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Consórcios Intermunicipais

Cim Polinorte - Consórcio Público da Região Polinorte do ES

AVISO DE EXTINÇÃO TOMADA DE PREÇO TIPO 
TÉCNICA E PREÇO Nº 01/2018 PROCESSO LI-
CITATÓRIO Nº 087/2018

Publicação Nº 193166

AVISO DE EXTINÇÃO

TOMADA DE PREÇO TIPO TÉCNICA E PREÇO Nº 01/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada para lo-
cação de softwares, referente à SISTEMA DE GESTÃO PÚ-
BLICA EM SAÚDE e SISTEMA DE GESTÃO DE CONSÓRCIO 
PÚBLICO, englobando os serviços de instalação, implanta-
ção, conversão, treinamento, manutenção mensal que ga-
rantam as alterações legais, corretivas e evolutivas, com 
atendimento e suporte técnico para os sistemas relaciona-
dos, para os municípios consorciados ao Consórcio Público 
da Região Polinorte – CIM POLINORTE.

A Comissão de Licitação do Consorcio Público da Região 
Polinorte – CIM POLINORTE, designada pela Portaria nº 
13P, de 01/09/2017, representada pelo Presidente Luci-
mar Antônio da Silva e os Membros Felipe Del Piero Sarci-
nelli e Carlos Guilherme M. Pagiola Cordeiro, no uso de sua 
competência e tendo como prerrogativa os regramentos 
estatuídos pela Lei Federal Nº 8.666/93, bem como:

Considerando o arrazoado contido na Ata de Reunião da 
Câmara Setorial de Saúde do Consorcio Público da Região 
Polinorte — CIM POLINORTE, publicada no Diário Oficial 
Municipal do dia 01 de abril de 2019, Edição nº 1232, e 
sua consecutiva errata, publicada em 03 de abril de 2019, 
as fls 857 a 860, dos autos.

DECIDE.

Tendo em vista ordem emanada pela Câmara Setorial e 
seus motivos determinantes, resta a presente comissão de 
licitação acatar e fazer cumprir o que fora decido: “tendo 
como princípio o interesse da Administração e a conveni-
ência Administrativa, DECLARA EXTINTO o presente certa-
me Licitatório objeto da Tomada de Preço do Tipo Técnica 
e Preço nº01/2018, nos termos da Lei que rege a espécie”. 
Ibiraçu-ES, 04 de abril de 2018. Lucimar A. da Silva Pres. 
da Comissão de Licitação.

PORTARIA CIM POLINORTE Nº 06-P, DE 02 DE 
ABRIL DE 2019

Publicação Nº 192994

PORTARIA CIM POLINORTE Nº 06-P, DE 02 DE ABRIL DE 
2019.

TORNA SEM EFEITO A PORTARIA CIM POLINORTE Nº 14 – 
P DE 31 DE JULHO DE 2018.

O Presidente do Consórcio Público da Região Polinorte - 
CIM POLINORTE, no uso de suas atribuições, com poderes 

que lhe confere o Estatuto e o Contrato de Consórcio Pú-
blico;

Considerando a necessidade por parte do Consórcio Públi-
co da Região Polinorte – CIM POLINORTE e conforme reco-
mendação lavrada em Ata nº 01/2019, da Câmara Setorial 
de Saúde do CIM POLINORTE;

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar sem efeito a Portaria CIM POLINORTE Nº 
14 – P de 31 de julho de 2018, publicada no Diário Oficial 
dos Municípios do Espírito Santo – DOM em 14 de agosto 
de 2018, Edição nº 1075.

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 e cumpra-se.

Ibiraçu/ES, 02 de abril de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Presidente Interino

Consórcio Público da Região Polinorte – Cim Polinorte

Registrada e Publicada na Secretaria do Consórcio Público 
da Região Polinorte – Cim Polinorte, em 02 de abril de 
2019.
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Água Doce do Norte

Prefeitura

ALTERAÇÃO EDITAL E ABERTURA PREGÃO PRE-
SENCIAL 008 2019

Publicação Nº 192800

2º AVISO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
008/2019. Menor Preço por Item. Proc. 6154/2018-SMS

A Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES, através 
do Pregoeiro e Equipe de Apoio nomeados pela Portaria 
Municipal nº 008/2019, com fulcro na Lei 10520/2002, 
Lei8.666/93, LC 123/2006 e Decreto Municipal nº 
115/2005, e alterações, torna público para conhecimen-
to dos interessados que devido a alterações do edital em 
epígrafe, informa a alteração da abertura e julgamento do 
presente certame para as 09:00h dia 19 de abril de 2019, 
na sala a CPL, na Av Sebastião Coelho Souza, 570, Centro, 
Água Doce do Norte, ES, e que o novo edital do o Pregão 
Presencial. nº 008/2019, menor preço por item, para a 
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de 
Transporte com o objetivo de conduzir Usuários residentes 
de Água Doce do Norte aos Centros de Referência Espe-
cializada – CRE, Hospitais e Clínicas da Região da Grande 
Vitória, Colatina, São Mateus e Linhares, para atendimento 
médico especializado de referência e realização de exames 
de alta complexidade, conforme as linhas constantes no 
ANEXO I do presente edital., encontra disponível no ende-
reço acima e tel. 27 3759-1122, site: aguadocedonorte.
es.gov.br - E-mails: aguadocedonorte.es@outlook.com, 
setor de licitações, de 2ª a 6ª de 07:30 as 11:30h, das 
13:00 as 17:00h.

Água Doce Norte, ES,03.04.2019.

Adinan Novais de Paula

Pregoeiro Municipal

REPUBLICAÇÃO PP 003 2019
Publicação Nº 192952

AVISO DE ALTERAÇÃO E 3ª REPUBLICAÇÃO LICITA-
ÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. PARTICIPA-
ÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP (Art. 48, inciso I da LC nº 
123/2006) Maior desconto (percentual) em relação aos 
valores do PMC – Preço Máximo ao Consumidor

A Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES, através 
do Pregoeiro e Equipe de Apoio nomeados pela Portaria 
Municipal nº 002/2014, com fulcro na Lei 10520/2002, 
Lei8.666/93, LC 123/2006 e Decreto Municipal nº 
115/2005, e alterações, torna público para conhecimen-
to dos interessados que devido alterações no edital e 
substituição do termo de referencia, fica alterada a data 
de realização do pregão em epígrafe para as 13:30h dia 
19.04.2019, na sala da CPL, na Av. Sebastião Coelho 

Souza, 081, Centro, Água Doce do Norte, ES, o Pregão 
Presencial. nº 003/2019, menor preço por item, para a 
aquisição de medicamentos constantes da lista elaborada 
pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos 
(CMED), Secretaria Executiva da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (ANVISA), para atendimento específico de 
ação judicial e excepcionalmente, os usuários credencia-
dos pelo programa de assistência farmacêutica, conforme 
as especificações constantes neste termo, mediante licita-
ção na modalidade de Pregão, em sua forma presencial, 
do tipo maior desconto percentual;, especificações estão 
no edital. Informações e aquisição, no endereço acima e 
tel. 27 3759-1122, Site: www.aguadocedonorte.es.gov.
br; E-mail: aguadocedonorte.es@outlook.com; setor de 
licitações, de 2ª a 6ª de 07:30 as 11:30h, das 13:00 as 
17:00h.

Água Doce Norte,ES,04.04.2019.

Adinan Novais de Paula

Pregoeiro Municipal

http://www.aguadocedonorte.es.gov.br
http://www.aguadocedonorte.es.gov.br
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Alfredo Chaves

Prefeitura

AVISO DE CONVOCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº012.2019

Publicação Nº 193045

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALFREDO CHAVES – ES.

AVISO DE CONVOCAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2019.

PROC. ADM. Nº8204/2018.

A Pregoeira do Município de Alfredo Chaves, no exercício 
de suas funções, comunica as empresas participantes e a 
todos os interessados a retomada de etapa do Pregão Pre-
sencial nº012.2019, será 10/04/2019 as 09:00h na sala 
de Pregão, situada na Av. Lauro Ferreira Pinto nº163.

OBJETO: contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de administração e gerenciamento do 
benefício de auxílio-alimentação mediante o fornecimento 
de cartão eletrônico ou magnético com recargas mensais, 
para uso pelos servidores ativos da Prefeitura Municipal de 
Alfredo Chaves.

Silvania Regina Modolo Beninca

Pregoeira

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019.2019
Publicação Nº 192963

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALFREDO CHAVES – ES.

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2019.

PROC. ADM. Nº 1073/2019.

CREDENCIAMENTO: Dia 23/04/2019 das 08:30h às 
09:00h.

ABERTURA: Dia 23/04/2019 às 09:00h.

LOCAL DA ABERTURA: Setor de Licitações da PMAC;

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 
AQUISIÇÃO DO EDITAL: A partir do dia 05/04/2019, no 
Setor de licitações da PMAC ou pelo site: www.alfredocha-
ves.es.gov.br

Silvania Regina Modolo Beninca

Pregoeira

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 007.2019

Publicação Nº 192998

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALFREDO CHAVES – ES.

RESULTADO DE JULGAMENTO.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.

Proc. Adm Nº 4574/2018.

OBJETO: Aquisição de móveis e cadeiras para a nova sede 
da Secretaria Municipal de Agricultura de Alfredo Chaves. 
FIRMAS VENCEDORAS:

FGI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, INSCRITA NO 
CNPJ: (26.204.948/0001-52), lote 01 no valor total de R$ 
2.117,00 (dois mil cento e dezessete reais).

TONON COMERCIAL LTDA EPP, INSCRITA NO CNPJ: 
(01.727.847/0001-35), lote 02, no valor total de R$ 
1.955,50 (mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e 
cinquenta centavos).

CASELE SPORT LTDA – EPP, INSCRITA NO CNPJ: 
(30.579.577/0001-60), lotes 03 e 06 no valor total de R$ 
2.057,00 (dois mil e cinquenta e sete reais).

ESTELAR MERCANTILISMO E LOGÍSTICA LTDA-EPP, INS-
CRITA NO CNPJ: (04.613.508/0001-16), lote 04 no valor 
total de R$ 4.440,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta 
reais).

VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
PARA ESCRITÓRIOS LTDA-ME, INSCRITA NO CNPJ: 
(08.379.450/0001-49), lote 05 no valor total de R$ 
3.220,00 (três mil duzentos e vinte reais).

Totalizando assim R$ 13.789,50 (treze mil setecentos e 
oitenta e nove reais e cinquenta centavos).

Conforme homologação do Senhor Prefeito Municipal, no 
dia 28/02/2019.

Silvania Regina Modolo Benincá.

Pregoeira

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 008.2019

Publicação Nº 193001

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALFREDO CHAVES – ES.

RESULTADO DE JULGAMENTO.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019.

http://www.alfredochaves.es.gov.br
http://www.alfredochaves.es.gov.br
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Proc. Adm Nº 4577/2018.

OBJETO: Aquisição de móveis e equipamentos para com-
por a cozinha da nova sede da Secretaria Municipal de 
Agricultura de Alfredo Chaves. FIRMA VENCEDORA: ESTE-
LAR MERCANTILISMO E LOGÍSTICA LTDA-EPP, INSCRITA 
NO CNPJ: (04.613.508/0001-16), lotes 01, 02, 03, 04 e 
05 no valor total de R$ 3.418,00 (três mil quatrocentos e 
dezoito reais).

Conforme homologação do Senhor Prefeito Municipal, no 
dia 01/03/2019.

Silvania Regina Modolo Benincá.

Pregoeira

CONTRATO N° 15/2019/FMS
Publicação Nº 193008

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

Extrato do Contrato nº 15/2019

Processo Adm. nº 0492/2019

Pregão Presencial n°009/2019

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

Contratada: Hospidrogas Comercio de Produtos Hospita-
lares LTDA

Objeto: Aquisição de materiais para atender as Estratégias 
de Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor Total: R$ 138.163,20

Dotação: 120002.1030100192.117 e 
120007.1030100183.047

Elemento de Despesa: 33903000000

Ficha nº 029-1211 e 068-1211

Vigência: 07/03/2020

Assinatura: 07/03/2019

Sandra Maria Calente Ferreira

Secretária Municipal de Saúde

CONTRATO N° 16/2019/FMS
Publicação Nº 193009

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

Extrato do Contrato nº 16/2019

Processo Adm. nº 0492/2019

Pregão Presencial n°009/2019

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

Contratada: Max-Medical Comercio de Produtos Medicos 
Hospitalares LTDA EPP

Objeto: Aquisição de materiais para atender as Estratégias 
de Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor Total: R$ 21.370,00

Dotação: 120002.1030100192.117 e 
120007.1030100183.047

Elemento de Despesa: 33903000000

Ficha nº 029-1211 e 068-1211

Vigência: 07/03/2020

Assinatura: 07/03/2019

Sandra Maria Calente Ferreira

Secretária Municipal de Saúde

CONTRATO Nº 18/2019/FMS
Publicação Nº 192992

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

Extrato do Contrato nº 18/2019.

Processo Adm. nº 0492/2019.

Pregão Presencial nº 009/2019.

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

Contratada: Golden Farm Distribuidora LTDA EPP.

Objeto: aquisição de materiais para atender as Estratégias 
de Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor Total: R$ 521,00.

Dotação: 120002.1030100192.117.

Elemento de Despesa: 33903000000.

Ficha nº 029-1211.

Vigência: 07/03/2020.

Assinatura: 07/03/2019.

Sandra Maria Calente Ferreira

Secretária Municipal de Saúde
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DECRETO Nº 570-P-2019
Publicação Nº 193117

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 04 / 04/ 2019 
 

--------------------------------------- 
Pascoal Garcia Martins 

Secretária Municipal de Administração  
Dec. nº 0498-P/2019  

DECRETO Nº.  0570-P/2019 

 

EMENTA: Dispõe sobre concessão de beneficio da 2ª 
assiduidade a servidor estatutário, e dá outras 
providencias. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas contidas no 45, 
da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, cumulando com o artigo 145 da Lei 
Ordinária Municipal nº 672/90, alterada pelas Leis Municipal nº 786/97 e nº 314/2010; 

 

DECRETA: 

   Art. 1º.  Fica concedido o benefício da 2ª Assiduidade a servidora 
CARMEM MARIA FRANCISCO KLEIN, referente ao período aquisitivo de 01/03/2009 a 
28/02/2019.  

