCI-
MENTO

JOZINA MARCELINA

JUCIARA BARBOSA ARAUJO

JULIANA SOBRINHO DIAS

DATA DE COMPARECIMENTO: 03/01/2019

MORADOR

LAUDIENES CECILIA RIBEIRO RAMOS

LAURIETE PEREIRA DA SILVA

LEILIANA DOS SANTOS SILVA / CARLOS HENRIQUE C. DOS 
SANTOS

LEONARDO CONCEICAO VIEIRA

LILIA CRISTINA DE PAULA

LORENA EVANGELISTA SANTOS

LUCILEA FERREIRA DA GAMA ATHAYDE

LUCILENE CASSIANO DA ROCHA

LUCIMARA DOS SANTOS RIBEIRO

LUCINEA FABIANO

LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA

LUZIA VIDAL

MARCELE SOUZA DOS SANTOS

MARCELIA DUTRA VARGAS

MARCELO FIRMINO DA SILVA

MARCIA CRISTINA BARBOSA BANDEIRA

MARCIA DE ARAUJO SANTOS / LEDIMILSON ARAUJO DOS 
SANTOS

MARCO ANTONIO DE JESUS / MARIA APARECIDA B. DOS SAN-
TOS

MARCOS ANTONIO F. TAVARES / RITA DE CASSIA DE A. TAVA-
RES

MARGARETH F. DAS GRACAS PERE / JOSE CUSTODIO PEREIRA

MARIA APARECIDA FIRMINO

MARIA CARLOTA LARANJEIRA LAURIANO

MARIA CARMOSA P. DA CONCEICAO / MARCOS A. BATISTA 
BISPO

MARIA DA PENHA DOS SANTOS

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA

MARIA DO ROSARIO SILVA REIS

MARIA FERREIRA DE JESUS
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MARIA HISBELT NASCIMENTO

MARIA IOLANDA MATIAS

MARIA RITA DOS SANTOS

MARIA ROSA DIAS

MARIA SYRLEIDE PEREIRA DOS SANTOS LI

MARILEIA GONCALVES

MARINA PATROCINIO VIEIRA

MARLENE DA PENHA CHAGAS

MICHAEL JACKSON FIRMINO DA SILVA

MICHELE DOS SANTOS VERTELO / MARCO A. FAGUNDES SILVA

MILENA DE OLIVEIRA SOUZA

DATA DE COMPARECIMENTO: 04/01/2019

MORADOR

NATALIA LOPES SALVINO

NILZA DOS SANTOS DA SILVA

NIRLENE ALBANO DA SILVA

PASCUAL LULINI

POLIANA PEREIRA CRUZ

PRICILA TIM SANTOS

PRISCILA VITORIO CIRIACO / JOAO MONTEIRO DA SILVA

RAIANE PEREIRA DOS SANTOS

RAQUEL BATISTA RODRIGUES

REGIANE PEREIRA DE OLIVEIRA

REGINA GONCALVES MENDES

REJANE SILVA DO NASCIMENTO / JOSEDIAS SOARES SILVA

RENATA CONCEICAO PEREIRA

RITA DE JESUS SANTOS

RITA DE KASSIA DA SILVA / PAULO JOSE RIBEIRO

ROBERTA DA SILVA DA CRUZ

RONY EDSON DIAS SANTOS

ROSANA DA SILVA

ROSANA FELIPE MARTINS MOREIRA / MELQUIADES MOREIRA 
NETO

ROSANGELA RIBEIRO BERNARDO

ROSELI ALVES DA SILVA

ROSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

DATA DE COMPARECIMENTO: 07/01/2019

MORADOR

SABRINA VIEIRA DE SOUZA

SANDRA GOMES DA SILVA

SANDRA MARIA CHAVES

SILVANA SALINO SANTOS

SIMONE MENDES DOS SANTOS / AGNESIO DA A. SIQUEIRA

SONIA LOURAS MEIRELES

SUELI DE ALMEIDA

SUELI RODRIGUES ROSA FLORENTINO

TELMA BATISTA DE SOUZA

TEREZA SOUZA SILVA

TEREZINHA BRITO

VALDECI TEIXEIRA / ILDA RIBEIRO TEIXEIRA

VALTERMIRO ALVES MATIAS / MARIA HELIA SILVA GONCALVES

VANELIO JEHAN DOS SANTOS / DEISE REGINA BARBOSA

VANUZA LUIZA DUTRA

VIVIANE SANTOS CUNHA DA COSTA / DEVALCIR V. DA COSTA

WALDECY JOSE DA SILVA / ELIS DE SOUZA MATOS

WELTON DE ALMEIDA SOUZA / SOLANGE DE OLIVEIRA SOUZA

WEVERTON LUIZ COSTA DOS REIS / RITA Z. DOS S. SILVA 
DOS RE

WILSON DE OLIVEIRA

ZEDITH MIGUEL

EDITAL Nº 10 CMS SESA PMS
Publicação Nº 171297

EDITAL DE CONVOCAÇÂO Nº 010/2018 – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA.

A Secretaria Municipal de Saúde da Serra, através da Comissão Eleitoral, nomeada pela Resolução do CMSS nº 437 de 16 
de julho de 2018, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei municipal nº 4.311, de 30 de dezembro de 2014, bem 
como no Regimento Interno do CMSS e Regimento Eleitoral aprovado na 300ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de julho 
de 2018, conforme Resolução nº 440 de 30 de julho de 2018, torna público a alteração da data da posse presente no Edital 
de Convocação Nº 001/2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios dia 10/08/2018.

CRONOGRAMA
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Nº AÇÃO Data Horário

01 Assembléia de Eleição do Conselho Municipal de saúde 29/11/2018
17 horas em primeira chamada e 17 
horas e 30 em segunda chamada

02 Divulgação do Resultado final das Eleições do CMSS 18/12/18

02 Posse dos conselheiros, conforme art. 24 do Regimento Eleitoral. 15/01/2019 17 horas

Serra-ES, 14 de novembro de 2018.

Daniel Santos da Cruz

Presidente da Comissão Eleitoral Biênio 2019 x 2020

ERRATA PUBLICAÇÃO RESULTADO DE QUALI-
FICAÇÃO PMS SESA

Publicação Nº 171333

ERRATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, ATRAVES DA SE-
CRETARIA DE SAUDE, TORNA PUBLICO A ERRATA DA 
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE 
QUALIFICAÇÃO Nº 01/2018, publicada no DOM – Diário 
Oficial dos Municípios, Edição nº 1159, publicação núme-
ro 170879 de 14/12/2018, no DOU nº 241, Seção 3, de 
17/12/2018 e Jornal A Gazeta de 17/12/2018.

ONDE DE Lê:

Para a ENTIDADE INTERESSADA: PRÓ SAÚDE,

CNPJ:03.552.757/0001-86

LEIA-SE:

Para a ENTIDADE INTERESSADA: PRÓ SAÚDE,

CNPJ:24.232.886/0001-67

Serra/ES, 18/12/2018

ALEXANDRE CAMILO F. VIANA

Secretário Municipal de Saúde

INSTRUÇÃO NORMATIVA 
Publicação Nº 171310

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 004 (REVISÃO 02), DE 12 DE 
DEZEMBRO DE 2018.

NORMATIZA OS PROCEDIMENTOS PARA CONCESSÃO DE 
LICENÇA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 
CALÇADAS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBA-
NO, da Prefeitura Municipal da Serra, no uso das atribui-
ções legais,

CONSIDERANDO a necessidade normatizar os procedi-
mentos administrativos para concessão de licença para 
construção e reforma em calçadas;

RESOLVE:

Art. 1º - As obras de construção e reforma em calçadas 
independerão de apresentação de projeto e de aprovação 
por parte do município, conforme determina o Parágrafo 
4º. do artigo 5°. da lei 3.513/2010, devendo porém, ser 
precedida de Licença de Obras por parte do município.

Art. 2º - Os pedidos de licença para construção ou reforma 
de calçada deverão ser protocolados ao município e enca-
minhados ao Departamento de Controle de Edificações – 
DCE, ou requeridos em meio digital.

Parágrafo Único: O processo deverá estar instruído com 
documento comprovatório de propriedade do imóvel, ART 
ou RRT do responsável Técnico pela Obra, bem como de-
verá ser informado pelo solicitante o total de metros line-
ares de calçada a ser construído ou reformado e o total de 
meses necessários para construção.

Art. 3º - A ART ou RRT deverá ser preenchida observando 
os seguintes aspectos:

I - Deve constar no documento de responsabilidade técni-
ca clara descrição do serviço, a exemplo do texto abaixo:

“Atesto, na qualidade de responsável técnico, que as obras 
a serem realizadas em toda extensão da calçada do imóvel 
sob inscrição imobiliária nº _________________, estão 
em plena conformidade com as normas de acessibilidade, 
em especial ABNT NBR 9050 e 16537. Asseguro que será 
realizado o correto dimensionamento da faixa de serviço, 
da faixa livre e da faixa de acesso, sendo garantida a ma-
nutenção do nível da calçada compatível com a altura do 
meio fio de +15cm em relação a pista de rolamento.”

Obs.: Excepcionalmente, poderá ser admitida variação do 
nível do meio-fio superior ou inferior a 15 cm em relação 
ao nível da pista de rolamento, após apresentação de jus-
tificativa técnica e aprovação do DT/SEDUR.

II - Marcar a seguinte opção (nas RRT’s):

(x) Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT 
foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas 
normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação 
específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezem-
bro de 2004.

III - Informar atividades contratadas (mínimo):
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3.1) Se RRT/CAU:

GRUPO DE ATIVIDADES: EXECUÇÃO

ATIVIDADE: 2.1 Arquitetura de edificações > 2.1.5 Execu-
ção de adequação de acessibilidade.

3.2) Se ART/CREA:

7 – ATIVIDADE TÉCNICA:

8.1 – EXECUÇÃO DE OBRA

11 – NATUREZA DA PARTICIPAÇÃO: 100 – RESPONSABI-
LIDADE TÉCNICA

12 – NÍVEL DA PARTICIPAÇÃO: 104 – EXECUÇÃO

18 – NATUREZA(S) DA OBRA/SERVIÇO: 9111 – SERVIÇOS 
AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

19 – TIPO(S) DA OBRA/SERVIÇO: 225 – ACESSIBILIDADE.

Art. 4º - O requerente deverá informar sobre qualquer al-
teração na geometria de acesso de veículos a ser implan-
tada na execução da calçada.

I - Deverá ser apresentada a autorização do Departamen-
to de Estradas de Rodagem - DER para realizar obras de 
reforma e construção de calçada e/ou mudança de aces-
so de veículos nos casos de imóveis confrontantes com a 
Rodovia ES 264 composta pela Rua Bahia, Av. Colatina, 
Av. Dr. Milton David (trecho entre a Av. Colatina e Rua 
Augusto Calmon), Travessa Capitão Bley; Rodovia ES 010 
composta pela Avenida Rômulo Castelo, Avenida Abido Sa-
adi, Avenida Espírito Santo, Avenida Edvaldo Lima; e Novo 
Contorno de Jacaraípe e Nova Almeida.

II - Nos casos de imóveis confrontante para a Rodovia BR 
101, no trecho compreendido entre o Viaduto de acesso 
à Rodovia do Contorno, até a divisa com o município de 
Vitória (na altura do Vitória Apart Hospital), deverá ser 
apresentada a autorização do DNIT para realizar obras de 
reforma ou construção de calçada e/ou mudança de aces-
so de veículos.

III - Nos casos de imóveis confrontante para a Rodovia BR 
101, no trecho compreendido entre a divisa com o Muni-
cípio de Cariacica (Contorno), passando pelo Viaduto de 
Carapina, até a divisa com o município de Fundão, deverá 
ser apresentado a autorização da Concessionária ECO 101 
para realizar obras de construção de calçada e /ou mudan-
ça de acesso de veículos.

Parágrafo único: Fica dispensada a autorização da Conces-
sionária ECO 101, prevista no Inciso III, nos casos em que 
a reforma da calçada se limite a troca ou correção do aca-
bamento do piso e/ou rebaixamento de meio fio, e quando 
não houver alteração de acesso de veículo ao imóvel.

Art. 8º - Atendidos os procedimentos descritos acima o 
DCE emitirá a Licença para construção ou reforma de cal-
çada.

Art. 9º - Esta Instrução Normativa entra em vigência nesta 
data, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
ficando revogadas as disposições em contrário.

Serra (ES), 12 de Dezembro de 2018.

MIRIAN GUIDINE SOPRANI

Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano

PORTARIAS
Publicação Nº 171316

PORTARIA Nº 219, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018

Prorrogação de licença sem vencimento.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrativo 
nº 70.630/2018,

R E S O L V E :

Art. 1º Prorrogar a licença sem vencimento, para tratar de 
interesses particulares, concedida por meio da Portaria nº 
20, de 22 de janeiro de 2018, à servidora INGLIDY NASCI-
MENTO PEREIRA GOMES, matrícula nº 44.445, Professor 
MaPA – Séries Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação - Sedu, pelo período de 2 anos.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 1º de 
janeiro de 2019.

Palácio Municipal em Serra, aos 11 de dezembro de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 220, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018

Licença sem vencimento.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrativo 
nº 68.238/2018,

R E S O L V E :

Art. 1º Conceder licença sem vencimento, para tratar de 
interesses particulares, à servidora MARIA RIZIANE COS-
TA PRATES, matrícula nº 17.873, Professor MaPA – Edu-
cação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
- Sedu, pelo período de 2 anos.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 1º de 
fevereiro de 2019.

Palácio Municipal em Serra, aos 11 de dezembro de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
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RESULTADO FINAL
Publicação Nº 171317

RESULTADO FINAL

CONSELHO DA CIDADE

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso 
de suas atribuições legais, torna público o resultado final 
das candidaturas aptas a participar do processo de eleição 
dos novos membros para o biênio 2019-2020 do Conselho 
Municipal da Cidade da Serra – Concidade, para vaga de 
titular e suplente das Organizações Ambientalistas e para 
a vaga de titular e suplente das Entidades Culturais, con-
forme Portaria Sedur nº 029/2018:

Grupo de Desenvolvimento Humano e Ambiental Instituto 
Goiamum – Organizações Ambientalistas.

Serra/ES, 17 de dezembro de 2018

MIRIAN GUIDINE SOPRANI

Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano

RESULTADO MPE 262-2018
Publicação Nº 171182

RESULTADO DE LICITAÇÃO (SRP) PREGAO ELETRÔNICO

O MUNICÍPIO DE SERRA/ES, através da Pregoeira tor-
na público o resultado da licitação referente ao PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 262/2018, processo nº 50.657/2018 SE-
DES, destinado a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS 
E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEC-
ÇÃO DE UNIFIRMES DOS GUARDA VIDAS, conforme se-
gue:

LOTE ÚNICO: UNISUL COMERCIO EIRELI-ME – Valor R$ 
42.970,00.

Serra, 17 de dezembro de 2018.

Eva Clarice Pereira Cavalcante

Pregoeira Oficial/SEAD

TERMO ADITIVO
Publicação Nº 171192

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 291/ 
2014 PROCESSO Nº 81734/2014

Partes: Município da Serra e a Empresa Osíris Comercio e 
Serviços Ltda-ME. Objeto: Prorrogação por 12(doze) me-
ses a partir de 29/12/2018.

Data de assinatura: 17 de dezembro de 2018.

Alexandre Camilo Fernandes Viana

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
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DECRETO
Publicação Nº 171327

 

DECRETO Nº 3312, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 
Disciplina o tráfego/trânsito de veículos de cargas no território do Município, com foco no dever 
de propiciar a todos um trânsito seguro, com respaldo nas atribuições previstas no artigo 24 do 
Código de Trânsito Brasileiro - Lei Federal nº 9.503/97. 
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, 
CONSIDERANDO os intermináveis congestionamentos de veículos que vem ocorrendo no Município, nos 
horários de pico;  
CONSIDERANDO que esses congestionamentos, em grande parte, são provocados pelos acidentes, 
manobras e retenções de tráfego em semáforos de veículos de carga; 
CONSIDERANDO que esses veículos contribuem efetivamente para o crescente índice de acidentes de 
trânsito, inclusive com vítimas fatais, nos trechos em referência; 
CONSIDERANDO que a circulação desses veículos contribui, também, para a elevação dos níveis de 
poluição ambiental e sonora, prejudicando a qualidade de vida da comunidade serrana; 
CONSIDERANDO que, tanto a infraestrutura viária quanto os imóveis situados ao longo de algumas vias do 
Município, não foram dimensionados para receber tráfego de veículos de cargas pesadas, ocorrendo assim a 
degradação constante de suas estruturas; 
CONSIDERANDO que o Município tem competência para planejar, projetar, regulamentar e operar o 
trânsito de veículos e de pedestres em sua circunscrição, fiscalizando, autuando e aplicando penalidades, no 
âmbito de sua atuação, nas hipóteses de infrações por circulação, estacionamento, parada em locais 
proibidos e por excesso de peso, dimensões e lotações dos veículos (artigo 24 do CTB),  
D  E  C  R  E  T  A : 
Art. 1º Proíbe a circulação de caminhões de carga, mesmo vazios e a operação de carga e descarga, nos 
dias úteis, de segunda a sexta-feira, nos horários e  vias municipais indicados na planta viária de situação 
do Anexo I, adiante especificados: 

I. das 7h às 9h e das 17h às 19h: 
a) Avenida Norte-Sul: da confluência da Avenida Rio Amazonas e Avenida João Palácio até o 

entroncamento com a Avenida Região Sudeste, em Barcelona, excluindo-se os segmentos 
internos aos cruzamentos com as vias que a interceptam/cruzam e que estão 
especificadas neste Decreto; 

b) Avenida Central: do seu início, na confluência da Avenida Eudes Scherrer de Souza, 
próximo ao Bairro Valparaíso, até o entroncamento com a Avenida Norte-Sul; 

c) Rua Carioca: da confluência da BR-101 até o entroncamento com a Avenida Norte-Sul, no 
Bairro Nossa Senhora do Rosário de Fátima; 

d) Rua M: da confluência da BR-101 até o entroncamento com a Avenida Norte-Sul, no Bairro 
Nossa Senhora do Rosário de Fátima. 

II. das 8h às 19h: 
a) Avenida Central: da confluência da Avenida Norte Sul até o seu final, no entroncamento 

com a Avenida Eudes Scherrer de Souza, próximo à rotatória do Hospital Dório Silva. 
§ 1º Nos dias de sábado, a  circulação de caminhões de carga e descarga, mesmo vazios, na Avenida 
Central da confluência da Avenida Norte-Sul até o seu final, no entroncamento com a Avenida Eudes 
Scherrer de Souza, próximo à rotatória do Hospital Dório Silva, fica proibida no horário de 8h às 14h. 
§ 2º A proibição a que se refere este artigo só alcança os caminhões, mesmo vazios, com Peso 
Bruto Total  - PBT acima de 23 toneladas, salvo em relação à Avenida Central, cujo Peso Bruto Total – PBT 
não poderá ser superior a 16 toneladas. 
Art. 2º Fica proibida a circulação de caminhões de carga, mesmo vazios e a operação de carga e descarga, 
em qualquer horário ou dia da semana, nas  vias municipais indicadas na planta de localização do Anexo II, 
adiante especificadas: 

a) Rua Um; 
b) Rua Elesbão Alexandre Miranda; 
c) Rua Floriano Peixoto; 
d) Rua Presciliano Biluia; 
e) Rua Santos Pintos; 
f) Rua das Acácias; 
g) Rua Major Pissarra; 
h) Rua Dom Pedro II; 
i) Rua Cassiano Castelo; 
j) Avenida Jones dos Santos Neves; 
k) Rua Maestro Antonio Cícero; 
l)  Estrada rural de ligação à região de Calogi/Muribeca, acessada no Km 247 sul da BR 101, 

sendo restrito a circulação de veículos pesados nos trechos das coordenadas, inicial x 
356072,659; y 7780151,775 e final x 356005,984;                  y 7780025,833. 
(coordenadas UTM SIRGAS 2000).  