   Art. 2º.  Fica concedida a referida assiduidade na forma prevista 
no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal e suas alterações, podendo o servidor 
optar pela percepção em dobro da remuneração do cargo efetivo a título de licença 
premio instituída pela Lei n° 314/2010. 

Art. 3º. Determino a Gerencia de Recursos Humanos para que 
sejam providenciados os referidos termos de opção individualmente, onde os mesmos 
farão parte integrante do processo de concessão da Assiduidade requerida. 

 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 04.ABRIL.2019. 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                               PREFEITO   
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DECRETO Nº 571-P-2019
Publicação Nº 193120

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 04 / 04/ 2019 
 

--------------------------------------- 
Pascoal Garcia Martins 

Secretária Municipal de Administração  
Dec. nº 0498-P/2019  

DECRETO  Nº.  0571-P/2019 

 

EMENTA: Dispõe sobre concessão de beneficio da 2ª 
assiduidade a servidor estatutário, e dá outras 
providencias. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas contidas no 45, 
da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, cumulando com o artigo 145 da Lei 
Ordinária Municipal nº 672/90, alterada pelas Leis Municipal nº 786/97 e nº 314/2010; 

 

DECRETA: 

   Art. 1º.  Fica concedido o benefício da 2ª Assiduidade a servidora 
DELMA RITA SUZANA, referente ao período aquisitivo de 01/03/2009 a 28/02/2019.  

   Art. 2º.  Fica concedida a referida assiduidade na forma prevista 
no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal e suas alterações, podendo o servidor 
optar pela percepção em dobro da remuneração do cargo efetivo a título de licença 
premio instituída pela Lei n° 314/2010. 

Art. 3º. Determino a Gerencia de Recursos Humanos para que 
sejam providenciados os referidos termos de opção individualmente, onde os mesmos 
farão parte integrante do processo de concessão da Assiduidade requerida. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 04.ABRIL.2019. 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                              PREFEITO   
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DECRETO Nº 572-P-2019
Publicação Nº 193122

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 04 / 04/ 2019 
 

--------------------------------------- 
Pascoal Garcia Martins 

Secretária Municipal de Administração  
Dec. nº 0498-P/2019  

DECRETO Nº.  0572-P/2019 

 

EMENTA: Dispõe sobre concessão de beneficio da 2ª 
assiduidade a servidor estatutário, e dá outras 
providencias. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas contidas no 45, 
da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, cumulando com o artigo 145 da Lei 
Ordinária Municipal nº 672/90, alterada pelas Leis Municipal nº 786/97 e nº 314/2010; 

 

DECRETA: 

   Art. 1º.  Fica concedido o benefício da 2ª Assiduidade a servidora 
KARINA DA PENHA CECUTTE BOLDRINI, referente ao período aquisitivo de 01/02/2009 a 
31/01/2019. 

   Art. 2º.  Fica concedida a referida assiduidade na forma prevista 
no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal e suas alterações, podendo o servidor 
optar pela percepção em dobro da remuneração do cargo efetivo a título de licença 
premio instituída pela Lei n° 314/2010. 

Art. 3º. Determino a Gerencia de Recursos Humanos para que 
sejam providenciados os referidos termos de opção individualmente, onde os mesmos 
farão parte integrante do processo de concessão da Assiduidade requerida. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 04.ABRIL.2019. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                              PREFEITO   
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DECRETO Nº 573-P-2019
Publicação Nº 193124

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 04 / 04/ 2019 
 

--------------------------------------- 
Pascoal Garcia Martins 

Secretária Municipal de Administração  
Dec. nº 0498-P/2019  

DECRETO Nº.  0573-P/2019 

 

EMENTA: Dispõe sobre concessão de beneficio da 2ª 
assiduidade a servidor estatutário, e dá outras 
providencias. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas contidas no 45, 
da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, cumulando com o artigo 145 da Lei 
Ordinária Municipal nº 672/90, alterada pelas Leis Municipal nº 786/97 e nº 314/2010; 

 

DECRETA: 

   Art. 1º.  Fica concedido o benefício da 2ª Assiduidade a servidora 
ROZELI DOS SANTOS DAS CHAGAS, referente ao período aquisitivo de 01/03/2009 a 
28/02/2019. 

   Art. 2º.  Fica concedida a referida assiduidade na forma prevista 
no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal e suas alterações, podendo o servidor 
optar pela percepção em dobro da remuneração do cargo efetivo a título de licença 
premio instituída pela Lei n° 314/2010. 

Art. 3º. Determino a Gerencia de Recursos Humanos para que 
sejam providenciados os referidos termos de opção individualmente, onde os mesmos 
farão parte integrante do processo de concessão da Assiduidade requerida. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 04.ABRIL.2019. 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                               PREFEITO   
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DECRETO Nº 574-P-2019
Publicação Nº 193127

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 04 / 04/ 2019 
 

--------------------------------------- 
Pascoal Garcia Martins 

Secretária Municipal de Administração  
Dec. nº 0498-P/2019  

DECRETO Nº.  0574-P/2019 

 

EMENTA: Dispõe sobre concessão de beneficio da 2ª 
assiduidade a servidor estatutário, e dá outras 
providencias. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas contidas no 45, 
da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, cumulando com o artigo 145 da Lei 
Ordinária Municipal nº 672/90, alterada pelas Leis Municipal nº 786/97 e nº 314/2010; 

 

DECRETA: 

   Art. 1º.  Fica concedido o benefício da 2ª Assiduidade a servidora 
JAQUELINI GARBELOTTO, referente ao período aquisitivo de 01/03/2009 a 28/02/2019.  

   Art. 2º.  Fica concedida a referida assiduidade na forma prevista 
no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal e suas alterações, podendo o servidor 
optar pela percepção em dobro da remuneração do cargo efetivo a título de licença 
premio instituída pela Lei n° 314/2010. 

Art. 3º. Determino a Gerencia de Recursos Humanos para que 
sejam providenciados os referidos termos de opção individualmente, onde os mesmos 
farão parte integrante do processo de concessão da Assiduidade requerida. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 04.ABRIL.2019. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                               PREFEITO   
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DECRETO Nº 575-P-2019
Publicação Nº 193128

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 04 / 04/ 2019 
 

--------------------------------------- 
Pascoal Garcia Martins 

Secretária Municipal de Administração  
Dec. nº 0498-P/2019  

DECRETO  Nº.  0575-P/2019 

 

EMENTA: Dispõe sobre concessão de beneficio da 2ª 
assiduidade a servidor estatutário, e dá outras 
providencias. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas contidas no 45, 
da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, cumulando com o artigo 145 da Lei 
Ordinária Municipal nº 672/90, alterada pelas Leis Municipal nº 786/97 e nº 314/2010; 

 

DECRETA: 

 

   Art. 1º.  Fica concedido o benefício da 2ª Assiduidade a servidora 
CIBELE BERGAMI DESTEFANI NATALI, referente ao período aquisitivo de 01/02/2009 a 
31/01/2019.  

   Art. 2º.  Fica concedida a referida assiduidade na forma prevista 
no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal e suas alterações, podendo o servidor 
optar pela percepção em dobro da remuneração do cargo efetivo a título de licença 
premio instituída pela Lei n° 314/2010. 

Art. 3º. Determino a Gerencia de Recursos Humanos para que 
sejam providenciados os referidos termos de opção individualmente, onde os mesmos 
farão parte integrante do processo de concessão da Assiduidade requerida. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 04.ABRIL.2019. 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                               PREFEITO   
 



05/04/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1236

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 12

DECRETO Nº 576-P-2019
Publicação Nº 193129

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 04 / 04/ 2019 
 

--------------------------------------- 
Pascoal Garcia Martins 

Secretária Municipal de Administração  
Dec. nº 0498-P/2019  

DECRETO Nº.  0576-P/2019 

 

EMENTA: Dispõe sobre concessão de beneficio da 2ª 
assiduidade a servidor estatutário, e dá outras 
providencias. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas contidas no 45, 
da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, cumulando com o artigo 145 da Lei 
Ordinária Municipal nº 672/90, alterada pelas Leis Municipal nº 786/97 e nº 314/2010; 

 

DECRETA: 

   Art. 1º.  Fica concedido o benefício da 2ª Assiduidade a servidora 
OLINDA MARIA DASSIE BRUSCHI, referente ao período aquisitivo de 01/02/2009 a 
31/01/2019.  

   Art. 2º.  Fica concedida a referida assiduidade na forma prevista 
no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal e suas alterações, podendo o servidor 
optar pela percepção em dobro da remuneração do cargo efetivo a título de licença 
premio instituída pela Lei n° 314/2010. 

Art. 3º. Determino a Gerencia de Recursos Humanos para que 
sejam providenciados os referidos termos de opção individualmente, onde os mesmos 
farão parte integrante do processo de concessão da Assiduidade requerida. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 04.ABRIL.2019. 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                               PREFEITO   
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DECRETO Nº 577-P-2019
Publicação Nº 193131

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 04 / 04/ 2019 
 

--------------------------------------- 
Pascoal Garcia Martins 

Secretária Municipal de Administração  
Dec. nº 0498-P/2019  

DECRETO Nº.  0577-P/2019 

 

EMENTA: Dispõe sobre concessão de beneficio da 2ª 
assiduidade a servidor estatutário, e dá outras 
providencias. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas contidas no 45, 
da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, cumulando com o artigo 145 da Lei 
Ordinária Municipal nº 672/90, alterada pelas Leis Municipal nº 786/97 e nº 314/2010; 

 

DECRETA: 

   Art. 1º.  Fica concedido o benefício da 2ª Assiduidade ao servidor 
ROBERTO CARLOS CASTILHO, referente ao período aquisitivo de 01/02/2009 a 
31/01/2019.  

   Art. 2º.  Fica concedida a referida assiduidade na forma prevista 
no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal e suas alterações, podendo o servidor 
optar pela percepção em dobro da remuneração do cargo efetivo a título de licença 
premio instituída pela Lei n° 314/2010. 

Art. 3º. Determino a Gerencia de Recursos Humanos para que 
sejam providenciados os referidos termos de opção individualmente, onde os mesmos 
farão parte integrante do processo de concessão da Assiduidade requerida. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 04.ABRIL.2019. 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                               PREFEITO   
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DECRETO Nº 578-P-2019
Publicação Nº 193132

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 04 / 04/ 2019 
 

--------------------------------------- 
Pascoal Garcia Martins 

Secretária Municipal de Administração  
Dec. nº 0498-P/2019  

DECRETO Nº.  0578-P/2019 

 

EMENTA: Dispõe sobre concessão de beneficio da 2ª 
assiduidade a servidor estatutário, e dá outras 
providencias. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas contidas no 45, 
da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, cumulando com o artigo 145 da Lei 
Ordinária Municipal nº 672/90, alterada pelas Leis Municipal nº 786/97 e nº 314/2010; 

 

DECRETA: 

   Art. 1º.  Fica concedido o benefício da 2ª Assiduidade a servidora 
LUCIANA GOMES ALVES, referente ao período aquisitivo de 01/03/2009 a 28/02/2019.  

   Art. 2º.  Fica concedida a referida assiduidade na forma prevista 
no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal e suas alterações, podendo o servidor 
optar pela percepção em dobro da remuneração do cargo efetivo a título de licença 
premio instituída pela Lei n° 314/2010. 

Art. 3º. Determino a Gerencia de Recursos Humanos para que 
sejam providenciados os referidos termos de opção individualmente, onde os mesmos 
farão parte integrante do processo de concessão da Assiduidade requerida. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 04.ABRIL.2019. 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                               PREFEITO   
 



05/04/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1236

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 15

DECRETO Nº 579-P-2019
Publicação Nº 193133

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 04 / 04/ 2019 
 

--------------------------------------- 
Pascoal Garcia Martins 

Secretária Municipal de Administração  
Dec. nº 0498-P/2019  

DECRETO Nº.  0579-P/2019 

 

EMENTA: Dispõe sobre concessão de beneficio da 2ª 
assiduidade a servidor estatutário, e dá outras 
providencias. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas contidas no 45, 
da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, cumulando com o artigo 145 da Lei 
Ordinária Municipal nº 672/90, alterada pelas Leis Municipal nº 786/97 e nº 314/2010; 

 

DECRETA: 

 

   Art. 1º.  Fica concedido o benefício da 2ª Assiduidade a servidora 
LUCIENE MARQUES BUBACK CAVATI, referente ao período aquisitivo de 01/02/2009 a 
31/01/2019.  

   Art. 2º.  Fica concedida a referida assiduidade na forma prevista 
no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal e suas alterações, podendo o servidor 
optar pela percepção em dobro da remuneração do cargo efetivo a título de licença 
premio instituída pela Lei n° 314/2010. 

Art. 3º. Determino a Gerencia de Recursos Humanos para que 
sejam providenciados os referidos termos de opção individualmente, onde os mesmos 
farão parte integrante do processo de concessão da Assiduidade requerida. 

 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 04.ABRIL.2019. 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                               PREFEITO   
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DECRETO Nº 580-P-2019
Publicação Nº 193144

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 04 / 04/ 2019 
 

--------------------------------------- 
Pascoal Garcia Martins 

Secretária Municipal de Administração  
Dec. nº 0498-P/2019  

DECRETO Nº.  0580-P/2019 

 

EMENTA: Dispõe sobre concessão de beneficio da 2ª 
assiduidade a servidor estatutário, e dá outras 
providencias. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas contidas no 45, 
da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, cumulando com o artigo 145 da Lei 
Ordinária Municipal nº 672/90, alterada pelas Leis Municipal nº 786/97 e nº 314/2010; 

 

DECRETA: 

   Art. 1º.  Fica concedido o benefício da 2ª Assiduidade a servidora 
ALDINEIA CAVATI ROSSI, referente ao período aquisitivo de 01/03/2009 a 28/02/2019.  

   Art. 2º.  Fica concedida a referida assiduidade na forma prevista 
no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal e suas alterações, podendo o servidor 
optar pela percepção em dobro da remuneração do cargo efetivo a título de licença 
premio instituída pela Lei n° 314/2010. 