Parágrafo único. A proibição a que se refere este artigo só alcança os caminhões, mesmo vazios, com 
Peso Bruto Total - PBT acima de 23 toneladas. 
Art. 3º Fica proibida a circulação de caminhões de carga, mesmo vazios e a operação de carga e descarga, 
em qualquer horário ou dia da semana, nas  vias municipais indicadas na planta de localização do Anexo III, 
adiante especificadas: 

a) Estrada rural de ligação à região de Calogi/Muribeca, acessada no Km 247 sul da BR 101, 
sendo restrito a circulação de veículos pesados nos trechos das coordenadas, inicial x 
356072,659; y 7780151,775 e final x 356005,984; y 7780025,833. (coordenadas UTM 
SIRGAS 2000). 

Art. 4º A proibição prevista no artigo anterior não se aplica aos veículos destinados a: 
I. manutenção e reparo de redes de energia elétrica, de água e esgotos, de gás combustível 

canalizado, de telecomunicações, de comunicações telefônicas, de coleta e transporte de lixo, 
de cobertura jornalística e de transporte de valores; 

II. transporte coletivo de passageiros; 
III. manutenção, conservação e sinalização viária, quando a serviço de órgão executivo de trânsito; 
IV. socorro médico, incêndio, policiamento, fiscalização e operação de trânsito; 
V. socorro mecânico de emergência. 
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Art. 5º A Secretaria Municipal de Defesa Social poderá expedir autorizações especiais para os casos 
excepcionais que não se adequarem às capacidades e horários estabelecidos neste Decreto. 
§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, deverá a autorização ser solicitada com, no mínimo, 3 dias úteis 
de antecedência, indicando o local, o itinerário, os horários desejados e as especificações do veículo. 
§ 2º Em casos especiais de eventos ou festividades, a Sedes poderá estabelecer condições específicas para 
a circulação e estacionamento de veículos nas vias especificadas no artigo 1º deste Decreto.  
Art. 6º A transgressão das normas estabelecidas neste Decreto sujeitará o infrator às sanções previstas na 
Lei Federal nº 9.503/97.  
Art. 7º A fiscalização do cumprimento deste Decreto compete ao órgão executivo de trânsito do Município, 
através de seus agentes de trânsito.  
Art. 8º Este Decreto entrará em vigor 30 dias após a data de sua publicação, ficando então revogadas as 
disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal nº 4878/14. 

Palácio Municipal em Serra, aos 10 de dezembro de 2018. 
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS 

 Prefeito Municipal 
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NORMAS DE PROCEDIMENTO
Publicação Nº 171305

 

 

         

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 
Estado do Espírito Santo 

 
Norma de Procedimento 

SCO-NP  
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Assunto: REGISTRO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EXTRAORÇAMENTÁRIA  

  

 

 
Versão: Data de elaboração: Data da Aprovação: Data da Vigência:  

02 25/09/2013  
  

 

 
Ato de Aprovação: Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade  

 
  

 

 
Revisada em: Revisada por: SEFA  
22/10/2018  

 

 

 
Anexos:  
Anexo I – Check list (Prestadores de Serviços) 
Anexo II – Check list (demais fornecedores) 
Anexo III – Declaração de Conformidade 
Anexo IV - Fluxograma 

 

 

 
Aprovação:  
      

 Carimbo e Assinatura do Secretário Municipal da Fazenda 
 
 
 

            Carimbo e Assinatura do (a) Controlador (a) Geral do Município 
 

 

  

 
1. Finalidade: 
 
Estabelecer normas e procedimentos operacionais de rotinas para a formalização da execução dos serviços, 
desenvolvidos no Departamento de Contabilidade, visando disciplinar os procedimentos operacionais no 
registro da execução orçamentária e extraorçamentária. 
 
2. Abrangência: 
 
Todas as Unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo e da administração indireta. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
- Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988; 
- Lei Federal nº 4.320/1964, artigos 62 e 63; 
- Decreto-Lei Federal nº 200/67, artigo 80; 
- Lei Federal nº 8.666/1993, artigos 27, 62 e 65; 
- Lei Federal Complementar nº 101/2000, artigos 59,71 e 72;  
- Lei Orgânica do Município da Serra; 
- Lei Complementar Federal nº 123/2006 e alterações; 
- Instrução Normativa 971/2009 da Receita Federal do Brasil – RFB; 
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; 
- Resolução TCEES nº 247, de 18 de setembro de 2012; 
- Lei Municipal nº 3479/2009, artigo 10; 
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- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e Demonstrativos Fiscais - DCASP 
4. Conceitos: 

Ateste da Despesa - Confirmação do gestor/fiscal, na forma definida no contrato quanto a sua execução, 

aposta no verso da primeira via do documento fiscal ou de outro documento comprobatório, contendo: 

a) declaração do cumprimento do objeto do contrato; 

b) data do atesto; 

c) nome, lotação, cargo ou função, matrícula e assinatura do servidor.  

CND – Certidão Negativa de Débitos 

COAD – Comitê de Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira 

Despesas Extraorçamentárias - É a despesa que não consta da lei do orçamento, compreendendo as 

diversas saídas de numerário decorrentes do levantamento de depósitos, cauções, pagamento de Restos a 

Pagar, resgate de operações de créditos por antecipação de receita, bem como quaisquer valores que se 

revistam de características de simples transitoriedade, recebidos anteriormente e que, na oportunidade, 

constituíram receitas extra-orçamentárias. 

Despesa Pública - É o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear os serviços 

públicos (despesas correntes) prestados à sociedade ou para a realização de investimentos (despesas de 

capital). 

Empenho - É o ato emanado de autoridade competente que cria para a Administração Pública obrigação de 

pagamento pendente ou não de implemento de condição. É uma garantia ao fornecedor e ao mesmo tempo 

um controle dos gastos. É o registro da despesa, o qual resulta na emissão da Nota de Empenho.  

Empenho Estimativo – É utilizado para as despesas cujo montante não se pode determinar previamente, 

tais como serviços de fornecimento de água e energia elétrica, aquisição de combustíveis e lubrificantes e 

outros. 

Empenho Global – É utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a 

parcelamento, como, por exemplo, os compromissos decorrentes de aluguéis. 

Empenho Ordinário – É utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo 

pagamento deva ocorrer de uma só vez. 

Liquidação de Despesa - A liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por 

base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

Nota de Empenho – É a formalização do empenho do qual deve constar o nome do credor, a especificação 

do credor e a importância da despesa, bem como os demais dados necessários ao controle da execução 

orçamentária.  

Ordem Bancária - OB - É o documento utilizado para o pagamento de compromissos, bem como à 

liberação de recursos para fins de adiantamento (suprimento de fundos). 

Gestor do Contrato: servidor, comissão ou setor, formalmente designado, cuja função consiste em 

coordenar toda a execução do contrato, englobando inclusive o monitoramento e a orientação do fiscal. É 
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responsável, por exemplo, por analisar e decidir sobre pedidos de aditamentos contratuais, abertura de 

processo sancionatório, entre outros. 

Fiscal do Contrato: servidor formalmente designado, responsável pelo acompanhamento da execução do 

objeto do contrato. É responsável por exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as obrigações 

contratuais, bem como adotar medidas para que a fiscalização garanta a quantidade e a qualidade do produto 

final. 

Ordenador de Despesas: autoridade com atribuição para ordenar a execução de despesas orçamentárias, 

envolvendo a emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos 

públicos. 

Pagamento de Despesa – É a emissão da ordem bancária em favor do credor, quando comprovado o direito 

adquirido pelo credor e verificada a existência de recursos suficientes, extinguindo-se a obrigação, e só 

poderá ser efetuado, após sua regular liquidação. 

Processo Administrativo - É uma série de atos, lógica e juridicamente concatenados, dispostos com o 

propósito de ensejar a manifestação de vontade da Administração. 

Processo Judicial - É uma série de eventos pré-determinados e ordenados em lei que permite ao cidadão ou 

ao Estado requerer a tutela jurisdicional de um direito qualquer. 

 
5. Competência e Responsabilidades: 
Compete à Secretaria de Fazenda - SEFA elaborar, revisar, controlar e acompanhar a execução da presente 

Norma de Procedimento. 

Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico, divulgar e avaliar a eficiência dos 

procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 

Compete à Assessoria da Secretaria de Fazenda divulgar internamente a Norma de Procedimento. 
 
 

6. Procedimentos: 
 

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO (Art. 60 da Lei 4320/64) 

6.1 – Departamento de Contabilidade - SEFA/DC 

6.1.1 – Receber o processo de despesa das Unidades Executoras e verificar se houve reserva e qual o tipo 

de empenho a ser emitido, de acordo com a tabela constante no item 7.1; 

6.1.2 – Verificar se existe autorização para o empenho do Ordenador de Despesa, e se, o valor autorizado é 

igual ao valor a ser empenhado; 

6.1.3 – Verificar se existe autorização do COAD (quando precisar); 

6.1.3.1 – os processos com despesas de exercícios anteriores devem ser autorizados pelo COAD; 

6.1.3.2 – os processos novos que já passaram pela COAD, para a avaliação da despesa, não precisam 

passar novamente, somente se houver aumento na despesa; 

6.1.3.3 – os demais processos que passam ou não pela COAD, seguem a tabela constante no item 7.2; 
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6.1.4 – Verificar o tipo de processo que precisará ou não ter CND, de acordo com tabela constante no item 

7.3; 

6.1.5 – Verificar, caso necessário, se existem todas as certidões válidas, que são: Certidão Negativa de 

Débitos do Estado, Certidão Negativa de Débitos Municipais da sede da empresa e do município de Serra, 

Certidão Negativa Trabalhista, Certidão Negativa de Débitos Federais, Certidão Negativa Previdenciária e 

Certificado de Regularidade de FGTS; 

6.1.5.1 – Se não houver, providenciar sua emissão; 

6.1.5.2 – Caso não consiga emiti-las, encaminhar ao requisitante para providenciá-las; 

6.1.6 – Verificar a Situação Cadastral do CNPJ e do CPF para certificar que a empresa está Ativa e o CPF 

Regular; 

6.1.7 – Confirmar a veracidade de todas as certidões emitidas, mediante carimbo e assinatura; 

6.1.8 – Verificar se há saldo no Sistema de Contratos dos processos de aditivo de contrato, saldo de 

contrato e reajuste de valor de contrato; 

6.1.8.1 – Se não houver, encaminhar ao requisitante para os devidos registros no sistema de contratos; 

6.1.9 – Verificar se o empenho encontra-se disponibilizado no sistema SMARcp;  

6.1.9.1 – Se não estiver disponibilizado, retornar ao setor responsável para integração; 

6.1.10 – Gerar o empenho no sistema informatizado de contabilidade; 

6.1.11 – Assinar o servidor emitente do empenho e o responsável designado pela SEFA; 

6.1.12 – Encaminhar o processo às Unidades Executoras, verificando no despacho se o requisitante pediu 

para encaminhar o processo para algum setor específico. 

ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 

6.2 - Departamento de Contabilidade – SEFA/DC 

6.2.1 – Verificar se existe autorização para a Anulação de Empenho pelo Ordenador de Despesa; 

6.2.2 – Verificar se o empenho é integrado no sistema SMARcp, quando tratar-se do processo que seja 

realizado pela integração; 

6.2.2.1 – Se estiver integrado, retornar ao setor responsável para anulação, dentro do sistema de integração 

materiais/serviços/contábil; 

6.2.3 – Emitir a Nota de anulação do Empenho que será assinada pelo servidor responsável pela emissão 

da anulação e pelo responsável designado pela SEFA; 

6.2.4 – Assinatura da anulação de empenho pelo servidor emitente.  

EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO (Arts. 62 e 63 da Lei 4320/64) 

6.3 – Secretarias Ordenadora da Despesa e/ou Secretaria Executora  

6.3.1 – O Fiscal do Contrato deverá solicitar e analisar as documentações que comprovam a execução dos 

serviços, bem como, verificar se o objeto contratado está sendo executado de acordo com as condições 

estabelecidas na licitação e nos termos do contrato; 

6.3.2 – O Gestor do Contrato deverá solicitar, analisar e verificar a autenticidade da documentação exigida 

aos prestadores de serviços/fornecedores, conforme o tipo de despesas item 7.4; 
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6.3.3 – Se o serviço/entrega estiver de acordo com o que foi estabelecido no contrato, bem como, se a 

documentação apresentada estiver correta, o Gestor do contrato deverá proceder o Ateste da execução dos 

serviços na Nota Fiscal; 

6.3.4 – O Gestor e Fiscal do Contrato deverão assinar e carimbar a Declaração de Conformidade, conforme 

modelo estabelecido no Anexo III desta Norma de Procedimento; 

6.3.4 – A Secretaria Executora deverá encaminhar o processo com pedido de autorização de liquidação e de 

pagamento ao Ordenador de Despesa, com a documentação exigida, e com a Declaração de Conformidade 

preenchida e devidamente assinada e carimbada pelo fiscal/gestor do contrato. 

6.4 – Ordenador de Despesas  

6.4.1 – Autorizar o pagamento pelo serviço/entrega, mediante evidência documental apresentada pelo 

gestor/fiscal do contrato. 

6.5 – Departamento de Contabilidade – SEFA/DC 

6.5.1 – Receber o processo contendo a solicitação; 

6.5.2 – Verificar se está autorizado pelo Ordenador de Despesa; 

6.5.3 - Verificar a documentação conforme Anexo I e II, de acordo com o tipo de processo de despesa, 

conforme item 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7 e Declaração de Conformidade específica para cada despesa; 

6.5.4 - Verificar a emissão de Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço através da integração com 

o Sistema de Materiais, quando tratar-se de processo que seja realizado pela integração; 

6.5.5 - Confirmar a emissão do Boletim de Recebimento de Materiais no sistema de Materiais;  

6.5.6 - Verificar se a liquidação encontra-se disponibilizada no sistema SMARcp; 

6.5.7 – Descrever no histórico da liquidação o material ou serviço que foi prestado e o período e demais 

informações disponíveis; 

6.5.8 - Emitir a Nota de Liquidação; 

6.5.9 - Encaminhar o processo à SEFA/DF. 

6.6 – Departamento Financeiro – SEFA/DF 

6.6.1 – Receber os processos e identificar se existem retenções tributárias a serem feitas: 

a) Mapeia retenções Municipais; 

b) Mapeia retenções Federais. 

6.6.2 - Identificar contas bancárias de débito correlacionando os vínculos orçamentários; 

6.6.3 - Verificar validade das certidões acostadas ao processo de pagamento, bem como, os documentos 

exigidos nos itens anteriores; 

6.6.4 - Verificar a autorização para o pagamento da despesa pelo ordenador de despesas; 

6.6.5 – Devolver para as secretarias eventuais processo com documentos pendentes ou certidões vencidas; 

6.6.6 - Filtrar os processos de acordo com a unidade gestora e a fonte de pagamento: 

a) Recursos próprios; 

b) Recursos vinculados. 
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6.6.7 - Registrar no sistema de contabilidade a ordem bancária de pagamento, com o código de retenção, 

conta débito e crédito; 

6.6.8 – Verificar os saldos bancários disponíveis através do relatório “Saldos Bancários” do dia. 

6.6.9 – Selecionar as ordens bancárias a serem pagas observando: 

a) Disponibilidade de caixa; 

b) Antiguidade da data de liquidação (segmentando recursos próprios e vinculados) 

6.6.10 – Providenciar as retenções tributárias pertinentes a cada processo de pagamento; 

6.6.11 – Providenciar a impressão do relatório de ordens bancárias – via sacado (sistema SMARcp); 

6.6.12 – Proceder à conferência das ordens bancárias pelo valor, número de conta e as retenções 

tributárias; 

6.6.13 – Realizar a impressão das ordens bancárias para assinatura; 

6.6.14 - Realizar impressão das guias de recolhimento tributário para processamento bancário; 

6.6.15 – Emitir arquivos eletrônicos para processamento bancário; 

6.6.16 - Identificar contas onde cada ordem bancária será paga e seu respectivo saldo bancário; 

6.6.17 - Elaborar, conforme necessidade, ordens bancárias de transferências e repasse financeiro entre as 

contas da municipalidade para cobertura dos pagamentos; 

6.6.18 – O Diretor do Departamento Financeiro assinará as ordens bancárias, e em sua ausência, o Chefe 

da Divisão de Contas a Pagar procederá a assinatura; 

6.6.19 - Encaminhar ordens bancárias a SEFA/SEC para conhecimento e assinatura do Secretario de 

Fazenda. 

6.7 – Secretário de Fazenda - SEFA/SEC 

6.7.1 - Tomar conhecimento dos pagamentos na forma das ordens bancárias; 

6.7.2 - Assinar ordens bancárias, na ausência do Secretário, o Subsecretário de Fazenda procederá a 

assinatura; 

6.7.3 - Encaminhar ordens bancárias para SEFA/DF. 

6.8 – Departamento Financeiro – SEFA/DF 

6.8.1 - Conferir se todas as ordens bancárias encaminhadas para assinatura voltaram; 

6.8.2 – Separar as ordens bancárias por Banco; 

6.8.3 – Encaminhar as ordens bancárias assinadas para rede bancária; 

6.8.4 – Encaminhar os arquivos eletrônicos para processamento bancário. 

6.9 – Bancos (BANESTES, BANCO DO BRASIL e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 

6.9.1 – Processar o pagamento combinando arquivos eletrônicos e ordens bancárias assinadas. 

6.9.2 - Encaminhar ordens bancárias autenticadas para SEFA/DF. 

6.10 - Departamento Financeiro – SEFA/DF 

6.10.1 - Conferir se todas as ordens bancárias encaminhadas para pagamento foram autenticadas; 

6.10.2 – Verificar pelo arquivo retorno do sistema bancário, se os arquivos eletrônicos foram processados; 
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6.10.3 – Identificar as ordens bancárias não executadas e os motivos do não pagamento; 

6.10.4 – Analisar a possibilidade de encaminhar novamente os pagamentos não executados; 

6.10.5 – Após a realização dos pagamentos, conferir se todas as liquidações foram efetivamente pagas; 

6.10.6 – Emitir os Resumos de Pagamento no sistema Contábil e anexa aos Processos de Pagamento; 

6.10.7 – Gerar liquidação extraorçamentárias, nos processos que possuam retenção de impostos, nos casos 

de pagamentos nos bancos BANESTES E CAIXA ECONÔMICA; 

6.11 – Divisão de Arrecadação 

6.11.1 – Emitir os Documentos de Arrecadação referente às retenções de impostos. 

6.12 - Departamento Financeiro – SEFA/DF 

6.12.1 – Gerar liquidação extraorçamentárias e incluir código de barras no sistema contábil, nos processos 

que possuam retenção de impostos, nos casos de pagamentos no BANCO DO BRASIL; 

6.12.2 – Emitir as ordens bancárias para recolhimento dos impostos; 

6.12.3 – Após a realização dos pagamentos, das conferências e dos recolhimentos dos impostos, 

encaminhar os Processos para arquivo no Departamento de Contabilidade ou para as Secretarias darem 

prosseguimentos nos processos. 