Art. 3º. Determino a Gerencia de Recursos Humanos para que 
sejam providenciados os referidos termos de opção individualmente, onde os mesmos 
farão parte integrante do processo de concessão da Assiduidade requerida. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 04.ABRIL.2019. 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                              PREFEITO   
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DECRETO Nº 581-P-2019
Publicação Nº 193145

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 04 / 04/ 2019 
 

--------------------------------------- 
Pascoal Garcia Martins 

Secretária Municipal de Administração  
Dec. nº 0498-P/2019  

DECRETO Nº.  0581-P/2019 

 

EMENTA: Dispõe sobre concessão de beneficio da 2ª 
assiduidade a servidor estatutário, e dá outras 
providencias. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas contidas no 45, 
da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, cumulando com o artigo 145 da Lei 
Ordinária Municipal nº 672/90, alterada pelas Leis Municipal nº 786/97 e nº 314/2010; 

 

DECRETA: 

   Art. 1º.  Fica concedido o benefício da 2ª Assiduidade ao servidor 
JOSE MARIA ROSSI, referente ao período aquisitivo de 01/02/2009 a 31/01/2019.  

   Art. 2º.  Fica concedida a referida assiduidade na forma prevista 
no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal e suas alterações, podendo o servidor 
optar pela percepção em dobro da remuneração do cargo efetivo a título de licença 
premio instituída pela Lei n° 314/2010. 

Art. 3º. Determino a Gerencia de Recursos Humanos para que 
sejam providenciados os referidos termos de opção individualmente, onde os mesmos 
farão parte integrante do processo de concessão da Assiduidade requerida. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 04.ABRIL.2019. 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                                PREFEITO   
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DECRETO Nº 582-P-2019
Publicação Nº 193146

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 04 / 04/ 2019 
 

--------------------------------------- 
Pascoal Garcia Martins 

Secretária Municipal de Administração  
Dec. nº 0498-P/2019  

DECRETO Nº.  0582-P/2019 

 

EMENTA: Dispõe sobre concessão de beneficio da 2ª 
assiduidade a servidor estatutário, e dá outras 
providencias. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas contidas no 45, 
da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, cumulando com o artigo 145 da Lei 
Ordinária Municipal nº 672/90, alterada pelas Leis Municipal nº 786/97 e nº 314/2010; 

 

DECRETA: 

   Art. 1º.  Fica concedido o benefício da 2ª Assiduidade a servidora 
VALDINEIA DAS DORES CURITIBA DA VICTORIA, referente ao período aquisitivo de 
01/03/2009 a 28/02/2019.  

   Art. 2º.  Fica concedida a referida assiduidade na forma prevista 
no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal e suas alterações, podendo o servidor 
optar pela percepção em dobro da remuneração do cargo efetivo a título de licença 
premio instituída pela Lei n° 314/2010. 

Art. 3º. Determino a Gerencia de Recursos Humanos para que 
sejam providenciados os referidos termos de opção individualmente, onde os mesmos 
farão parte integrante do processo de concessão da Assiduidade requerida. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 04.ABRIL.2019. 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                               PREFEITO   
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Alto Rio Novo

Prefeitura

DÉCIMA TERCEIRA CONVOCAÇÃO DO PROCES-
SO SELETIVO DO EDITAL N.° 005/2018 (DE-
CRETO N.° 5505/2018)

Publicação Nº 192950

CONVOCAÇÃO

Fica convocada a candidata classificada abaixo relaciona-
da, nos termos do Título XI do Edital n°.005/2018 (Decre-
to n°. 5505/2018), conforme homologação publicada no 
DOM/ES sob o n°. 173287, Edição n°. 1168, págs. 316 a 
321, de 28/12/2018, para apresentação dOS documentos 
relacionados no item 14 do Edital n°. 005/2018, inclusive 
o exame de aptidão física e mental, adequada ao exercício 
da função, até o dia 10/04/2019, no horário de 12h00min 
as 18h00min (segunda à quinta-feira) e no horário de 
07h00min as 13h00min (sexta-feira) no Setor de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, situada 
na Rua Paulo Martins, n°. 266, Santa Bárbara, Alto Rio 
Novo – ES, para posterior contratação para o pleito de 
01 (uma) vaga para o cargo de Professor MaPA - Séries 
Iniciais (Anos Iniciais - Pré-escolar) Educação Infantil, so-
licitada pela Secretaria Municipal de Educação, seguindo 
a classificação abaixo. Fica convocada, ainda, a referida 
candidata para retirar o check-in necessário para a realiza-
ção dos exames, até o dia 09/04/2019, junto a Secretaria 
Municipal de Saúde, no horário de 08h00min às 11h00min 
e 13h00min às 16h00min (segunda à quinta-feira) e no 
horário de 07h00min às 12h00min (sexta-feira).

1. PROFESSOR MAPA – SÉRIES INICIAIS (ANOS INI-
CIAIS – PRÉ-ESCOLAR) - EDUCAÇÃO INFANTIL

ORDEM DE 
CLASSIFICAÇÃO

CANDIDATO
PONTUA-

ÇÃO

07 CLAUDIA ALVES DE SOUZA 47

Nos termos do item 14 do Edital n°. 005/2018 (Decreto 
n°. 5.505/2018), o candidato deverá apresentar, obrigato-
riamente, os seguintes documentos:

I - fotocópia autenticada em cartório do Registro Geral 
(C.I) com número, órgão expedidor e data de expedição 
do mesmo ou da Carteira Nacional de Habilitação no prazo 
de validade (somente modelo com foto) ou da Carteira 
Funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos 
de classe de profissionais liberais (ordens e conselhos), 
que por lei federal, valham como Identidade;

II - fotocópia autenticada em cartório da CTPS (Carteira 
de Trabalho e Previdência Social) onde conste fotografia, 
número/série, data da expedição da mesma, filiação, local 
de nascimento e página de contrato do primeiro emprego, 
mesmo que não tenha registro;

III - fotocópia autenticada de documento comprobatório 
de inscrição do PIS/PASEP, e em caso de não possuí-lo, 

apresentar extrato da Caixa Econômica Federal ou do 
Banco do Brasil, comprovando a inexistência da inscrição, 
juntamente com declaração constante no Anexo VIII do 
presente Edital;

IV - comprovante de conta corrente (Banestes);

V - exame aptidão física e mental, adequada ao exercício 
da função;

VI - certidão negativa (original) expedida pelo cartório de 
distribuição Cível e Criminal do Fórum da Comarca de re-
sidência do candidato no Estado do Espírito Santo ou da 
Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 
05 (cinco) anos (disponível no site: www.tjes.jus.br);

VII - Certidão (original) Negativa da Justiça Federal (dis-
ponível no site: www.jfes.jus.br);

VIII - Certidão (original) negativa de débito com o Municí-
pio de Alto Rio Novo/ES;

IX - Certidão de regularidade (original) emitida pelo Con-
selho de Classe para o candidato a vaga de Professor MaPB 
séries finais (anos finais) – Educação Física;

X - certidão (original) de Quitação Eleitoral emitida pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (disponível no site: www.tse.
jus.br);

XI - comprovante (original) de situação cadastral do CPF 
emitido pelo site da Receita Federal (disponível no endere-
ço eletrônico: www.receita.fazenda.gov.br);

XII - comprovante (original) de situação cadastral do CPF 
emitido pelo site da Receita Federal (disponível no ende-
reço eletrônico: www.receita.fazenda.gov.br) ou fotocópia 
simples do CPF dos filhos, e ainda, Cartão de Vacinas para 
os dependentes [menores de 05 (cinco) anos de idade] e/
ou Declaração de matrícula Escolar (original) [filhos maio-
res de 04 (quatro) anos até 14 (quatorze) anos];

XIII - fotocópia autenticada em cartório da Certidão de 
Nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos;

XIV - fotocópia autenticada em cartório do Certificado de 
Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa 
de incorporação (para candidatos do sexo masculino);

XV - fotocópia autenticada em cartório de comprovante de 
escolaridade (diploma/histórico/CERTIFICADO escolar) es-
pecífico para o cargo pleiteado, sendo que não será aceita 
Declaração Escolar e CERTIFICADO ou equivalente de for-
mação acadêmica/titulação de Pós-graduação, Mestrado 
e/ou Doutorado, caso possua ;

XVI - declaração (original) com firma reconhecida em car-
tório de que não possui outro cargo público, a não se-
rem as acumulações previstas no artigo 37, inciso XVI, da 
Constituição Federal/88;

XVII - declaração (original) com firma reconhecida em car-
tório de que não percebe proventos de aposentadoria que 
caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do 

http://www.tjes.jus.br
http://www.jfes.jus.br
http://www.tse.jus.br
http://www.tse.jus.br
http://www.receita.fazenda.gov.br
http://www.receita.fazenda.gov.br
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artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal/88;

XVIII - declaração (original) de dependentes, caso possua, 
para fins de Imposto de Renda;

XIX - declaração (original) de bens do candidato;

XX - declaração (original) de não impedimento em razão 
de penalidades disciplinares (criminal e administrativo) do 
candidato;

XXI - declaração (original) de rendimentos para fins de 
teto previdenciário emitida pela pessoa jurídica de direito 
público ou pessoa jurídica de direito privado em que presta 
serviço, exceto quando se tratar de servidor que atua no 
Município de Alto Rio Novo-ES;

XXII - declaração (original) com firma reconhecida em car-
tório de disponibilidade e compatibilidade diária de horá-
rios para o serviço público.

XXIII - fotocópia autenticada em cartório da Certidão de 
Nascimento, ou se for casado, cópia da Certidão de Casa-
mento, ou se for separado/divorciado cópia da Certidão de 
Casamento com a averbação da separação/divórcio, ou se 
for viúvo cópia da Certidão de Óbito do Cônjuge anexada à 
Certidão de Casamento, ou ainda, no caso de união está-
vel, apresentar a competente declaração, anexando cópia 
do R.G. do cônjuge;

XXIV - fotocópia autenticada em cartório do comprovante 
de residência (água, energia ou telefone fixo);

XXV - comprovante (original) de qualificação cadastral dis-
ponível no endereço eletrônico: http://portal.esocial.gov.
br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral

O candidato que não apresentar os documentos solicitados 
no item 14 e que não comparecer para a realização do 
exame de aptidão física e mental, adequada ao exercício 
do cargo, perderá o direito a celebração do contrato, nos 
termos do Edital n°. 005/2018.

A inexatidão das informações prestadas pelo candidato, à 
irregularidade de documentos constatada ou declarações 
falsas no decorrer da seleção, ainda que verificadas pos-
teriormente, eliminarão o candidato, anulando-se todos os 
atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das demais 
medidas de ordem administrativa cível ou criminal, com 
base no item 31 do Processo Seletivo Simplificado (Edital 
n°. 005/2018).

Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2019.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL-REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 003/2019

Publicação Nº 193062

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004948/2018

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 
003/2019

Eu, Luiz Américo Borel, Prefeito Municipal, no uso de mi-
nhas atribuições, após analisar todo o processo licitatório, 
sob o n° 004948/2018, modalidade Pregão Presencial- Re-
gistro de Preços sob N° 003/2019, diante do relatório da 
Pregoeira Oficial, homologo-o, as empresas WB LOCAÇÃO 
DE MÁQUINAS LTDA EPP e SANTOS OLIVEIRA CONSTRU-
TORA LTDA, junto ao item correspondente, conforme abai-
xo:

a) WB LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA EPP – item/lote 01 
e 03 –perfazendo o valor total global de R$ 305.500,00 
(trezentos e cinco mil e quinhentos reais).

b) SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA – item/lote 02 
–perfazendo o valor total global de R$ 219.500,00 (duzen-
tos e dezenove mil e quinhentos reais).

Informamos que o valor total adquirido neste certame per-
faz o montante de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e 
cinco mil reais).

Autorizo a convocação dos representantes legais das em-
presas acima mencionadas, para assinatura da Ata Regis-
tro de Preços e posteriormente os contratos para prestação 
de serviços de horas de máquina escavadeira hidraulica de 
esteira (pocram), motoniveladora e retro escavadeira de 
pneus, para realizar serviços de: limpeza com retirada de 
barros, terras, matos, pedras, etc., dos rios (córrego) que 
passa na sede do município de alto rio novo, nos distritos 
de vila palmerino e monte carmelo, manutenção e abertura 
de caixas seca nas estradas vicinais, retirada de entulhos, 
escavações de barrancos, abertura de valas, patrolamento 
de estradas vicinais, abertura e limpeza de carreadores, 
abertura e nivelamento de terreiros etc, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Trans-
porte e Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio do 
Município de Alto Rio Novo-ES, conforme especificações e 
condições constantes no edital e seus anexos.

Alto Rio Novo - ES, 04 de Abril de 2019.

LUIZ AMERICO BOREL

Prefeito Municipal

http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral
http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral


05/04/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1236

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 21

Anchieta

Prefeitura

RATIFICAÇÃO DA  DISPENSA DE LICITAÇÃO 
051/2018

Publicação Nº 193185

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 051/2018

O Prefeito de Anchieta, Estado do Espírito Santo, Fabri-
cio Petri, torna público, para cumprimento do disposto nos 
Artigo 24 inciso II da Lei 8.666/93, a Dispensa de Licita-
ção, autorizando a Contratação de Empresa para Presta-
ção de serviços técnicos especializados para readequação 
dos planos de telefonia fixa (quantidade e ou/ tipo), por 
intermédio de soluções planejadas de acordo com o perfil 
de uso da Prefeitura Municipal de Anchieta.

CONTRATADA: ALESSANDRO DE OLIVEIRA CRUZ, Inscrita 
no CNPJ sob o nº CNPJ sob o nº. 16.677.631/0001-80

Valor global da contratação R$ R$ 7.940,00 (sete mil no-
vecentos e quarenta reais)

Processo Administrativo:16854/2018

OBS: Publicado no mural da prefeitura com base no Art. 82 
da LOM – Lei Orgânica Municipal.

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE  DE LICI-
TAÇÃO Nº 102/2019.

Publicação Nº 193181

 RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº 102/2019.

O Prefeito de Anchieta, Estado do Espírito Santo, FABRI-
CIO PETRI no uso de suas atribuições, torna público, para 
cumprimento no disposto no Artigo 25, Inciso III, 26 e 29 
da Lei 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação, para Con-
tratação do “CANTOR ANDREZZO FORROZEIRO”, através 
da empresa M FERREIRA PECANHA ME inscrita no CNPJ 
nº 14.409.461/0001-27, para atender a programação do 
“LIQUIDA 2019“, neste Município.

Conforme Cronograma abaixo:

“CANTOR ANDREZZO FORROZEIRO”

DIA HORA LOCAL

06 de Abril de 
2019.

21:00h
ás

23:00h
Vila Olímpica

Valor Global da Contratação: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Processo Administrativo: 6203/2019.

OBS.: Publicado no mural da prefeitura com base no Art. 
82 da LOM – Lei Orgânica Municipal.