6.13 – Departamento de Contabilidade – SEFA/DC 

6.13.1 – Receber os processos e arquiva para inspeção do Tribunal de Contas do Estado – TCEES  

 
7. Considerações Finais: 
 

7.1 - Os processos de despesa devem ser classificados de acordo com a tabela a seguir: 
TIPO DE PROCESSO TIPO DE EMPENHO 

Adiantamento Ordinário 
Aditivo de Acréscimo/Decréscimo de Valor Global 
Aditivo de Prorrogação de Prazo Global 
Apostilamento Global 
Auxílio Morte Ordinário 
Auxílio Natalidade Ordinário 
Caixa Escolar Ordinário 
Convênio  Ordinário/Global 
Co-Patrocínio  Estimativo 
Custas Processuais Ordinário 
Desapropriação Ordinário 
Despesas de Exercícios Anteriores Ordinário 
Diárias  Ordinário 
Indenizações Ordinário 
Lei Chico Prego Ordinário 
Multas Ordinário 
Premiação Ordinário 
Processo Novo (Mapa de Integração Contábil) com Contrato *  Ordinário/Global/ Estimativo 
Processo Novo (Mapa de Integração Contábil) sem Contrato Ordinário/ Estimativo 
Reajustamento de Medição **  Ordinário 
Reajuste de Valor Global/Ordinário/ Estimativo 
Registro de Preço Ordinário 
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Rescisão de Contrato de Servidor Ordinário 
Ressarcimento de Servidor Cedido ***  Estimativo/Ordinário 
Restituição Ordinário 
Saldo de Contrato Global 
Saldo de Convênio Ordinário 
Taxas (Observar casos que podem ser ESTIMATIVO) Ordinário/ Estimativo 
Transferência (Contrapartida) Ordinário/Global 

* Se for Pregão Eletrônico verificar no edital a forma de pagamento, se for único será ORDINÁRIO, se for 
parcelado será GLOBAL e se for estimado ESTIMATIVO. 

** Se for o valor estimado para o ano será ESTIMATIVO 
*** Se for referente à meses anteriores ao mês corrente será  ORDINÁRIO 

7.2 - Os processos que passam ou não pela COAD, seguem a tabela abaixo: 

TIPO DE PROCESSO COAD 
PASSA NÃO PASSA 

Adiantamento  X 
Aditivo de Acréscimo/Decréscimo de Valor  X   
Aditivo de Prorrogação de Prazo (Exceto Locação de Imóvel) X   
Apostilamento   X 
Auxílio Morte   X 
Caixa Escolar   X 
Co-Patrocínio X   
Custas Cartoriais   X 
Custas Processuais   X 
Desapropriação X   
Despesas de Exercícios Anteriores  X  
Diárias (exceto transporte de menores)  X   
Indenizações X   
Lei Chico Prego  X 
Medição   X 
Multas   X 
Premiação  X   
Reajustamento de Medição  X  
Reajuste de Valor X  
Registro de Preço  X   
Rescisão de Contrato de Servidor   X 
Ressarcimento de Servidor Cedido   X 
Restituição   X 
Saldo de Contrato   X 
Saldo de Convênio   X 
Taxas    X 
Transferência (Contrapartida)   X 

7.3 - Os processos que precisam ou não ter CND, de acordo com tabela abaixo: 
TIPO DE PROCESSO COM CERTIDÃO SEM CERTIDÃO 

Adiantamento  X 
Aditivo de Acréscimo/Decréscimo de Valor X  
Aditivo de Prorrogação de Prazo X  
Apostilamento X  
Auxílio Morte  X 
Caixa Escolar  X 
Convênio X  
Co-Patrocínio X  
Custas Processuais  X 
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Desapropriação  X 
Despesas de Exercícios Anteriores X  
Diárias   X 
Indenizações X  
Lei Chico Prego X  
Medição X  
Multas  X 
Premiação X  
Processo Novo (Mapa de Integração Contábil) com 
Contrato X  

Processo Novo (Mapa de Integração Contábil) sem 
Contrato X  

Reajustamento de Medição  X 
Reajuste de Valor X  
Registro de Preço X  
Rescisão de Contrato de Servidor  X 
Ressarcimento de Servidor Cedido  X 
Restituição  X 
Saldo de Contrato X  
Saldo de Convênio X  
Taxas  X 
Transferência (Contrapartida)  X 

7.4 – Devem constar nos processos Administrativos 

7.4.1 – Aluguel Social – relatório de crédito nominal e prestação de contas do repasse anterior. 

7.4.2 – Diárias – autorização da COAD para prosseguimento da despesa; formulário de requisição 

específico, devidamente preenchido. 

7.4.3 - Adiantamentos – cópia do decreto de autorização do prefeito; formulário de requisição específico, 

devidamente preenchido. 

7.4.4 - Caixas Escolares – relação das unidades de ensino e os respectivos valores. 

7.4.5 - Prestações de Serviços sem Cessão de Mão-de-Obra - averiguação da regularidade fiscal do 

prestador de serviço, por meio das Certidões Negativas de Débito - CDN junto aos órgãos do Governo; 

atestado de execução do serviço pelo fiscal do contrato no verso do documento fiscal; informações do 

empenho; contas crédito e débito; bem como autorização de pagamento pelo Ordenador de Despesas.  

7.4.6 - Prestações de Serviços com Cessão de Mão-de-obra - Além da documentação citada nos 

processos de prestações de serviços sem cessão de mão-de-obra, também deve ser observado nos autos 

a presença das guias de recolhimento referente aos tributos federais: Programa de Integração Social - 

PIS; Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS; guia do Simples Nacional no 

caso de Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP; os repasses junto ao Instituto Nacional 

de Seguridade Social - INSS e Fundo de Garantia e Tempo de Serviço - FGTS; Relatório do Sistema 

Empresa de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social - SEFIP dos funcionários cedidos 

e seu respectivo protocolo de envio de arquivos conectividade social, bem como a folha de pagamento 

dos períodos assinalados na medição dos serviços e a declaração de contabilidade regular, requisitos 

estes estabelecidos pelo Acórdão Municipal nº 06/2006. Caso a empresa realize o processamento da 

GFIP no E-social a documentação a ser analisada refere-se a documentação gerada pelo sistema da 
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DCTFWEB, bem como a comprovação de seus recolhimentos (Documento de Arrecadação de Receitas 

Federais – DARF) com o devido registro da matrícula CEI da obra e as documentações mencionadas 

neste item em que a DCTFweb não abrange. 

7.4.7 - Co-patrocínios e Convênios - Averigua a regularidade fiscal junto aos órgãos do Governo, bem 

como a informação do setor de prestação de contas da Secretaria de Fazenda, quanto a não pendência 

em prestações de contas anteriores em nome do convenente. Também, nos autos deve constar o 

instrumento do convênio/co-patrocínio assinado e rubricado pelas partes envolvidas, bem como sua 

publicação, informação do empenho, contas débito e crédito e autorização do pagamento pelo Ordenador 

de Despesas. 

7.4.8 - Aluguéis - São necessárias as certidões de regularidade fiscal do locador, cópia do contrato de 

aluguel, aditivos e apostilamentos, caso houver. Deve constar, também, recibo assinado pelo locador do 

imóvel, bem como a informação do empenho, contas débito e crédito e autorização para o pagamento 

pelo Secretário da Pasta. 

7.4.9 - Autônomo - Nos processos de prestações de serviço de pessoa física devem constar Recibo de 

Pagamento de Autônomo - RPA, atestado pelo Gestor do Contrato, informação do empenho, contas 

débito e crédito e autorização de pagamento pelo Ordenador de Despesas. 

7.4.10 - Passagens Aéreas - Averigua a regularidade fiscal do prestador de serviço, junto aos órgãos do 

Governo, e anexa a fatura de prestação de serviços e o ticket de emissão da passagem, emitido direto 

pelo agente aéreo. Nos autos deve constar, também, informação do empenho, contas débito e crédito, 

bem como a autorização de pagamento pelo Ordenador de Despesas. 

7.4.11 - Compras - Verifica a regularidade fiscal do fornecedor junto aos órgãos do Governo e, após, 

confere os dados inseridos na Nota de Liquidação, tendo como base as informações contidas na Nota 

Fiscal. Nesta deve constar a atestação do gestor do contrato, referente ao recebimento do material, o que 

viabiliza a emissão do Boletim de Recebimento de Material - BRM, a emissão da Nota de Liquidação pela 

Secretaria Ordenadora de Despesa e a autorização de pagamento pelo Secretário da Pasta. 

7.4.12 - Ressarcimento de Despesas de Servidores à Disposição do Município - Observa-se os 

procedimentos de atestado de frequência do servidor cedido, referente ao mês cujo ressarcimento está 

sendo solicitado, o despacho da Gerência de Pagamento de Pessoal - SEMAD/GPP e do servidor cedido, 

confirmando os valores recebidos, em atendimento ao Ofício-Circular nº 16/2005/AUDIT/GAB, informação 

do empenho, contas débito e crédito e autorização para o pagamento. 

7.4.13- Ressarcimento de Multas de Trânsito - Nos autos destes processos devem constar o 

comprovante de pagamento da multa, informação do empenho, contas débito e crédito, bem como a 

autorização do pagamento pelo Ordenador de Despesas da Secretaria de Transportes, Trânsito e 

Infraestrututa Urbana - SETRAN. 

7.4.14 - Ressarcimento de Tributos Municipais - Verifica a regularidade fiscal, bem como a existência 

do comprovante de pagamento do tributo ou ficha de crédito emitida pelo setor de arrecadação, 

informação do empenho, conta crédito e autorização da restituição. 
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7.4.15 - Multas de Trânsito Cometidas pela PMV, Taxas, Anuidades, Cesan, Escelsa - Nos autos 

destes processos devem constar os boletos/faturas para autenticação ou conta crédito para depósito 

bancário, bem como a autorização para o pagamento. 

7.4.16 - Telefonia Fixa/Móvel e Internet - Deve ser averiguada a regularidade fiscal do prestador de 

serviço, informação do empenho, conta débito e crédito, bem como autorização do pagamento pelo 

Secretário da Pasta. 

7.5 - Processos Judiciais 

7.5.1- Honorários - Nos autos devem constar Ofício da Vara com nome do perito ou advogado, 

autorização de pagamento e empenho. 

7.5.2 - Cartórios - Formulário de Integração entre Liquidação e Pagamento - FILP autorizando o 

pagamento. 

7.5.3 - Precatórios de Pequenos Valores - Ofício da Vara ou Tribunal Regional do Trabalho, empenho e 

autorização para pagamento. 

7.5.4 - Indenizações - Analisa os autos e verifica a existência de autorização para pagamento pelo 

Secretário da Pasta. Em caso de aluguel, verifica se a rescisão do contrato encontra-se devidamente 

assinada pelas partes, dando plena quitação, e no caso de outras indenizações faz o recibo de quitação. 

7.6 - Processos de Desapropriações  

7.6.1 - Amigável - Verifica a regularidade fiscal, se há autorização de pagamento do Secretário da Pasta 

e se o contrato está de acordo com parecer da PGM. Faz apuração de débitos e caso sejam detectados 

débitos com datas anteriores à data de imissão, faz um encontro de contas. O mesmo deverá ser feito 

caso haja Laudêmio, de acordo com os Pareceres da PGM nº 203/2012 e nº 389/2012.  

7.6.2 - Judicial - Faz análise das informações contidas nos autos e verifica a existência de autorização 

para pagamento. Após, apura a existência de débitos e caso sejam detectados débitos com datas 

anteriores à data de imissão e a parte autorize, faz o desconto. Caso a parte não autorize o desconto fica 

a cargo do Juiz, efetuar os mesmos no ato do pagamento. Paga a guia, encaminha-se juntamente com o 

depósito judicial à PMG. 
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ANEXO I 
 
 

                             
 1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO  

1.1 SECRETARIA: FONTE DE RECURSO: 

1.2 CONTRATADO: CPF/CNPJ: 

1.3 OBJETO: 

1.4 MÊS – COMPETÊNCIA DA DESPESA: 1.5 MÊS – REFERENTE DA DOCUMENTAÇÃO: 

1.6 AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO:    1.7 TECTRILHA (contrato e aditivos): 

 
  2 – DOCUMENTOS ANEXOS  

    2.1 – ENCARGOS TRABALHISTAS  
 
 

Folha de Pagamento e resumo geral do serviço ref.mês anterior a execução.  

 
 

Guias e comprovantes de pagamento PIS/COFINS ou Simples PIS (8109)                 COFINS (2172) 
 
Simples Nacional 

    2.2 – ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS  
 
 

Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social – GFIP   

 
 

Guia do FGTS (GRF) e INSS (GPS) autenticado ou comprovante anexado 
onde valor deve coincidir com a documentação indicada  

GRF                         GPS 

 
 

Relação dos trabalhadores – RE no arquivo SEFIP  

 
 

Resumo das informações da Previdência Social  

 
 

Relação do fechamento / relação do tomador do serviço/obra - RET  

 
 

Comprovante de declaração a Previdência - FPAS  

 
 

Empresa regida pelo e-social (DCTFWEB E EFD – REINF)  

    2.3 – EMPREITEIRAS/PRESTADORES DE SERVIÇOS  
 
 

Matrícula CEI - OBRA  

 
 

Declaração que possui Escrituração Contábil Regular (assinada e carimbada 
´empresa e contador´ e dados contabilizados comprovados. 

 

 
 

Certificado de Regularidade Profissional do Contador (CRC)  

 
 

Comprovante de depósito caução 1ª medição ou aditivo – obs. contrato  

 
 

Balanço Patrimonial para exercícios encerrados, sendo a data limite para 
apresentação dos mesmos é 30/04. 

 

    2.4 – ENCARGOS FISCAIS  

  Emissão Validade Folhas 

 Nota fiscal referência faturamento – devidamente atestada.    

 CND Federal    

 CND Estadual do ES, ou demais estados quando sede fora ou DF    

 CND Municipal     

 CND Demais Municípios quando prest.serviços – ISS retido Municipal – na 
Serra 

   

 CND Débitos Trabalhistas    

 CRF - FGTS    
 

       CHECKLIST     - Prestadores de Serviços 

 ANÁLISE DE PROCESSO 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE__________ 
 

ANEXO II 
 

 
  
 
 

UG:  

CNPJ Empresa:  

Empenho:  

Liquidado:  

 
 
 

 CERTIDÕES Emissão Vencimento Folhas 

 CND Federal    

 CND Estadual ES    

 CND Estadual outros estados    

 CND Municipal Serra    

 CND Municipal outros municípios    

 Certidão FGTS    

 Certidão Negativa de Déb. 

Trabalhistas 

   

 Autorização do Secretário Ordenador de Despesas  

 
 
 
 

 
 
 

_____________________________________ 
 

Servidor/Matrícula 
 
 
 
 

       CHECKLIST     - Para Fornecedores 

 ANÁLISE DE PROCESSO 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE__________- 

 
 
 
 

ANEXO III 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
 
 
 
 
 
DECLARAMOS, sob a responsabilidade a que nos foi aferida como Fiscal e Gestor do contrato  que 
os serviços/produtos especificados  na Nota Fiscal nº ________ foram conferidos e fiscalizados, 
cumprindo todos os requisitos das diretivas do Edital de Licitação bem como o Contrato 
nº___________, sob pena do disposto do Art. 10 da Lei 8.429/92,  e arts. 89 a 99 da Lei 8.666/1993 
e as disposições previstas no Título XI do Código Penal (dos crimes contra a Administração Pública). 
 
Serra , ___de ___de____. 
 
________________________________ 
Nome do Fiscal do Contrato 
Matrícula: 
 
________________________________ 
Nome do Gestor do Contrato 
Matrícula: 
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NORMAS DE PROCEDIMENTO
Publicação Nº 171306

 

                                                                                                                                    
 

         

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 
Estado do Espírito Santo 

 
Norma de Procedimento 

SFI-NP  

02/2014 

 

 

 
Assunto:  

ESTABELECIMENTO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 

 

 

 
Versão: Data de elaboração: Data da Aprovação: Data da Vigência:  

02 17/02/2014 30/09/2015 
  

 

 
Ato de Aprovação: Unidade Responsável: SEFA  

 
  

 

 
Revisada em: Revisada por:SEFA  
22/10/2018  

 

 

 
Anexos:  
Anexo I – Declaração de Conformidade 
Anexo II – Fluxograma 
 

 

 

 
Aprovação:  
      

 Carimbo e Assinatura do Secretário Municipal de Fazenda 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Carimbo e Assinatura do (a) Controlador (a) Geral do Município 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Finalidade: 

 
Estabelecer normas de programação financeira para o município da Serra. 
 
2. Abrangência: 
 
Todas as Unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
 
I - Lei Complementar Federal nº 101/2000;  

II - Lei Federal nº 4.320/64;  

III - Lei Orgânica Municipal;  

 
4. Conceitos: 
 
 Plano Plurianual – PPA: instrumento de médio prazo para planejar, estrategicamente, as ações do 

Governo, pelo período de quatro anos. Demonstra também as diretrizes, objetivos, indicadores, metas físicas 

e financeiras da administração pública.  

Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO: instrumento que estabelece as diretrizes, normas, prioridades, metas 

e principais parâmetros do Projeto de Lei Orçamentária Anual e constitui elo entre o PPA e LOA.  
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Lei Orçamentária Anual – LOA: instrumento anual que programa as ações do governo a serem executadas 

para tornar possível a concretização das metas previstas no plano plurianual em observância da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias;  

Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF: dispositivo legal que estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. 

Gestor do Contrato: servidor, comissão ou setor, formalmente designado, cuja função consiste em 

coordenar toda a execução do contrato, englobando inclusive o monitoramento e a orientação do fiscal. É 

responsável, por exemplo, por analisar e decidir sobre pedidos de aditamentos contratuais, abertura de 

processo sancionatório, entre outros. 

Fiscal do Contrato: servidor formalmente designado, responsável pelo acompanhamento da execução do 

objeto do contrato. É responsável por exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as obrigações 

contratuais, bem como adotar medidas para que a fiscalização garanta a quantidade e a qualidade do produto 

final. 
Ordenador de Despesas: autoridade com atribuição para ordenar a execução de despesas orçamentárias, 

envolvendo a emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos 

públicos. 

 
5. Competência e Responsabilidades: 
 

Compete à Secretaria de Fazenda - SEFA elaborar, revisar, controlar e acompanhar a execução da presente 

Norma de Procedimento. 

Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico, divulgar e avaliar a eficiência dos 

procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 

Compete à Assessoria da Secretaria de Fazenda divulgar internamente a Norma de Procedimento. 

 
6. Procedimentos: 
 
6.1 - Secretaria Municipal de Fazenda – SEFA 

6.1.1 - Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO, a SEFA avaliará as metas de arrecadação das receitas totais e de caixa do Município 

e estabelecerá a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;  

6.2- Secretaria Municipal de Fazenda – SEFA e Secretaria de Planejamento Estratégico – SEPLAE  

6.2.1 - Elaborar a programação de gastos mensais, com base nos estudos previstos de receitas e despesas 

mensais, considerando a expectativa de inflação e quadro de detalhamento da despesa alteração pelos 

créditos adicionais, obedecidas as prioridades definidas pelo Município;  

6.2.2 – Protocolizar a Programação Financeira juntamente com o Cronograma de Execução Mensal de 

Desembolso no Protocolo Geral do Município – SEAD/DATA/DP; 

6.3 - Protocolo Geral do Município – SEAD/DATA/PG 

6.3.1 – Autuar o processo e encaminhar os autos a Secretaria de Fazenda – SEFA. 

6.4 - Secretaria Municipal de Fazenda– SEFA 
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6.4.1 - Estabelecer o cronograma de pagamento das despesas obrigatórias (repasse constitucional, dívida 

pública) e de manutenção (despesa de pessoal, das Unidades Gestoras e da cidade) a serem pagas;  

6.4.2 – Encaminhar o processo com o cronograma de pagamento das despesas obrigatórias e de 

manutenção a Procuradoria Geral do Município. 

6.5 – Procuradoria Geral do Município – PROGER 

6.5.1 – Analisar, emitir parecer jurídico e elaborar a Minuta de Decreto. 

6.6 – Gabinete do Prefeito - GP 

6.6.1 – Analisar e assinar o Decreto que dispõe sobre a Programação Orçamentária e Financeira Anual, 

estabelecer o cronograma de desembolso e as metas mensais de arrecadação da receita para o exercício 

financeiro. 

6.7 – Divisão de Atos Oficiais – CG/DCA 

6.7.1 – Publicar o Decreto no Diário Oficial e afixar no quadro de avisos do Município; 

6.7.2 – Encaminhar cópia do Decreto as Secretarias Executoras. 