RESOLUÇÃO DO COMCAN Nº 004 DE 05 DE 
ABRIL DE 2019. DISPÕE SOBRE O EDITAL DO 
PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DO CON-
SELHO TUTELAR DE ANCHIETA

Publicação Nº 193162

RESOLUÇÃO DO COMCAN Nº 004 DE 05 DE ABRIL DE 
2019.

Dispõe sobre o Edital do Processo de Escolha Unificada do 
Conselho Tutelar de Anchieta.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ANCHIETA - COM-
CAN, no uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei nº 
1004/2014, faz publicar o Edital de Convocação para o Pri-
meiro Processo de Escolha em Data Unificada para mem-
bros do Conselho Tutelar, para o quadriênio 2020/2023.

1. DO OBJETO

1.1 O presente Edital tem como objeto o Processo de Es-
colha em Data Unificada, disciplinado pela Lei Federal nº 
8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Re-
solução nº 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CONANDA, pela Lei Municipal 
nº 1004 de 2014, o qual será realizado sob a responsabili-
dade Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente sob a fiscalização do Ministério Público que atua

perante o Juízo da Infância e Juventude da Comarca.

2. DO CONSELHO TUTELAR

2.1 O Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, 
não jurisdicional, é encarregado de zelar pelo cumprimen-
to dos direitos da criança e do adolescente.

2.2 Em cada Município e em cada Região Administrativa 
do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho 
Tutelar como órgão integrante da administração pública 
local, composto de 5(cinco) membros, escolhidos pela po-
pulação local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 
1(uma) recondução, mediante novo processo de escolha 
em igualdade de condições com os demais pretendentes.

2.3 O processo de escolha dos membros do Conselho Tu-
telar deverá observar as seguintes diretrizes:

a) O processo será realizado para o preenchimento de 5 
(cinco) vagas para membros titulares e 5 (cinco) vagas 
para seus consequentes suplentes;

b) A candidatura deverá ser individual, não sendo admitida 
a composição de chapas, em conformidade com o disposto 
no art. 5º, inciso II, da Resolução nº 170/2014, do CO-
NANDA;

c) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente – COMCAN deverá criar uma Comissão Especial, 
instituída por meio de publicação em Diário Oficial ou 
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equivalente, composta por 5 (cinco) membros entre con-
selheiros representantes do governo e conselheiros da so-
ciedade civil, para a realização do Processo de Escolha em 
Data Unificada dos membros do Conselho Tutelar, em con-
formidade com o Art.70, da Lei Municipal nº 1004/2014;

d) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, no uso de suas atribuições, publicará Editais es-
pecíficos no site da Prefeitura Municipal de Anchieta, no 
Mural da sede da Prefeitura e no diário oficial da AMUNES 
no endereço eletrônico: WWW.diariomunicipal.es.gov.br, 
para cada uma das fases do processo de escolha de conse-
lheiros tutelares, os quais deverão dispor sobre:

I – a documentação exigida aos candidatos para que pos-
sam concorrer no processo eleitoral;

II – as regras do Processo de Escolha em Data Unificada, 
contendo as condutas permitidas e vedadas aos candida-
tos;

III – as sanções previstas aos candidatos no caso de des-
cumprimento das regras do Processo de Escolha em Data 
Unificada;

IV –a regulamentação quanto as fases de impugnação, re-
curso e outras do Processo de Escolha Em Data Unificada; 
e

V – as vedações.

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA O EXERCÍ-
CIO DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR

3.1 Reconhecida idoneidade moral;

3.2 Idade superior a vinte e um anos;

3.3 Residir no município a pelo menos dois anos;

3.4 Ter no mínimo Ensino Médio Completo;

3.5 Possuir experiência comprovada na área de pesquisa, 
atendimento, proteção e defesa dos direitos da criança e 
do adolescente, de no mínimo dois anos nos últimos cinco 
anos;

3.6 Não ter sido condenado criminalmente;

3.7 Estar em gozo dos direitos políticos e não estar incluso 
nos impedimentos constantes do Art. 79, da Lei Municipal 
1004/2014 e Art. 140, do ECA;

3.8 Comprovar por certidão, emitida pela justiça estadual 
e federal, que não responda a nenhuma ação de natureza 
penal, e que nunca foi condenado por infração penal;

3.9 Participar de curso, elaborado pelo COMCAN, especifi-
camente destinado ao aprimoramento dos conhecimentos 
da política de atendimento a criança e ao adolescente, e 
demais normativas, com frequência de 100%;

3.10 comprovar, através de declaração firmada pelo pró-
prio punho, disponibilidade exclusiva para o efetivo exercí-
cio da função, por ocasião da posse;

3.11 Não ter atuado como Conselheiro Tutelar por dois 
mandatos consecutivos, contando o atual mandato;

3.12 Não ter sido punido com a penalidade prevista no 
Art.59 da Lei Municipal 1004/2014;

4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO

4.1. Os conselheiros tutelares exercerão suas atividades 
em regime de dedicação exclusiva em jornada de 40 horas 
semanais, sendo vedado o exercício de qualquer outra ati-
vidade pública ou privada, conforme artigo 63, parágrafo 
3º, da Lei Municipal 1004/2014.

4.2. O valor do vencimento mensal será de: R$ 1.614,78 
(Hum mil reais, seiscentos e quatorze reais e setenta e 
oito centavos), equivalente ao cargo de Assistente de Ca-
tegoria E, bem como gozarão os conselheiros dos Direitos 
previstos no art. 134 da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

4.3 Os Conselheiros Tutelares, no exercício do mandato 
serão regidos pela Lei nº 1004/2014, e subsidiariamente 
pelo disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Mu-
nicípio de Anchieta, no que lhes for aplicável.

5. DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TU-
TELAR

5.1. As atribuições dos membros do conselho tutelar estão 
previstas no art. 136 da Lei Federal nº8.069/90 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

6. DA COMISSÃO ESPECIAL

6.1. A Comissão Especial do Processo de Escolha em Data 
Unificada é encarregada de analisar os pedidos de registro 
de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos pre-
tendentes inscritos.

6.2. É facultado a qualquer cidadão impugnar, no prazo 
de 15 (quinze) dias contados da publicação citada acima, 
as candidaturas que não atendam aos requisitos exigidos, 
indicando no instrumento impugnatório os elementos pro-
batórios.

6.3. A Comissão Especial deverá notificar os candidatos 
impugnados, concedendo-lhes prazo para apresentação de 
defesa. ????

6.4. A Comissão Especial realizará reunião para decidir 
acerca da impugnação da candidatura, podendo, se neces-
sário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, deter-
minar a juntada de documentos, assim como realização de 
outras diligências.

6.5. Das decisões da Comissão Especial do Processo de Es-
colha em Data Unificada caberá recurso à plenária do Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
que se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão 
com o máximo de celeridade.

6.6. Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial fará 
publicar a relação dos candidatos habilitados, com envio 
de cópia ao Ministério Público.

6.7. A Comissão Especial deverá realizar reunião destina-
da a dar conhecimento formal quanto às regras de cam-
panha dos candidatos considerados habilitados ao pleito, 
que firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena de 
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imposição das sanções previstas na legislação local e nas 
Resoluções do Conanda.

6.8. A Comissão Especial estimulará e facilitará o enca-
minhamento de notícias de fatos que constituam violação 
das regras de campanha por parte dos candidatos ou à 
sua ordem.

6.9. A Comissão Especial deverá analisar e decidir, em pri-
meira instância administrativa, os pedidos de impugnação 
e outros incidentes ocorridos no dia da votação;

6.10. O COMCAN deverá organizar e prestar apoio admi-
nistrativo ao Processo de Escolha Unificada que ocorrerá 
no dia 06 de outubro de 2019.

6.11. O COMCAN deverá escolher e divulgar os locais de 
votação.

6.12. A Comissão Especial deverá divulgar, imediatamente 
após a apuração, o resultado oficial da votação.

7. DOS IMPEDIMENTOS

7.1 São impedidos de servir no mesmo conselho, marido 
e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou 
nora, irmãos, cunhados, tio e sobrinho, padrasto ou ma-
drasta e enteado, conforme previsto no Art.140 do Estatu-
to da Criança e do Adolescente (ECA).

7.2 São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar 
os cônjuges, companheiros, ainda que em união homoafe-
tiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, inclusive, conforme previsto na Reso-
lução 170/2014, publicada pelo CONANDA.

7.3 Estende-se o impedimento da disposição acima ao 
conselheiro tutelar que tenha as relações dispostas com 
autoridade judiciária e com o representante do Ministério 
Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude 
da mesma Comarca.

8. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA

8.1 As Etapas do Processo de Escolha Unificada deverão 
ser organizadas da seguinte forma:

I - Primeira Etapa: Inscrições e entrega de documentos;

II - Segunda Etapa: Análise da documentação exigida;

III - Terceira Etapa: Homologação e aprovação das candi-
daturas;

IV - Quarta Etapa: Dia do Processo de Escolha em Data 
Unificada;

V - Quinta Etapa: Formação inicial;

VI - Sexta Etapa: Diplomação e Posse

9. DA PRIMEIRA ETAPA - DA INSCRIÇÃO/ ENTREGA DOS 
DOCUMENTOS

9.1. A participação no presente Processo de Escolha em 
Data Unificada iniciar-se-á pela inscrição por meio de 

requerimento pessoalmente e será efetuada no prazo e 
nas condições estabelecidas neste Edital.

9.2. A inscrição será efetuada pessoalmente, após a publi-
cação do Edital do Processo de Escolha dos pretendentes à 
função de conselheiro tutelar conforme previsto na Reso-
lução Nº 170/2014, do Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CONANDA.

9.3 As inscrições serão realizadas no período de 08:00 ho-
ras de 6 de maio de 2019 às 17:00 horas de 17 de maio 
de 2019, de acordo com o prazo estabelecido no Edital 
publicado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente do município de Anchieta.

9.4 A veracidade das informações prestadas na Inscrição 
são de total responsabilidade do candidato.

9.5 Ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar 
original e cópia dos documentos em duas vias para fé e 
contrafé.

10. DA SEGUNDA ETAPA – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 
EXIGIDA

10.1. A Comissão Especial procederá à análise da docu-
mentação exigida prevista na Resolução e no Edital publi-
cados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente.

10.2. A análise dos documentos será realizada no prazo de 
13 (treze) dias após o encerramento do prazo para recebi-
mento da documentação.

11. DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS

11.1. A partir da publicação da lista definitiva dos candi-
datos habilitados a participar do processo de escolha, no 
prazo de 03 (três) dias, qualquer cidadão maior de 18 anos 
e legalmente capaz poderá requerer a impugnação do pos-
tulante, em petição devidamente fundamentada.

11.2. Ocorrendo falsidade em qualquer documentação 
apresentada, o postulante será excluído sumariamente do 
Processo de Escolha em Data Unificada, sem prejuízo do 
encaminhamento dos fatos à autoridade competente para 
apuração e a devida responsabilização legal.

11.3. O candidato impugnado terá 03 (três) dias após a 
data de publicação da lista dos habilitados e não habilita-
dos para apresentar sua defesa.

11.4. Após análise da documentação pela Comissão Es-
pecial será publicada a lista dos candidatos habilitados a 
participarem do Processo de Escolha em data Unificada, 
que ocorrerá no dia 06 de outubro de 2019.

11.5. No dia 19 de julho de 2019, será publicada a lista de 
candidatos habilitados e não habilitados para o certame.

11.6. O candidato não habilitado terá o prazo de 05 (cin-
co) dias após a data da publicação para apresentar recur-
so a Comissão Especial do Processo de Escolha em Data 
Unificada, devidamente fundamentados e endereçados à 
Comissão Especial Eleitoral Organizadora do Processo de 
Escolha para Conselheiros Tutelares, no Protocolo Geral da 
Prefeitura Municipal de Anchieta.
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12. DA TERCEIRA ETAPA - PROCESSO DE ESCOLHA EM 
DATA UNIFICADA

12.1. Esta etapa definirá os conselheiros tutelares titulares 
e suplentes.

12.2. O Processo de Escolha em Data Unificada realizar-
-se-á no dia 6 de outubro de 2019, das 8h às 17h, ho-
rário local, conforme previsto no Art. 139 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), e será divulgado no site 
da Prefeitura Municipal de Anchieta, no Mural da sede da 
Prefeitura e no site da AMUNES no endereço eletrônico: 
WWW.diariomunicipal.es.gov.br.

12.3. O resultado oficial da votação será publicado ime-
diatamente após a apuração por meio do site da Prefeitura 
Municipal de Anchieta, no Mural da sede da Prefeitura e no 
site da AMUNES no endereço eletrônico: WWW.diariomu-
nicipal.es.gov.br.

13. DAS VEDAÇÕES AO CANDIDATO DURANTE O PROCES-
SO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA

13.1. Conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 139 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, é vedado ao candi-
dato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, bem 
ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brin-
des de pequeno valor.

14. DO EMPATE

14.1. Em caso de empate, terá preferência na classifica-
ção, sucessivamente, o candidato que obtiver maior nota 
no Exame de Conhecimento Especifico (quando houver 
previsão); com maior tempo de experiência na promoção, 
defesa ou atendimento na área dos direitos da criança e 
do adolescente; e, persistindo o empate, o candidato com 
idade mais elevada, ressalvado outro critério previsto em 
Lei Municipal.

15. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

15.1. Ao final de todo o Processo de Escolha em Data Uni-
ficada, a Comissão Especial divulgará no site da Prefeitura 
Municipal de Anchieta; no mural da sede da prefeitura e 
no diário oficial da AMUNES no endereço eletrônico: WWW.
diariomunicipal.es.gov.br o nome dos cinco conselheiros 
tutelares titulares e os suplentes escolhidos em ordem de-
crescente de votação.

16. DOS RECURSOS

16.1. Realizado o Processo de Escolha em Data Unificada, 
os recursos deverão ser dirigidos à Presidência da Comis-
são Especial do Processo de Escolha em Data Unificada e 
protocolados no Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente, respeitando os prazos estabelecidos 
neste Edital.

16.2. Julgados os recursos, o resultado final será homo-
logado pela Presidente da Comissão Especial Eleitoral do 
Processo de Escolha em Data Unificada.

16.3. O Candidato poderá ter acesso às decisões da Co-
missão Especial Eleitoral do Processo de Escolha em Data 

Unificada para fins de interposição dos recursos previstos 
neste Edital, mediante solicitação formalizada.

16.4. Das decisões da Comissão Especial do Processo de 
Escolha em Data Unificada caberá recurso à plenária do 
Conselho Municipal que se reunirá, em caráter extraordi-
nário, para decisão com o máximo de celeridade.

16.5. A decisão proferida nos recursos, pela Comissão Es-
pecial do Processo de Escolha em Data Unificada é irrecor-
rível na esfera administrativa.

16.6. Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial do 
Processo de Escolha em Data Unificada fará publicar a re-
lação dos candidatos habilitados a concorrer, com cópia ao 
Ministério Público.

17. DA QUARTA ETAPA - FORMAÇÃO

17.1. Esta etapa consiste na formação dos conselheiros 
tutelares, sendo obrigatória a presença de todos os candi-
datos escolhidos.

17.2. As diretrizes e parâmetros para a formação deverão 
ser apresentadas aos candidatos pelo COMCAN, após a re-
alização do Processo de Escolha em Data Unificada.

18. DA QUINTA ETAPA – POSSE

18.1 A posse dos conselheiros tutelares dar-se-á pelo Se-
nhor Prefeito Municipal ou pessoa por ele designada no 
dia 10 de janeiro de 2020, por meio de ato administrativo, 
conforme previsto no parágrafo 2º do Art. 139 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA).

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Es-
pecial do Processo de Escolha em Data Unificada, observa-
das as normas legais contidas na Lei Federal nº 8.069/90 
– Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Municipal 
nº 1004/2014 e Resoluções do Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente.

19.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompa-
nhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes ao Processo de Escolha em Data Unificada dos 
conselheiros tutelares.

19.3 O descumprimento dos dispositivos legais previstos 
neste Edital implicará na exclusão do candidato ao Proces-
so de Escolha em Data Unificada.

Publique-se

Encaminhe-se cópias ao Ministério Público, Poder Judiciá-
rio e Câmara Municipal local De Anchieta

Anchieta, 05 de abril de 2019.

Maria Lucia Pereira Araujo

Presidente do COMCAN

Evento Datas
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ANEXO

Calendário Referente à Resolução nº 004 de 05 de abril de 2019.

Publicação do Edital: 05.04.2019.

Período de inscrições e entrega de documentos: 06.05.2019 a 17.05.2019.

Divulgação da relação dos inscritos habilitados para curso: 30.05.2019

Recurso ou impugnação ao deferimento das inscrições: 31/05/2019 a 14/06/2019

Divulgação do julgamento dos recursos: 02/07/2019

Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares: 04 e 05/07/2019

Publicação da relação de candidatos pós curso: 09/07/2019

Recurso ou impugnação ao indeferimento da capacitação: 10 a 12/07/2019

Publicação do julgamento dos recursos: 18/07/2019

Homologação do resultado: 19/07/2019

Campanha Eleitoral: 06/08/2019 a 04/10/2019

Data do Processo de escolha unificado: 06/10/2019

Divulgação do Resultado: 07/10/2019

Posse dos Conselheiros Tutelares eleitos: 10.01.2020

FOTO 3X4 REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DO CONSELHO 
TUTELAR DE ANCHIETA – 2019

Nome: ____________________________________________________________________________

Identidade: ______________________________ CPF _______________________________________ 

Endereço: Rua: _______________________________________________N° _____________________ 

Bairro: ______________________________________________________ Anchieta/ES. CEP:29230-000

Telefones de Contato: ________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________ 

Eu, _____________________________________________________________ 

acima qualificado solicito minha inscrição para participar do PROCESSO DE

ESCOLHA UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR DE ANCHIETA – 2019 e

declaro ainda para efeitos legais ter ciência da Lei Municipal 1004/2014 e lei federal

n° 8.069/90 – ECA, tendo juntado a minha inscrição os documentos necessários.

Assinatura do candidato

Anchieta, ______ de Maio de 2019.

DECLARAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

Eu, ______________________________________________________, nascido (a) em _____/ _____ /______, de na-

cionalidade ________________________________,
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Natural de __________________________RG n° ___________________________ ,

Emitido por ____________________, declaro para fins de participação no PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DO CON-
SELHO TUTELAR DE ANCHIETA – 2019, que estou ciente e concordo com as normas estabelecidas na Lei Federal 8.069/90 
e Lei Municipal 1004/2014, artigo 63, § 3°.

Declaro ainda que coloco-me em dedicação exclusiva, submetendo-me aos horários e escalas necessárias e estabelecidas.

Anchieta, _____de Maio de 2019.

Assinatura do candidato

IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE CONTENDO A FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA 
UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR – 2019

INSCRIÇÃO DE CANDIDATO Nº _________________ 

N° DE LAUDAS _________ (SEM CONTAR A LAUDA DA FICHA DE INSCRIÇÃO)

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Nome ____________________________________________________________ 

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino Nascimento:____/____/____

Identidade: _______________________________CPF: ___________________

Endereço: Rua: __________________________________N°: ______________ 

Bairro: _________________________________ Anchieta/ES. CEP: 29230-000

Telefones de Contato: _____________________________________________

E-mail ___________________________________________________________ Declaro que aceito todas as exigências 
especificadas no Edital de abertura deste Processo de Escolha Unificada do Conselho Tutelar de Anchieta.

Anchieta, ____de Maio de 2019.

Assinatura do Candidato ____________________________________________________________________________
____________________________________________

Recorte aqui

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR DE ANCHIETA 2019.

INSCRIÇÃO DE CANDIDATO N° __________________ 

N° DE LAUDAS _________ (SEM CONTAR A LAUDA DA FICHA DE INSCRIÇÃO)

NOME: ________________________________________________________

Assinatura do Servidor: ____________________________________________
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Aracruz

Prefeitura

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS Nº 149/2016 – PROCESSO 
Nº16.708/2014. SEMOB

Publicação Nº 193173

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS Nº 149/2016 – SEMOB PROCESSO Nº16.708/2014.

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.142.702/0001-
66, com sede na Avenida Morobá, nº 20, Bairro Morobá, 
Aracruz - ES, doravante denominado CONTRATANTE, neste 
ato representado pelo Secretário de Obras e Infraestrutu-
ra, Sr. JOÃO PAULO CALIXTO DA SILVA, brasileiro, casado, 
Engenheiro Mecânico, portador do CPF nº 158.622.426-27 
e da CI nº 11.214.746 SSP-MG, residente na Rua Cra-
vo Branco, nº 75, Bairro São Marcos, Aracruz/ES, CEP nº 
29.190-706, nos termos da Lei Municipal nº 3.652/2013, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 35.186/2019, e 
a empresa OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS SER-
VIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 14.025.783/0001-72, com sede na 
Avenida Jerônimo Monteiro, nº 490, sala 213, Centro, Vi-
tória/ES, CEP. 29.190-020, doravante denominada CON-
TRATADA, representada pelo sócio, Sr. Claúdio de Oliveira, 
brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do CPF 
nº 090.167.637-32 e da CI. Nº 1.524.809 SPTC-ES, resi-
dente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2300, Aptº. 202, 
Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP: 29.102.907, 
tendo em vista o Memorando nº 047/2019-SEMOB/GPC 
da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, cons-
tante no Processo Administrativo nº 16708/2014, resol-
vem, com base na art. 65, I da Lei 8.666/93, celebrar o 
presente Termo Aditivo Contratual, referente ao contrato 
supracitado, que reger-se-á pelas Cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1- O presente Termo Aditivo tem como objeto a pror-
rogação de prazo da execução e prorrogação de prazo do 
contrato, das Obras de Elaboração de Projetos e Extensão 
de Rede Elétrica no Parque de Iluminação Pública, neste 
Município de Aracruz-ES.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1- Fica prorrogado o prazo de execução em mais 240 
(duzentos e quarenta) dias, contados de 03/04/2019, bem 
como o prazo de vigência contratual em mais 240 (duzen-
tos e quarenta) dias contados de 13/07/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1 – Ficam as demais cláusulas constantes no Contrato 
Originário, plenamente ratificadas, desde que não contra-
riem o que ficou convencionado no presente Termo.

CLÁUSULA QUARTA - DO CONTEÚDO DO TERMO ADITIVO

4.1 – E, por estarem de acordo, assinam o presente Termo 
Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presen-
ça de duas testemunhas.

Aracruz/ES, 01 de Abril de 2019.

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

Contratante

OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS SERVIÇOS EI-
RELI

Contratada

Matéria Enviada por:Patrícia Galavotti -Mat. 3580

AVISO DE INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO - PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO N° 4.961/2019

Publicação Nº 192985

INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, III, 
DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES

Processo Administrativo nº 4.961/2019

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a inexigi-
bilidade de procedimento licitatório para ter por objeto a 
Prestação de Serviços Artísticos, com a obrigação de 01 
(UM) SHOW/APRESENTAÇÃO DE MANOBRAS RADICAIS - 
EQUIPE ADRENALINA MOTO SHOW com duração mínima 
de 01:00h (uma hora) a ser realizado no dia 06/04/2019 
(SÁBADO) no Centro de Eventos Rubens Pimental, Ara-
cruz/ES às 21:00 h (vinte e uma horas) pelo valor de R$ 
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), firmado com sua 
empresa exclusiva, JOÃO BATISTA BOMFIM FUNDÃO, sito 
à Rua Santo Amaro, nº 52, Bairro Jardim América, Caria-
cica/ES, CEP: 29.140-300, doravante denominada contra-
tada com fundamentação legal no artigo 25, inciso III, da 
Lei 8666/93 e alterações.

Data da assinatura: 28 de março de 2019

Aracruz, 04 de abril de 2019

Flávia Cândida Ferreira Santos

Secretária de Turismo e Cultura

Decreto Nº 34.842 de 15/10/2018



05/04/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1236

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 28

AVISO DE INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO - PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO N° 5.144/2019

Publicação Nº 193099

INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, III, 
DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES

Processo Administrativo nº 5.144/2019

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a inexigi-
bilidade de procedimento licitatório para ter por objeto a 
Prestação de Serviços Artísticos, com a obrigação de 01 
(um) show musical com duração mínima de 02:00h (duas 
horas) do artista/cantor GLAUCO a ser realizado no dia 
05/04/2019 (SEXTA-FEIRA) no Centro de Eventos Rubens 
Pimentel - Aracruz/ES às 21:00 h (vinte e uma horas) pelo 
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), firmado com sua 
empresa exclusiva, GLAUCO MANTOVANI MEI, sito à Rua 
23 de Maio, nº 84 Bairro Centro, CEP: 29.100-100, Vila 
Velha/ES, doravante denominada contratada com funda-
mentação legal no artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93 e 
alterações.

Data da assinatura: 01 de abril de 2019.

Aracruz, 04 de abril de 2019.

Flávia Cândida Ferreira Santos

Secretária de Turismo e Cultura

Decreto Nº 34.842 de 15/10/2018

AVISO DE INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO - PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO N° 5.145/2019

Publicação Nº 193097

INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, III, 
DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES

Processo Administrativo nº 5.145/2019

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a inexigi-
bilidade de procedimento licitatório para ter por objeto a 
Prestação de Serviços Artísticos, com a obrigação de 01 
(um) show do DJ ANDRÉ ROMANHA com duração míni-
ma de 02h:00min. (duas horas) a ser realizado no dia 
07/04/2019 (DOMINGO) no Centro de Eventos Rubens Pi-
mentel - Aracruz/ES às 23:00 h (vinte e três horas) pelo 
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), firmado com sua 
empresa exclusiva, ANDRÉ ROMANHA DE SOUZA - MEI, 
sito à Rua: Copacabana, nº 333, Bairro: Jardim Guana-
bara, Serra/ES, CEP: 29.177-810, doravante denominada 
contratada com fundamentação legal no artigo 25, inciso 
III, da Lei 8.666/93 e alterações.

Data da assinatura: 01 de abril de 2019.

Aracruz, 04 de abril de 2019.

Flávia Cândida Ferreira Santos

Secretária de Turismo e Cultura

Decreto n° 34.842 de 15/10/2018

AVISO DE INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO - PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO N° 5.158/2019

Publicação Nº 193116

INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, III, 
DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES

Processo Administrativo nº 5.158/2019

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a inexigi-
bilidade de procedimento licitatório para ter por objeto a 
Prestação de Serviços Artísticos, com a obrigação de 01 
(um) show musical com duração mínima de 2:00h (duas 
horas) da dupla JOELSON E REGINALDO a ser realizado dia 
05/04/2019 (SEXTA-FEIRA) na Programação da Festa de 
Emancipação Política Administrativa do Município de Ara-
cruz - 171 anos às 19:00 h (dezenove horas) pelo valor de 
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), firmado com 
sua empresa exclusiva, EDILENE MARIA MARIN CAVAGLIE-
RI - MEI situada à Rua João Devens, nº 32, Guaxindiba, 
Aracruz/ES, CEP: 29.194-749, neste ato representada por 
EDILENE MARIA MARIN CAVAGLIERI DOS SANTOS, por-
tadora do CPF: 071.382.067-55, RG: 1.364.893 SSP/ES, 
residente à Rua João Devens, nº 32, Guaxindiba, Aracruz/
ES, CEP: 29.194-749, doravante denominada contratada 
com fundamentação legal no artigo 25, inciso III, da Lei 
8666/93 e alterações.

Data da assinatura: 02 de abril de 2019.

Em, 04 de abril de 2019.

Flávia Cândida Ferreira Santos

Secretária de Turismo e Cultura

Decreto Nº 34.842 de 15/10/2018

AVISO DE INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO - PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO N° 5.161/2019

Publicação Nº 193109

INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, III, 
DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES

Processo Administrativo nº 5.161/2019

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a inexigi-
bilidade de procedimento licitatório para ter por objeto a 
Prestação de Serviços Artísticos, com a obrigação de 01 
(um) show musical com duração mínima de 2:00h (duas 
horas) da dupla ADILSON E DEOSDETE a ser realizado dia 
06/04/2019 (SÁBADO) Programação da Festa de Eman-
cipação Política Administrativa do Município de Aracruz 
- 171 anos às 17:00 h (dezessete horas) pelo valor de 
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R$ 8.000,00 (oito mil reais), firmado com sua empresa 
exclusiva, EDILENE MARIA MARIN CAVAGLIERI - MEI si-
tuada à Rua João Devens, nº 32, Guaxindiba, Aracruz/ES, 
CEP: 29.194-749, neste ato representada por EDILENE 
MARIA MARIN CAVAGLIERI DOS SANTOS, portadora do 
CPF: 071.382.067-55, RG: 1.364.893 SSP/ES , residente 
à Rua João Devens, nº 32, Guaxindiba, Aracruz/ES, CEP: 
29.194-749, doravante denominada contratada com fun-
damentação legal no artigo 25, inciso III, da Lei 8666/93 
e alterações.