6.8 – Secretarias Executoras 

6.8.1 - Solicitar as reservas orçamentárias e os respectivos empenhos, considerando a necessidade de 

adoção de medidas de racionalização de custos e de maximização do uso de recursos disponíveis, 

priorizando despesas com: 

I – Auxílio alimentação; 

II – Contratos de terceirização; 

III – Combustíveis e lubrificantes; 

IV – Locação de imóveis; 

V – Locação de máquinas, equipamentos e veículos; 

VI – Manutenção e conservação de bens imóveis; 

VII – Manutenção e conservação de equipamentos; 

VIII - Operacionalização de UBS e UPA; 

IX – Outras locações de mão de obra; 

X – Serviços bancários; 

XI – Serviços de água e esgoto; 

XII – Serviços de comunicação; 

XIII – Serviços de cópias e reprodução de documentos; 

XIV – Serviços de energia elétrica; 

XV – Serviços de limpeza e conservação; 

XVI – Serviços de processamento de dados; 
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XVII – Vale transporte; e 

XVIII – Vigilância e segurança. 

6.8.2 – As despesas abaixo discriminadas deverão ser liberadas para empenho, em sua totalidade, e as 

dotações orçamentárias aprovadas no orçamento do exercício: 

I - Despesas com Pessoal, Encargos Sociais e Outros Benefícios a Servidores;  

II - Dívida Pública;  

III - Precatórios e Sentenças Judiciais;  

IV - Obrigações Tributárias e Contributivas;  

V – Secretaria de Educação com Recursos do FUNDEB. 

6.8.3 – Compete ao Ordenador da Despesa autorizar a emissão de reserva orçamentária e do empenho. 

6.9 – Departamento de Planejamento Econômico-Financeiro – SEPLAE/DPEF 

6.9.1 – Emitir a Reserva Orçamentária. 

6.10 – Departamento de Contabilidade – SEFA/DC 

6.10.1 – Emitir o empenho e encaminhar o processo a Secretaria Executora para o Gestor/Fiscal acompanhar 

e atestar os serviços a serem executados.  

6.11 – Secretarias Executoras 

6.11.1 – O Fiscal do Contrato deverá solicitar e analisar as documentações que comprovam a execução dos 

serviços, bem como, verificar se o objeto contratado está sendo executado de acordo com as condições 

estabelecidas na licitação e nos termos do contrato; 

6.11.2 – O Gestor do Contrato deverá solicitar, analisar e verificar a autenticidade da documentação exigida 

aos prestadores de serviços/fornecedores, conforme o tipo de despesas; 

6.11.3 – Se o serviço/entrega estiver de acordo com o que foi estabelecido no contrato, bem como, se a 

documentação apresentada estiver correta, o Gestor do contrato deverá proceder o Ateste da execução dos 

serviços na Nota Fiscal; 

6.11.4 – O Gestor e Fiscal do Contrato deverão assinar e carimbar a Declaração de Conformidade, conforme 

modelo estabelecido no Anexo I desta Norma de Procedimento; 

6.11.5 – A Secretaria Executora deverá encaminhar o processo com pedido de autorização de liquidação e de 

pagamento ao Ordenador de Despesa, com a documentação exigida, e com a Declaração de Conformidade 

preenchida e devidamente assinada e carimbada pelo fiscal/gestor do contrato. 

6.12 – Ordenador de Despesas  

6.12.1 – Autorizar o pagamento pelo serviço/entrega, mediante evidência documental apresentada pelo 

gestor/fiscal do contrato. 

6.13 – Departamento de Contabilidade – SEFA/DC 
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6.13.1 - Receber, no Sistema de Protocolo Geral, os processos de pagamentos encaminhados pelas 

secretarias. 

6.13.2 - Filtrar os processos de acordo com a unidade gestora e a fonte de pagamento: 

a) Recursos próprios; 

b) Recursos vinculados. 

6.13.3 - Classificar os processos: 

a) Compras  

b) Prestação de serviços; 

c) Obras; 

d) Alugueis; 

e) Auxílios sociais; 

f) Custeios prediais; 

g) Obrigações tributárias diversas; 

h) Repasses ao legislativo municipal e a empresa pública municipal; 

i) Desapropriações e ordens judiciais; 

j) Amortização e juros da dívida pública. 

6.13.4 - Analisar documentação que compõe o processo de pagamento: 

a) Verificar, na nota fiscal, ateste de recebimento da mercadoria e/ou serviço executado; 

b) Conferir autorização de liquidação e pagamento do ordenador de despesa; 

c) Conferir se existe saldo de empenho para pagamento da despesa; 

d) Conferir regularidade fiscal: 

i. Certidão negativa de débito municipal; 

ii. Certidão negativa de débito estadual; 

iii. Certidão negativa de débito federal; 

iv. Certidão negativa de débitos com o FGTS – CRF; 

v. Certidão negativa de débitos trabalhistas. 

6.13.5 - Devolver as secretarias o (s) processo (s) com pendência (s) e/ou irregularidade (s); 

6.13.6 - Emitir a liquidação nos processos regulares e encaminhar os processos a SEFA/DF para pagamento. 

6.14 – Departamento Financeiro – SEFA/DF  

6.14.1 – Receber os processos e identificar se existem retenções tributárias a serem feitas: 

a) Mapeia retenções Municipais; 

b) Mapeia retenções Federais. 



18/12/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1161

www.diariomunicipales.org.br

Página 363

                                                                                                                                    
 

6.14.2 - Identificar contas bancárias de débito correlacionando os vínculos orçamentários; 

6.14.3 - Verificar validade das certidões acostadas ao processo de pagamento, bem como, os documentos 

exigidos nos itens anteriores; 

6.14.4 - Verificar a autorização para o pagamento da despesa pelo ordenador de despesas; 

6.14.5 – Devolver para as secretarias eventuais processo com documentos pendentes ou certidões 

vencidas; 

6.14.6 - Filtrar os processos de acordo com a unidade gestora e a fonte de pagamento: 

a) Recursos próprios; 

b) Recursos vinculados. 

6.14.7 - Registrar no sistema de contabilidade a ordem bancária de pagamento, com o código de retenção, 

conta débito e crédito; 

6.14.8 – Verificar os saldos bancários disponíveis através do relatório “Saldos Bancários” do dia. 

6.14.9 – Selecionar as ordens bancárias a serem pagas observando: 

a) Disponibilidade de caixa; 

b) Fluxo futuro de receitas e despesas; 

c) Antiguidade da data de liquidação (segmentando recursos próprios e vinculados) 

6.14.10 – Providenciar as retenções tributárias pertinentes a cada processo de pagamento; 

6.14.11 – Providenciar a impressão do relatório de ordens bancárias – via sacado (sistema SMARcp); 

6.14.12 – Proceder à conferência das ordens bancárias pelo valor, número de conta e as retenções 

tributárias; 

6.14.13 – Realizar a impressão das ordens bancárias para assinatura; 

6.14.14 - Realizar impressão das guias de recolhimento tributário para processamento bancário; 

6.14.15 – Emitir arquivos eletrônicos para processamento bancário; 

6.14.16 - Identificar contas onde cada ordem bancária será paga e seu respectivo saldo bancário; 

6.14.17 - Elaborar, conforme necessidade, ordens bancárias de transferências e repasse financeiro entre as 

contas da municipalidade para cobertura dos pagamentos; 

6.14.18 – O Diretor do Departamento Financeiro assinará as ordens bancárias, e em sua ausência, o Chefe 

da Divisão de Contas a Pagar procederá a assinatura; 

6.14.19 - Encaminhar ordens bancárias a SEFA/SEC para conhecimento e assinatura do Secretario de 

Fazenda. 

6.15 – Secretário de Fazenda - SEFA/SEC 

6.15.1 - Tomar conhecimento dos pagamentos na forma das ordens bancárias; 

6.15.2 - Assinar ordens bancárias, na ausência do Secretário, o Subsecretário de Fazenda procederá à 

assinatura; 

6.15.3 - Encaminhar ordens bancárias para SEFA/DF. 

6.16 – Departamento Financeiro – SEFA/DF 
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6.16.1 - Conferir se todas as ordens bancárias encaminhadas para assinatura voltaram; 

6.16.2 – Separar as ordens bancárias por Banco; 

6.16.3 – Encaminhar as ordens bancárias assinadas para rede bancária; 

6.16.4 –. 

6.17 – Bancos (BANESTES, BANCO DO BRASIL e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 

6.17.1 – Processar o pagamento combinando arquivos eletrônicos e ordens bancárias assinadas. 

6.17.2 - Encaminhar ordens bancárias autenticadas para SEFA/DF. 

6.18 - Departamento Financeiro – SEFA/DF 

6.18.1 – Conferir se todas as ordens bancárias encaminhadas para pagamento foram autenticadas; 

6.18.2 – Verificar pelo arquivo retorno do sistema bancário, se os arquivos eletrônicos foram processados; 

6.18.3 – Identificar as ordens bancárias não executadas e os motivos do não pagamento; 

6.18.4 – Analisar a possibilidade de encaminhar novamente os pagamentos não executados; 

6.18.5 – Após a realização dos pagamentos, conferir se todas as liquidações foram efetivamente pagas; 

6.18.6 – Emitir os Resumos de Pagamento no sistema Contábil e anexar aos Processos de Pagamento; 

6.18.7 – Gerar liquidação extraorçamentárias, nos processos que possuam retenção de impostos, nos casos 

de pagamentos nos bancos BANESTES E CAIXA ECONÔMICA; 

6.19 – Divisão de Arrecadação 

6.19.1 – Emitir os Documentos de Arrecadação referente às retenções de impostos. 

6.20 - Departamento Financeiro – SEFA/DF 

6.20.1 – Gerar liquidação extraorçamentárias e incluir código de barras no sistema contábil, nos processos 

que possuam retenção de impostos, nos casos de pagamentos no BANCO DO BRASIL; 

6.20.2 – Emitir as ordens bancárias para recolhimento dos impostos; 

6.20.3 – Após a realização dos pagamentos, das conferências e dos recolhimentos dos impostos, 

encaminhar os Processos para arquivo no Departamento de Contabilidade ou para as Secretarias darem 

prosseguimentos nos processos. 

6.21 – Departamento de Contabilidade – SEFA/DC 
6.21.1 – Receber os processos e arquivar para inspeção do Tribunal de Contas do Estado – TCEES. 

 
7. Considerações Finais: 
 
7.1 - A competência para a elaboração e fixação das quotas mensais pertence à Secretaria de Fazenda, bem 

como, o controle sobre a sua execução.  

7.2 – O Art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que até trinta dias após a publicação dos 

orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo estabelecerá a 

programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.  

7.3 - A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu Parágrafo único do Art. 8º determina ainda que os recursos 

legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua 
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vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Isso é uma forma de evitar 

que verbas com destinação específica, tais como os percentuais constitucionais destinados à saúde e 

educação sejam empregados em fins diversos. 

7.4 - Poderá ser autorizada a antecipação de cotas financeiras e orçamentárias acima dos valores 

estabelecidos no decreto, com base nas solicitações acompanhadas de justificativas dos Órgãos, observado 

os seguintes procedimentos: 

I – A Secretaria de Planejamento Estratégico para análise da compatibilidade com o orçamento; 

II – A Secretaria de Planejamento Estratégico fará o encaminhamento à Secretaria de Finanças para análise 

da disponibilidade financeira; 

III – De acordo com as análises referidas nos incisos I e II deste item, as cotas financeiras e orçamentárias 

serão antecipadas pela Secretaria de Finanças e pela Secretaria de Planejamento Estratégico, 

respectivamente. 

7.5 - As solicitações de créditos suplementares ou especiais serão avaliadas segundo os procedimentos 

descritos no item 7.2, quando envolverem: 

I – Excesso de arrecadação; ou 

II – Recursos de superávit financeiro. 

 7.6 - Caso se verifique, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o 

cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, o 

Executivo promoverá, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de 

empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.  

7.7 - No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos 

empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.  

7.8 - Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente 

(tais como os percentuais obrigatórios para saúde e educação), inclusive aquelas destinadas ao pagamento 

do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.  

7.9 - Os créditos especiais que vierem a ser abertos no exercício, bem como os créditos especiais reabertos, 

com recursos de caixa do tesouro e de outras fontes, terão sua execução condicionada aos limites fixados no 

Decreto de Programação Orçamentária e Financeira Anual, e ao disposto na Lei Orçamentária Anual. 

7.10 - Os empenhos emitidos, independentemente do tipo de despesa a ser atendida, explicitarão o 

cronograma de liquidação da despesa. 

7.11 - Os investimentos e inversões financeiras a iniciar deverão estar alinhados com as orientações 

estratégicas do Governo para o exercício. 

7.12 - Os ordenadores de despesa são responsáveis, na execução orçamentária e financeira dos valores 

estabelecidos no decreto, pela observância do cumprimento de todas as disposições legais contidas na Lei 

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual, bem como na Lei 

Orçamentária Anual e na Lei Complementar Federal nº 101/00. 

7.13 - O Secretário Municipal de Fazenda e o Secretário Municipal de Planejamento Estratégico poderão, no 

âmbito de suas competências, estabelecer normas, procedimentos e critérios quando necessários ao 

disciplinamento da execução orçamentária e financeira do exercício. 

7.14 – Esta norma de procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE__________- 

 
 
 
 

ANEXO I – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
 
 
 
 
 
DECLARAMOS, sob a responsabilidade a que nos foi aferida como Fiscal e Gestor do contrato, que 
os serviços/produtos especificados na Nota Fiscal nº ________ foram conferidos e fiscalizados, 
cumprindo todos os requisitos das diretivas do Edital de Licitação bem como o Contrato 
nº___________, sob pena do disposto do Art. 10 da Lei 8.429/92, e arts. 89 a 99 da Lei 8.666/1993 
e as disposições previstas no Título XI do Código Penal (dos crimes contra a Administração Pública). 
 
Serra , ___de ___de____. 
 
________________________________ 
Nome do Fiscal do Contrato 
Matrícula: 
 
________________________________ 
Nome do Gestor do Contrato 
Matrícula: 
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Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 03/2018 REFEREN-
TE AO CONTRATO 64/2017

Publicação Nº 171202

PUBLICAÇÃO DO ADITIVO DE CONTRATO

RESUMO DO ADITIVO Nº 003/2018 AO CONTRATO Nº 
000064/2017

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput 
e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMI-
GRANTE-ES.

CONTRATADO: SUPREMA ASSESSORIA E CONSULTORIA 
LTDA ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
GESTÃO PÚBLICA PARA O EXERCICIO DE 2017

VALOR ADITIVADO: R$ 105.600,00 (cento e cinco mil e 
seiscentos reais)

VALOR TOTAL: R$272.800,00 (duzentos e setenta e dois 
mil e oitocentos reais).

VIGÊNCIA DO ADITIVO: 01 de janeiro de 2019 a 31 de 
dezembro de 2019.

DATA DE ASSINATURA: 11 de dezembro de 2018.

Venda Nova do Imigrante,11 de dezembro de 2018.

Braz Delpupo

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 154/2018
Publicação Nº 171201

PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS 2018

RESUMO DO CONTRATO Nº000154/2018

Processo de Inexigibilidade de Licitação nº065/2018

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput 
e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMI-
GRANTE-ES.

CONTRATADO: DORIEDSON GALINI NOGUEIRA - EI

OBJETO: SOLICITAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O CAN-
TOR DORIEDSON GALINI NOGUEIRA , CONHECIDO PO-
PULARMENTE COMO EDSON GALINI, PARA APRESENTA-
ÇÃO NA FESTA DE ENTREGA DE PREMIOS DA CDL NO DIA 
28/12/2018 ÀS 20:00H, NO CENTRO DE EVENTOS PADRE 
CLETO CALIMAN, COM DURAÇLÃO APROXIMADA DE 02H 
DE SHOW.

VALOR TOTAL: R$ 700,00 (setecentos reais).

VIGÊNCIA: 14 de dezembro de 2018 à 01 de junho de 
2019

DATA DE ASSINATURA: 14 de dezembro de 2018

Venda Nova do Imigrante, 14 de dezembro de 2018

Braz Delpupo

Prefeito Municipal
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Viana

Prefeitura

 PORTARIA Nº 0675/2018
Publicação Nº 171323

 PORTARIA Nº 0675/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea “d” da Lei Orgânica do Município de 
Viana, e artigo 209, § 2º da Lei nº 1596/2001.

RESOLVE:

Art. 1° DESIGNAR o servidor JOÃO CARLOS COGO, efetiva 
no cargo de Médico, matrícula funcional nº 019451-01, 
para sem prejuízo a suas atribuições, exercer o encargo de 
defensor dativo do senhor Fernando César Eiji Nunomura, 
junto ao Processo n° 19239/2018, para apresentar defesa, 
podendo requerer à Comissão Processante eventuais pro-
vidências relacionadas diretamente a esta atividade.

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

Viana - ES, 17 de dezembro de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

DECRETO Nº 310/2018
Publicação Nº 171320

DECRETO Nº 310/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais e de acordo com o dis-
posto nos artigos 147 e 148 da Lei Municipal 1.897/2006 e 
processo administrativo nº 9509/2012.

DECRETA:

Art. 1° Conceder o Título de Perpetuidade a Sra. DELZA 
MARIA DA SILVA - CPF nº 698.866.017-87, da área de terra 
no cemitério de Eldorado, no município de Viana, onde se 
encontra sepultado os restos mortais de MARIA DA PENHA 

SILVA, falecida em 23/08/2007, conforme consta registra-
do no livro n° 01, às folhas 168-verso.

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

Viana, 17 de dezembro de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

ERRATA DECRETO Nº 300/2018
Publicação Nº 171292

ERRATA DECRETO Nº 300/2018

No Decreto nº 300/2018, publicado no DOM/ES na data de 
11/12/2018, edição 1156.

Onde se lê

Art.1º- Fica concedida à servidora MARINA GOMES, ocu-
pante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
matrícula funcional nº 02109-01, aposentadoria voluntá-
ria por tempo de contribuição, com proventos integrais e 
paridade nos termos do Artigo 6º, Incisos I, II, III e IV e 
artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o art. 
15 da Lei nº 1.595/2001.

Leia-se

Art. 1º - Fica concedida à servidora MARINA GOMES, ocu-
pante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, ma-
trícula funcional nº 021091-01, aposentadoria voluntária 
por tempo de contribuição, com proventos integrais e pari-
dade nos termos do Artigo 6º, Incisos I, II, III e IV e artigo 
7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o art. 15 da 
Lei nº 1.595/2001.

Viana-ES, 14 de dezembro de 2018.

PORTARIA Nº 0674/2018
Publicação Nº 171324

PORTARIA Nº 0674/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana.

CONSIDERANDO o que preconiza o § 4º do artigo 41 da Constituição Federal;
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CONSIDERANDO os termos do Edital de Concurso Público nº 01/2010;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 098/2014;

CONSIDERANDO a Portaria nº 0472/2018, que institui Comissão de Avaliação de Estágio Probatório;

RESOLVE:

Art. 1º Fica divulgado o resultado da avaliação do estágio probatório dos servidores abaixo relacionados:

Art. 2º Os servidores poderão interpor Recurso ao resultado da avaliação, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar 
da publicação, dirigido ao Prefeito Municipal, que após ouvir a comissão de Avaliação de Estágio Probatório, decidirá a 
matéria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Viana - ES, 17 de dezembro de 2018

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana
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Vila Pavão

Prefeitura

DISPENSA  DE LICITAÇÃO 064-2018.
Publicação Nº 171154

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 003816 / 2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064 / 2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO AMBULANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICI-
PAIS.

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº 003816/2018, referente à Dispensa de Licitação, 
embasado no Parecer conclusivo da Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos do Artigo 24, inciso II, da Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO E ADJUDICO o procedimento ora escolhido em favor da empresa OSMAR 
FOLZ 11148783750, inscrita no CNPJ sob o nº 27.302.859/0001-01, Item único, no valor total de R$ 1.1700,00 (mil cen-
to e setenta reais), para os serviços do objeto em referência, com base no Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, em conseqüência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal.

Vila Pavão/ES, 17 de Dezembro de 2018.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal
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