Data da assinatura: 01 de abril de 2019.

Aracruz, 04 de abril de 2019.

Flávia Cândida Ferreira Santos

Secretário de Turismo e Cultura

Decreto Nº 34.842 de 15/10/2018

AVISO DE INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO - PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO N° 5.220/2019

Publicação Nº 193098

INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, III, 
DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES

Processo Administrativo nº 5.220/2019

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a inexigi-
bilidade de procedimento licitatório para ter por objeto a 
Prestação de Serviços Artísticos, com a obrigação de 01 
(um) show musical com duração mínima de 02:00h (duas 
horas) do artista ALEMÃO DO FORRÓ a ser realizado no 
dia 07/04/2019 (DOMINGO) no Centro de Eventos Rubens 
Pimentel, Aracruz - ES às 21:00h (vinte e uma horas) 
pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), firmado 
com sua empresa exclusiva WA PRODUÇÕES LTDA - ME, 
no CNPJ nº 20.799.303/0001-23, estabelecida na Avenida 
Costa e Silva nº 04, Loja 02, Bairro Novo Horizonte, CEP: 
29.902-120, Linhares/ES, doravante denominada contra-
tada com fundamentação legal no artigo 25, inciso III, da 
Lei 8.666/93 e alterações.

Data da assinatura: 02 de abril de 2019.

Aracruz, 04 de abril de 2019.

Flávia Cândida Ferreira Santos

Secretária de Turismo e Cultura

Decreto n° 34.842 de 15/10/2018
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DECRETO N° 35638
Publicação Nº 193176

 

DECRETO Nº  35.638, DE 04/04/2019. 
 
 
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DO USO DO 
ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO “PARQUE DE 
EXPOSIÇÃO RUBENS PIMENTEL” NOS DIAS 05, 
06 E 07 DE ABRIL DE 2019 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS PELO DISPOSTO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 
DE ARACRUZ. 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º O Município de Aracruz poderá autorizar o uso do espaço público 
denominado “Parque de Exposição Rubens Pimentel”, nos dias 05, 06 e 07 de abril de 
2019 (FESTA DA CIDADE), de acordo com as condições determinadas neste Decreto, não 
se aplicando nestes dias os dispositivos do Decreto nº 30.173, de 05/10/2015 para este 
espaço.  

Art. 2º A autorização de uso do espaço público nos termos do art. 1º será 

precedida de: 

I – inscrição por parte do interessado, conforme ficha do anexo I; 
 
II – sorteio a ser realizado no “Parque de Exposição Rubens Pimentel”, em 

data a ser divulgada pela Secretaria de Turismo e Cultura (SEMTUR), previamente aos 
festejos, de acordo com o número de vagas nos espaços mencionados no art. 4º e mediante 
cumprimento dos requisitos previstos neste Decreto e na legislação vigente; 

 
III – de deferimento por parte do Prefeito Municipal, nos termos da Lei 

Orgânica Municipal.  
 
§1º Somente será deferida uma inscrição (pessoa física ou jurídica) por 

segmento/espaço conforme previsto no art. 4º. 
 
§2º Ultrapassado o número de inscritos por segmento/espaço, o critério de 

desempate será o do primeiro sorteado e assim sucessivamente até se contemplar o número 
de vagas disponíveis, formando-se, ainda, lista de suplência para a ocupação das vagas 
destinadas no caso de desistência do sorteado no decorrer do período previsto no art. 1º. 
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§3º O sorteio será realizado na data e local mencionados no inciso II, de 
acordo com o “layout” de vagas numéricas constante dos ANEXOS II e III, e por 
segmento, de acordo com a descrição do art. 4º. 

 
Art. 3º O requerimento (inscrição) do interessado, devidamente identificado 

e assinado, conterá, no mínimo: 
 
I – os dados e documentos identificadores (nome ou razão social, endereço, 

inscrição municipal e CPF ou CNPJ, conforme o caso); 
 
II – em relação ao espaço pretendido: 
a) indicar o espaço pretendido conforme descrição do preço público contido 

no art. 4º; 
b) a atividade a ser exercida; 
c) os produtos a serem comercializados e/ou os serviços a serem prestados; 
d) os equipamentos a serem utilizados. 
 
Parágrafo único. Não será permitida a inscrição de mais de uma pessoa que 

tenham relação de parentesco, consangüíneo ou por afinidade, até o terceiro grau. 
 
Art. 4º O preço público a ser cobrado decorrente da autorização prevista 

neste Decreto, para áreas internas delimitadas do “Parque de Exposição Rubens Pimentel”, 
na FESTA DA CIDADE, para os três dias, e o quantitativo de vagas será o especificado 
conforme abaixo: 

I - R$ 10.000,00 (dez mil reais) para parque de diversão (uma vaga); 
 
II - R$ 500,00 (quinhentos reais) para os BOX 2 a 13 em alvenaria (12 

vagas); 
III - R$ 1.000,00 (um mil reais) para o BOX 1 em alvenaria (uma vaga); 
 
IV - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para comércio ambulante de  

pipoca (duas vagas), milho verde (duas vagas) e algodão – doce (duas vagas); 
 
V - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para comércio ambulante de 

brinquedos (duas vagas); 
VI - R$ 500,00 (quinhentos reais) para brinquedos infláveis, para o máximo 

de 03 (três)  brinquedos (uma vagas); 
 
VII - R$ 500,00 (quinhentos reais) para veículo tipo “Food Truck” (dez 

vagas); 
VIII - R$ 500,00 (quinhentos reais) (03 dias) veículo “Food Beer”, na 

modalidade de bebida artesanal (duas vagas); 
 
IX - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para veículo do tipo “Food Bike” 

(quatro vagas); 
 
X - R$ 500,00 (quinhentos reais) (03 dias) veículo “Food Beer”para 

barracas no tamanho 3 x 3 m2, na modalidade de bebidas e “drinks” (quatro vagas). 
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§1º Fica proibido o comércio ambulante no raio de 1.000 (mil) metros no 
entorno do “Parque de Exposição Rubens Pimentel”. 

 
§2º Os requerentes que se inscreverem para os espaços previstos nos incisos 

II e III deverão, obrigatoriamente, comercializar pelo menos um tipo de bebida e um tipo 
de comida. 

§3º O recolhimento do preço público do inscrito sorteado deverá ser 
efetivado até o dia 05 de abril de 2019, no horário do expediente bancário deste dia, 
devendo ser apresentado o comprovante no processo que tramitará junto ao Setor de 
Posturas.  

 
Art. 5º. Os inscritos sorteados deverão seguir o “Manual de Normas e 

Procedimentos Quanto à Comercialização de Produtos e Serviços na Festa da Cidade de 
Aracruz de 2019”, constante do Anexo IV deste Decreto.  

 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos ao dia 1º de abril de 2019. 
 
Prefeitura Municipal de Aracruz, 04 de abril de 2019. 

 

 

JONES CAVAGLIERI 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO BARRACAS FESTA DA CIDADE DE 2019 
DADOS DO REQUERIMENTO 

Nome/Razão Social: 

RG: CPF/CNPJ: Estado Civil: 

Data Nasc: 

Nome da Mãe: 

Nome do Cônjuge: 

Sexo(M/F): Nacionalidade: 

Endereço: 

Complemento: 

Bairro: 

CEP: 

Telefone contato: 

E-mail: 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Atividades/Produto: 

Equipamentos: 

Barraca( ) Food Truck( ) 

Tamanho 

Assinatura do Requerente: __________________________________________ 

 

Aracruz,______________ de ________________________________de 2019 
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ANEXO II 
 
ANEXO II - BOX EM ALVENARIA 

 
 

ANEXO III 

ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOX 13 

 

BOX 12 

 

BOX 11 

 

BOX 10 

 

BOX 09 

 

BOX 08 

 

BOX 07 

 

BOX 06 

 

BOX 05 

 

BOX 04 

 

BOX 03 

 

BOX 02 

 

BOX 01 
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ANEXO III - "FOOD TRUCKS" 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOOD TRUCK 01 

CERVEJA 

ARTESANAL 

FOOD TRUCK 06 

CERVEJA 

ARTESANAL 

  

Barraca de “drink” 01 

FOOD TRUCK 02 

 

FOOD TRUCK 03 

 

FOOD TRUCK 04 
 

FOOD TRUCK 05 
 

Barraca de “drink” 02 

Barraca de “drink” 03 

FOOD TRUCK 07 
 

FOOD TRUCK 08 
 

FOOD TRUCK 09 
 

FOOD TRUCK 10 
 

FOOD TRUCK 11 
 

FOOD TRUCK 12 
 

Barraca de “drink” 04 

Barraca de “drink” 05 
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ANEXO IV 

 

MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS QUANTO À 
COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NA FESTA 

DA CIDADE DE ARACRUZ 2019 
 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

Este manual contém normas e procedimentos quanto à comercialização e exposição 
de produtos e serviços na FESTA DA CIDADE de ARACRUZ que acontecerá nos dias 05 
a 07 de abril de 2019 no Parque de Exposições Rubens Pimentel - Aracruz. 

 Este manual fornece ao comerciante e expositores, bem como às pessoas, empresas 
e outros por eles contratados, as principais informações e normas necessárias ao bom 
funcionamento da FESTA DA CIDADE. 

O evento contará com o espaço reservado à comercialização de produtos em geral, 
tendo suas unidades delimitadas pelo objeto principal a ser comercializado. 

 

2. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

2.1 – DA ORGANIZADORA: 

A promoção e organização desse evento é de responsabilidade da Prefeitura 
Municipal de Aracruz. 

A Prefeitura Municipal de Aracruz e suas Secretarias não se responsabilizam por 
danos ou prejuízos causados às pessoas ou produtos expostos antes, durante ou após a 
realização do evento, incluindo roubo, sabotagem, confusão civil, deficiências ou 
interrupções no fornecimento de energia elétrica, água ou acidentes de quaisquer espécies.  

A Prefeitura de Aracruz se exime de toda e qualquer responsabilidade quanto ao 
descumprimento das normas e procedimentos contidos neste manual. 

2.2 – DOS COMERCIANTES: 

É de exclusiva responsabilidade dos comerciantes e expositores zelarem pelos bens 
e produtos de qualquer natureza, inclusive com as pessoas envolvidas nas atividades dentro 
do ponto comercial: prepostos, transportadores, montadores, empresas de guincho e tudo 
mais, seja na montagem, durante o evento ou na desmontagem, cuja única e total 
responsabilidade por qualquer dano ou eventualidade ocorrida será o responsável legal. 

Assim, a Prefeitura Municipal de Aracruz recomenda aos responsáveis pelos 
espaços de comercialização e exposição que providenciem seus próprios seguros contra 
todos e quaisquer riscos, pois os mesmos são de sua única e exclusiva responsabilidade. 
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3. NORMAS LEGAIS 

     3.1 – CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA EVENTUAL 

Os comerciantes e expositores devem observar as normas do Ministério do 
Trabalho para a contratação de mão de obra eventual. 

3.1.2. Mão de obra de Menores 

Caso seja necessária a contratação de menores de 18 anos, o comerciante e 
expositor devem observar às orientações da Vara da Infância e da Juventude da Comarca 
de Aracruz e obedecer ao que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

3.1.3. Contratação de Serviços 

A contratação e o pagamento dos serviços de limpeza dos espaços de 
comercialização e exposição, segurança, mobiliário, despacho aduaneiro, transporte, 
movimentação de carga, e outros são de total responsabilidade dos comerciantes e 
expositores.  
    3.2 - INTRANSFERIBILIDADE 

O comerciante ou expositor não poderá transferir, total ou parcialmente, direitos e 
responsabilidades assumidas, nem sublocar ou ceder qualquer parcela ou o total da área 
que lhe foi destinada, sob pena de ter o espaço e materiais confiscados até o final do 
evento.  

4. NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Os comerciantes e expositores deverão seguir as normas da Vigilância Sanitária, 
conforme descrito abaixo: 

A autorização sanitária será concedida após a inspeção das instalações, pela 
autoridade sanitária competente, obedecendo às normas legais vigente. 

A licença sanitária após liberada pela autoridade sanitária competente deverá ser 
afixada no estabelecimento/barraca em local visível. 

Não será autorizado o funcionamento do estabelecimento/barraca que não tiver 
estrutura física compatível com a atividade desenvolvida. Os ambulantes deverão 
providenciar um recipiente identificado, com água para realizar a higienização das mãos. 

Nos estabelecimentos/barracas é proibido: fumar; permitir permanência de 
quaisquer animais; reaproveitar sobras frias e quentes; e expor alimentos ou gêneros 
alimentícios para a venda sem estar devidamente protegidos contra poeira, insetos e outros. 

Deverão manter permanente e rigoroso asseio de suas dependências, bem como das 
máquinas, utensílios e demais materiais nelas existentes, sendo proibido utilizar estas 
dependências como habitação e/ou dormitório. 

Lixeira de pedal (de material lavável) provida de sacola plástica. Os resíduos 
devem ser retirados diariamente. 

Os alimentos previamente preparados para serem comercializados, só poderão 
provir de estabelecimento devidamente licenciado pela autoridade sanitária. O gelo 
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utilizado no preparo de bebidas deverá ser de água filtrada (apresentar nota fiscal da 
compra). 

O pessoal que manuseia alimentos será proibido tocar em dinheiro. 
As pessoas que manipulam alimentos deverão possuir atestado de saúde 

(particular). 
Os comerciantes deverão apresentar-se com rigoroso asseio pessoal e usar uniforme 

adequado durante o trabalho, conservando-o sempre limpo. Além disso, é importante 
manter o espaço ao redor da barraca livre de focos insalubres.  

 
E ainda, deverão seguir as normas descritas abaixo: 

• Uniforme: camisa ou jaleco de manga de cor clara, cabelos protegidos e sem 
adornos (brincos, anéis, pulseiras).  

• Unhas: limpas, curtas e sem esmalte (manipulador). 
• Alimentos: os alimentos deverão estar em recipientes fechados com tampa (bom 

estado de higiene) ou sacola plástica transparente. 
• Carnes: apresentar as notas fiscais e respectivos certificados sanitários em caso de 

compra direta em frigoríficos. 
• Churrasquinho: As carnes devem ser acondicionadas separadas por espécie e sob 

refrigeração.  
• Carne de sol exposta: deverá estar protegida, isto é, embalada ou acondicionada 

adequadamente. 
• Milho verde: Devem ser cozidos em água filtrada e mantidos em temperatura 

elevada. As palhas devem ser higienizadas com solução clorada na proporção de 1 
colher de sopa de água sanitária em 1 litro de água potável e em seguida 
enxaguadas em água filtrada. 

• Caldo de cana: as canas devem ser higienizadas e acondicionadas em local 
protegido contra insetos e roedores. As moendas devem devidamente higienizadas 
antes do início de cada dia de trabalho. 

• Preparo dos alimentos: evitar conversar, tossir, assoar o nariz, e pegar em 
dinheiro. 

• Alimentos perecíveis: manter sob refrigeração. 
• Panos de prato: em quantidade suficiente para desenvolver as atividades. O ideal é 

papel toalha de cor branca, ou seja, de material não reciclado a fim de não haver 
contaminação para o alimento. 

• Freezer: manter limpo e organizado. O ideal é um para bebidas e outro para 
alimentos. Na impossibilidade, faz-se necessário a separação utilizando barreiras, 
ficando um lado para bebidas e o outro para alimentos. 

• Caixas de isopor: manter estes objetos sempre limpo (realizar limpeza diária com 
água e sabão). Não será permitido a utilização de caixas com mofo (fungos).  
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• Tábua de corte: não será permitido tábuas, colheres ou quaisquer utensílios de 
madeira, mas sim de material não poroso como: polietileno, inox ou plástico. 

• Maionese, catchup, molhos, condimentos e similares: devem ser em sachês. 
• Cópia do alvará do fornecedor dos alimentos (salgados, pães, pizzas, gelo, etc). 
• Lixeira com pedal e tampa. 
• Acondicionamento: Manter todos os alimentos em recipientes fechados ou em 

sacolas transparentes. 
• Verificar a data de fabricação e validade dos produtos expostos. 
LEGISLAÇÕES SANITÁRIAS: RDC ANVISA N° 216/2004; NR 24 MINISTÉRIO 
DO TRABALHO; CÓDIGO ESTADUAL DE SAÚDE N° 9066/1999; LEI 
MUNICIPAL N° 4079/2016.  

5. NORMAS PARA A UTILIZAÇÃO GPL (GÁS DE COZINHA) 

Os comerciantes deverão seguir as normas do Corpo de Bombeiros. 
O botijão deve ser instalado em área ventilada e externa. O botijão deve ficar 

protegido do sol, da chuva, da umidade e afastado de outros produtos inflamáveis, de fonte 
de calor e faísca; ter resistência mecânica adequada a possíveis esforços decorrentes das 
condições de uso; estar devidamente protegido contra a corrosão; não apresentar 
vazamento em toda sua extensão. 

A instalação de gás deve ser provida de válvula de fechamento manual em cada 
ponto em que se tornarem convenientes para a segurança, operação e manutenção da 
instalação. As válvulas e os reguladores de pressão devem ser instalados de modo a 
permanecer protegidos contra danos físicos e permitir fácil acesso, conservação e 
substituição a qualquer tempo. 

A mangueira entre o aparelho e o botijão deverá atender a legislação vigente, 
devendo estar impreterivelmente dentro do prazo de validade. 

Os botijões de gás devem permanecer dentro do espaço de comercialização 
determinado a cada um. Cada comerciante deverá contatar os bombeiros para que façam a 
vistoria. 
6. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS  

É expressamente proibida a venda de bebidas e alimentos fora das instalações do 
estabelecimento, ou seja, é proibida a venda dos mesmos utilizando caixa térmica ou 
qualquer outro suporte de comercialização.  

É expressamente proibida a comercialização e circulação de produtos em 
recipientes de vidro. 

É terminantemente proibida a venda e distribuição de bebidas alcoólicas para 
menores de 18 anos, conforme artigo 243 da lei 8.069/90. A Portaria da Vara da Infância e 
da Juventude deverá estar afixada na frente da barraca, em local visível. 

“Segundo o artigo 243 da lei 8.069/90, É CRIME: Vender, fornecer ainda que 
gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou 
adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar 
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dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Pena: 
detenção de dois a quatro anos, e multa, se o fato não constitui crime mais 
grave.” 

Se houver identificação de produtos adulterados, falsificados ou sem o registro do 
órgão competente, o infrator será penalizado com a apreensão da mercadoria e multa.  
7. PUBLICIDADE E PROMOÇÃO 

É permitida a execução de atividades de promoção e publicidade somente dentro da 
área restrita de cada comerciante e expositor, não podendo o mesmo utilizar as vias de 
circulação ou outras áreas de uso comum para este fim. 

Não será permitido associar, em hipótese alguma, a imagem institucional da 
Prefeitura de Aracruz ou de seus servidores a fins políticos e/ou partidários. Ademais, não 
está permitido propagandas políticas e/ou partidárias com punição de perda da autorização 
de uso do espaço público sem restituição do valor pago. 

8. MONTAGEM, DESMONTAGEM E ABASTECIMENTO DOS ESPAÇOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO 

Materiais, equipamentos, produtos, alimentos a serem expostos e que sirvam de 
suporte a qualquer atividade realizada nos espaços, só poderão entrar na área do Parque 
nos horários abaixo especificados: 

ATIVIDADE PERÍODO  HORÁRIOS 

Montagem 04/04/2019 Das 08 às 16 horas 

Montagem 05/04/2019 Das 08 às 11 horas 

Abastecimento 06/04/2019 Das 08 às 11 horas 

Abastecimento 07/04/2019 Das 08 às 11 horas 

Desmontagem 08/04/2019 

Após o encerramento da 
programação oficial, o espaço 
deve estar completamente 
liberado no dia 08/04, até as 16 
horas 

Não será permitida a permanência de veículos dos responsáveis pelos espaços de 
comercialização dentro do Parque de Exposição Rubens Pimentel após as 14 horas do dia 
05/04/2019, até o encerramento oficial do evento no dia 08/04/2018. 

 
7.1 Estrutura  

Será de responsabilidade do comerciante e expositor a instalação da estrutura 
necessária para o funcionamento daquilo que comercializa. 
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É de responsabilidade da organizadora do evento a instalação de pontos de energia. 
Será de responsabilidade do comerciante e expositor a instalação de tomadas, 

lâmpadas, fios, disjuntores para o funcionamento do estabelecimento comercial, feita por 
profissional devidamente habilitado. 

As edificações dos espaços públicos não poderão em hipótese alguma serem 
demarcadas, pintadas, furadas ou escavadas pelo comerciante, salvo se justificado junto à 
Fiscalização de Postura e por ela autorizado. 

 

7.2 Limpeza 

É de responsabilidade de cada comerciante e expositor a remoção do entulho e 
material não utilizado durante a instalação e decoração do estabelecimento.  

É de responsabilidade de cada comerciante e expositor o depósito do lixo 
devidamente acondicionado em local pré-estabelecido pelo Setor de Limpeza Pública da 
Secretaria Municipal Transportes e Serviços Urbanos (SETRANS). 

9. FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS 
• Não será permitido o encerramento das atividades antes do término do horário de 

realização do evento; 
• A iluminação do estabelecimento deverá ser mantida (ligada) durante todo o 

horário de realização. No encerramento de cada jornada, caberá ao responsável pelo 
estabelecimento desligar todos os equipamentos elétricos; 

• Tabelas e Preços: Recomendamos a fixação de tabelas com os preços dos produtos 
comercializados. Isto agilizará o atendimento aos clientes. Outra sugestão que pode 
agradar o cliente é a confecção de cardápios; 

• A utilização de quaisquer recursos de áudio com finalidade para mensagens 
promocionais, apresentação dos produtos ou som ambiente será fiscalizada pela 
Fiscalização de Postura e Secretaria de Meio Ambiente; 

• As vias de circulação e os espaços dos estabelecimentos não poderão ser utilizados 
para a deposição de produtos, equipamentos, ferramentas. Todos os produtos e 
equipamentos deverão ser guardados exclusivamente dentro dos limites da área do 
estabelecimento; 

• Não será permitido o uso de equipamentos como mesas e cadeiras fora do espaço 
de comercialização determinado a cada comerciante; 

• Não será permitida a venda de bebida alcoólica durante a realização da 
programação religiosa; 

• Não será permitida a circulação dos ambulantes para venda de produtos dentro da 
área do evento, devendo os mesmos obedeceram aos seus pontos previamente 
determinados; 
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• Os estabelecimentos deverão funcionar, obrigatoriamente, durante todos os dias do 
evento conforme a programação, reservando-se a Fiscalização de Postura o direito 
de interdição dos estabelecimentos caso não haja o cumprimento desta. 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 O descumprimento de qualquer item descrito neste Manual de Normas e 
Procedimentos quanto à Comercialização e Exposição de Produtos e Serviços na 
Festa da Cidade de Aracruz 2019 estará sujeito à notificação, apreensão, interdição e 
auto de infração e qualquer sanção prevista em legislação. 

A Prefeitura de Aracruz se reserva no direito de desimpedir as áreas contratadas, 
caso considerem inadequado seu uso. Neste caso, nenhuma importância paga será 
restituída ao comerciante e expositor. 

A Prefeitura de Aracruz reserva-se o direito de arbitrar sobre casos omissos neste 
manual, bem como estabelecer novas normas que se façam necessárias ao bom 
funcionamento da Festa da Cidade. 

 
IMPORTANTE: Recomendamos total conhecimento deste Manual por todos os 
envolvidos no atendimento dentro dos espaços de comercialização e exposição.  

As comunicações ou dúvidas referentes a este Manual deverão ser encaminhadas à Seção 
de Postura. 
 

 

 

RATIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO - 5188/2019

Publicação Nº 193201

PROCESSO Nº: 5188/2019

INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

ASSUNTO: Conserto de Veículo

RATIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 
8.666/93.

PARTES – Secretaria Municipal de Saúde de Aracruz e a 
Empresa abaixo relacionada.

TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES. CNPJ 05.333.100/0001-
53 Valor R$ 5.755,99 (cinco mil, setecentos e cinqüenta e 
cinco reais e noventa e nove centavos).

OBJETO – Contratação de empresa para conserto e reposi-
ção de peças no veiculo Placa JKH 8733.

Aracruz/ES, 02 de abril de 2019.

Clenir Sani Avanza

Secretária de Saúde

Decreto nº 33.742, de 19/02/2018

RATIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO - PROCESSO 4832/2019

Publicação Nº 193198

PROCESSO Nº: 4832/19

INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

ASSUNTO: Aquisição de Materiais Médicos para atender a 
UPA e Unidades de Saúde.

RATIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 
8.666/93.

PARTES – Secretaria Municipal de Saúde de Aracruz e a 
Empresa abaixo relacionada.

HOSPIDROGRAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA. CNPJ 35.997.345/0001-46 - Valor R$ 9.500,00 
(Nove mil e quinhentos reais).

OBJETO – Aquisição de Materiais Médicos para atender a 
UPA e Unidades de Saúde.

Aracruz/ES, 02 de Abril de 2019.

Clenir Sani Avanza

Secretária de Saúde

Decreto nº 33.742, de 19/02/2018
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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº: 2142/2019 SETRANS

Publicação Nº 193169

Aracruz, 04 de Abril de 2019.

Processo nº: 2142/2019

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Tratam os autos de compra de Protetor Solar/Bloqueador, 
para uso dos funcionários da SETRANS, que hoje neces-
sitam Trabalhar em áreas descoberta, como: Operação 
Tapa Burraco, manutenção de ruas e avenidas, motoristas 
e etc... , o valor da compra será de R$ 2.535,00 (Dois mil 
quinhentos e trinta e cinco reais)

Em justificativa legal apresentada pela SETRANS, restou 
fundamentada a necessidade do pagamento da compra de 
PROTETOR SOLAR/BLOQUEADOR, conforme discrimina-
do às fl. 03/04 dos autos em epígrafe, sendo necessária 
a presente ratificação, eis que se trata de processo que 
se enquadra nos termos do inciso II do art. 24 da Lei no 
8.666/1993.

Pelo exposto, considerando o que consta dos autos, RATI-
FICO a dispensa de licitação nos termos do art. 24, inciso 
II, da LLC, pelo valor total de R$ 2.535,00 (Dois mil qui-
nhentos e trinta e cinco reais), para os devidos fins.

Atendendo ao que dispõe o artigo 26, caput, da Lei nº 
8.666/93, determino seja publicado o AVISO DE DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO, para que produza os seus jurídicos e 
legais efeitos.

Paulo Sérgio da Silva Neres

Secretário de Transportes e Serviços Urbanos
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RESOLUÇÃO CMDCA Nº003/2019 - DISPÕE SOBRE EDITAL PARA PROCESSO DE ESCOLHA DOS CON-
SELHEIROS TUTELARES DE ARACRUZ/2019

Publicação Nº 193091

 

1 
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA  E DO ADOLESCENTE – CMDCA   
              Criado pela Lei nº 1.451 de 28/11/1990, revogada pela Lei nº 1.623 de 15/07/1993, revogada                      

          pela Lei nº 2.441 de 09/01/2002 e revogada pela Lei nº 3.172 de 30/12/2008 
 

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 
EDITAL CMDCA nº 001 de 05 de abril de 2019 

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE ARACRUZ, no uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei Municipal 4.007 de 

2015, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO para o Processo de Escolha em Data 

Unificada para membros do Conselho Tutelar do Município de Aracruz para o quadriênio 2020/2024, 

aprovado pela RESOLUÇÃO Nº 003/2019, do CMDCA – Aracruz. 

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA: 
1.1. O Processo de Escolha em Data Unificada é disciplinado pela Lei nº 8.069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), Resolução nº 170/2015 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente – CONANDA, assim como pela Lei Municipal nº 4.007/2015 que dispõe sobre a 

Política Municipal Dos Direitos Da Criança e do Adolescente e dá Outras Providências, sendo 

realizado sob a responsabilidade deste e fiscalização do Ministério Público; 

1.2.Os membros do Conselho Tutelar local serão escolhidos mediante o sufrágio universal, direto, 

secreto e facultativo dos eleitores do município, em data de 06 de outubro de 2019, sendo que a 

posse dos eleitos e seus respectivos suplentes ocorrerá em 10 de janeiro de 2020; 

1.3. Assim sendo, para regulamentar e dar publicidade ao Processo de Escolha em Data Unificada 

para membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2024, o CMDCA torna público o 

presente Edital, nos seguintes termos: 

2. DO CONSELHO TUTELAR: 
2.1. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, sendo composto por 

05 (cinco) membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de 04 (quatro) anos, 

permitida 01 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha em igualdade de escolha com 

os demais pretendentes; 

2.2. Cabe aos membros do Conselho Tutelar, agindo de forma colegiada, o exercício das 

atribuições contidas nos artigo. 18-B, Paragrafo Único, 90, §3º, inciso II, 95, 131, 136, 191 e 194, 

todos da Lei nº 8.069/90, observados os deveres e vedações estabelecidos por este Diploma, 

assim como pela Lei Municipal nº 4.007/2015; 

2.3. O presente Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Aracruz 

visa preencher as 05 (cinco) vagas existentes para Conselho Tutelar da 1ª Região, localizado na 

sede do município e 05 (cinco) vagas para Conselho Tutelar da 2ª Região, localizado em Barra do 

Riacho, assim como para seus respectivos suplentes; 
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2.4. Por força do disposto no artigo 5º, inciso II, da Resolução nº 170/2014, do CONANDA, a 

candidatura deverá ser individual, não sendo admitida a composição de chapas. 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS CANDIDATOS A MEMBRO DO CONSELHO 
TUTELAR: 

3.1. Por força do disposto no artigo 133, da Lei nº 8.069/90, e do artigo 38, da Lei Municipal nº 

4.007/2015, os candidatos a membro do Conselho Tutelar devem preencher, cumulativamente, os 

seguintes requisitos: 

a) ter reconhecida idoneidade moral, comprovada por Certidão de antecedentes criminais 

fornecido pela Polícia Civil do Estado onde se encontra inscrito no registro geral (RG), Certidão 

negativa de antecedentes criminais emitidas pela Justiça Federal da região de seu domicílio e 

Certidão negativa de antecedentes criminais e cível emitida pela Secretaria ou Cartório 

distribuidor de feitos da comarca onde possui domicílio, certidão de quitação eleitoral;  

b)  certidão de antecedentes fornecida por 02 (duas) Entidades de sua comunidade com firma 

reconhecida em cartório; 

c)  ter idade igual ou superior a 21 (vinte e um anos), comprovada por meio da apresentação do 

documento de identidade ou por outro documento oficial de identificação; 

d) residir no Município há mais de 02 (dois) anos, cuja comprovação se dará por meio de contas 

de utilização de serviços públicos (água, luz, telefone). Em caso de não residir em imóvel próprio, 

deverá apresentar uma declaração do proprietário de sua residência e de duas testemunhas, 

sendo obrigatório o reconhecimento de firma dos declarantes; 

e) ter reconhecida experiência no trato com crianças e adolescentes, no mínimo 02 (dois) anos, 

comprovada por declaração de entidades que participa ou tenha participado, sendo estas 

reconhecidas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente. No caso de quem 

já atuou como Conselheiro Tutelar apresentar declaração expedida pelo CMDCA também de 02 

(dois) anos; 

f) possuir escolaridade mínima de nível médio (2° grau completo) no ato da inscrição. 

Comprovado, por meio da apresentação de Diploma, Histórico Escolar ou Declaração de 

Conclusão de Curso emitido por entidade oficial de ensino; 

g) estar disponível 24 (vinte e quatro) horas, independente da escala de revezamento que será 

elaborada pelos próprios Conselheiros Tutelares e de sua carga horária administrativa; 

h) ter conhecimentos básicos em Informática; 

i) ter carteira de habilitação na categoria “B”; 

j) demonstrar conhecimento da Constituição Federal, artigos 5º, 205 a 208 e 226 a 229, da Lei 

Federal 8.069/90 e da Lei Municipal 4.007/2015, bem como, conhecimentos básicos de 

informática, português, redação e documentos oficiais, o que será objeto de avaliação pelo 
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Conselho de Direitos através de prova de aferição de conhecimento, de caráter eliminatório; 

k)  apresentar laudo psicológico, expedido por profissional habilitado após a publicação deste 

edital,  atestando estar apto para exercer suas funções como conselheiro tutelar; 

l) participar de uma capacitação para candidatos a conselheiros tutelares, de caráter obrigatório, 

oportunizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente antes do 

processo de escolha; 

m) Após a capacitação o candidato passará por uma avaliação escrita de caráter eliminatório, 

atingindo um percentual de no mínimo 50% (cinquenta por cento); 

 
4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO: 

4.1. Os membros do Conselho Tutelar exercerão suas atividades em regime de dedicação 

exclusiva, conforme previsto no artigo 34, § 1º da Lei Municipal nº 4.007/2015 para o funcionamento 

do órgão, sem prejuízo do atendimento em regime de plantão/sobreaviso, assim como da 

realização de outras diligências e tarefas inerentes ao órgão; 

4.2. O valor do vencimento é de: R$: 2.975,89 (dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e 

oitenta e nove centavos); 

4.3. Se eleito para integrar o Conselho Tutelar o servidor municipal, poderá optar entre o valor da 

remuneração do cargo de Conselheiro ou o valor de seus vencimentos, ficando-lhe garantidos: 

a) O retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, assim que findo o seu mandato; 

b) A contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto para promoção por 

merecimento. 

5. DOS IMPEDIMENTOS: 
5.1. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, ainda que 

em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, conforme previsto no artigo 140, da Lei nº 8.069/90 e artigo 15, da Resolução nº 

170/2014, do CONANDA; 

5.2. Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo Conselho Tutelar e que obtenham 

votação suficiente para figurarem entre os 10 (dez) primeiros lugares, considerar-se-á eleito aquele 

que tiver maior votação; 

5.3. Estende-se o impedimento do conselheiro tutelar em relação à autoridade judiciária e ao 

representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude da mesma 

comarca; 

5.4. É inelegível e está impedido de participar no processo de escolha unificado o candidato que: 

a) tiver sido empossado para o segundo mandato consecutivo; 

b) tiver exercido o mandato, em regime de prorrogação, por período ininterrupto superior a 04 
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(quatro) anos e meio. 

6. DA COMISSÃO ORGANIZADORA ELEITORAL: 
6.1. Compete à Comissão Organizadora Eleitoral: 

a) conduzir o processo de escolha; 

b) analisar e decidir os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos 

candidatos inscritos; 

c) receber as impugnações apresentadas contra candidatos que não atendam os requisitos 

exigidos, fornecendo protocolo ao impugnante; 

d) notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo para apresentação de defesa; 

e) decidir, em primeira instância administrativa, acerca da impugnação das candidaturas, 

podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de 

documentos e a realização de outras diligências; 

f) realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha aos candidatos 

considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena de 

indeferimento do registro da candidatura, sem prejuízo da imposição das sanções previstas na 

legislação local; 

g)  estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das 

regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem; 

h)  escolher e divulgar os locais de votação e apuração de votos; 

i) divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação; 

j) notificar pessoalmente o Ministério Público, com a antecedência devida, de todas as etapas do 

certame, dias e locais de reunião e decisões tomadas pelo colegiado; 

k) divulgar amplamente o pleito à população, com o auxílio do CMDCA e do Poder Executivo 

local, estimulando ao máximo a participação dos eleitores. 

6.2. Das decisões da Comissão Eleitoral Organizadora caberá recurso  em 2ª instância à plenária 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se reunirá, em caráter 

extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade. 

7. DO PROCESSO DE ESCOLHA: 
7.1. O Processo de Escolha para membros do Conselho Tutelar observará o calendário anexo ao 

presente Edital; 

8. INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS/ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

8.1. A participação no presente Processo de Escolha em Data Unificada iniciar-se-á pela inscrição por 

meio de requerimento impresso, e será efetuada no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital; 

8.2. A inscrição só poderá ser realizada pelo interessado; 

8.3. As cópias serão autenticadas no momento da Inscrição do Candidato, pelos profissionais 
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designados para realizar a inscrição; 

8.4. As candidaturas são individuais podendo os candidatos registrar um apelido, por ocasião da 

inscrição; 

8.5. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos para a investidura na função de conselheiro tutelar; 

8.6. A inscrição dos candidatos será efetuada na sede do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Aracruz, à Rua Padre Luiz Parenzi, nº 523ª, Centro, das 12:00 às 
17:00 horas, entre os dias 22 de abril de 2019 e 06 de maio de 2019; 

8.7. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente e sob pena de indeferimento de 

sua candidatura, apresentar original e cópia dos seguintes documentos: 

a) carteira de identidade ou documento equivalente (cópia); 

b) título de eleitor, (cópia); 

c) sendo candidato do sexo masculino, certidão de quitação com as obrigações militares; 

d) comprovação de residência no município há pelo menos 2 anos (cópia); 

e) comprovante de experiência de no mínimo 2 (dois anos) no trato com crianças e adolescentes 

mediante certificado ou declaração emitido por entidade ou órgão público em que atuou; 

f) certificado de conclusão do ensino médio (cópia); 

g) certidão de antecedentes criminais fornecido pela Polícia Civil do Estado onde se encontra 

inscrito no registro geral (RG), Certidão negativa de antecedentes criminais emitidas pela Justiça 

Federal da região de seu domicílio e Certidão negativa de antecedentes criminais e cível emitida 

pela Secretaria ou Cartório distribuidor de feitos da comarca onde possui domicílio, certidão de 

quitação eleitoral;  

h) certidão de antecedentes com firma reconhecida em cartório, fornecido por 02 (duas) 

Entidades de sua comunidade; 

i) uma foto 3x4, colorida, com fundo branco; 

j) carteira de habilitação tipo B (cópia); 

k) laudo psicológico, expedido por profissional habilitado no máximo há 6 (seis) meses, atestando 

estar apto para exercer suas funções como conselheiro tutelar; 

8.8. A falta ou inadequação de qualquer dos documentos acima relacionados será comunicada ao 

candidato, que poderá supri-la até a data limite para inscrição de candidaturas, prevista neste 

Edital; 

8.9. Os documentos deverão ser entregues em duas vias para fé e contrafé; 

Eventuais entraves à inscrição de candidaturas ou à juntada de documentos devem ser 

imediatamente encaminhados ao CMDCA e ao Ministério Público; 

8.10. As informações prestadas e documentos apresentados por ocasião da inscrição são de total 

responsabilidade do candidato. 
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8.11. Não será admitida a entrega de qualquer documento após o prazo de encerramento das 

inscrições; 

8.12. No ato da inscrição o candidato receberá um número de registro que será atribuído 

sequencialmente, segundo a ordem de inscrição, e este será utilizado em todo processo eleitoral; 

9 . ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 
9.1. Encerrado o prazo de inscrição de candidaturas, a Comissão Eleitoral Organizadora designada 

pelo CMDCA efetuará, no prazo de 10 (dez) dias, a análise da documentação exigida neste Edital, 

com a subsequente publicação da relação dos candidatos inscritos; 

9.2. A relação dos candidatos inscritos e a documentação respectiva serão encaminhadas ao 

Ministério Público para ciência, no prazo de 01 (um) dia, após a publicação referida no item 

anterior. 

10. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS: 
10.1. Encerrado o prazo das inscrições, o CMDCA divulgará através de resolução a relação com o 

nome dos candidatos inscritos, abrindo o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de 

divulgação, para que qualquer cidadão, o Ministério Público ou o próprio CMDCA, apresente, por 

escrito, pedido de impugnação da candidatura, devidamente fundamentado; 

10.2. Oferecida a impugnação, o CMDCA dará ciência formal ao candidato e, em prazo não 

superior a 3 (três) dias, emitirá parecer, acolhendo ou rejeitando a impugnação, dando ciência de 

sua decisão ao candidato; 

10.3. Ao candidato, cuja impugnação tiver sido acolhida, caberá recurso no prazo de 3 (três) dias a 

Comissão Organizadora Eleitoral, sem prejuízo das medidas judiciais previstas na legislação; 

10.4. Findo o prazo aberto para apresentação das impugnações, e após a solução das que tiverem 

sido interpostas, o CMDCA fará a divulgação, por resolução, da relação de candidaturas confirmadas 

não havendo mais prazos para impugnações. 

11. PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTO. 

11.1. A prova de aferição de conhecimentos, de caráter eliminatório, versará sobre a Constituição 

Federal, artigos 5º, 205 a 208 e 226 a 229, da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei Municipal 4.007/2015 bem como, conhecimentos básicos de informática, 

português, redação e documentos oficiais; 

11.2. A prova constará 40 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas para cada questão, 

sendo cada questão no valor de 2,5 pontos, no total de 100 pontos. 

11.3. O candidato terá 03 horas para realizar a prova. 

11.4. A prova será realizada no dia 07/07/2019, o cronograma com horário e local da realização das 

provas serão divulgados posteriormente; 
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11.5. Caso haja necessidade de alterar dia, horário e local de realização das provas, a Comissão 

11.6. Eleitoral Organizadora publicará as alterações, em todos os locais onde o Edital tiver sido 

afixado, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias; 

11.7. É de responsabilidade do candidato, acompanhar nos locais onde o edital for publicado, 

eventuais alterações no que diz respeito ao dia, horário e local de realização das provas; 

11.8. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 30 (trinta) 

minutos, antes da hora marcada para o seu início, caneta esferográfica transparente de tinta azul 

ou preta, protocolo de inscrição e de documento oficial de identidade; 

11.9. Após entrar em sala e durante a realização da prova, 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.  

11.10. Em hipótese alguma haverá prova fora do local e horário determinados, ou segunda 

chamada para as provas; 

11.11. Serão excluídos do processo de escolha suplementar, o candidato que, por qualquer motivo, 

faltar às provas ou, durante a sua realização, for flagrado comunicando-se com outro candidato ou 

com pessoas estranhas, por gestos, oralmente, por escrito, por meio eletrônico ou não; 

11.12. Serão automaticamente excluídos do processo de escolha o candidato que não devolver a 

folha oficial de respostas ou devolvê-la sem assinatura; 

11.13 O candidato, com deficiência ou não, que necessitar de qualquer tipo de condição especial 

para a realização das provas, deverá solicitá-la, por escrito, no ato da inscrição, indicando os 

recursos especiais materiais e humanos necessários, o qual será atendido dentro dos critérios de 

viabilidade e razoabilidade; 

11.14. A candidata inscrita em fase de amamentação que sentir necessidade de amamentar 

durante o período de realização da prova, deverá levar um acompanhante, que ficará com a 

criança em sala reservada, determinada pela Comissão Eleitoral Organizadora. Durante o processo 

de amamentação a candidata será acompanhada apenas por uma fiscal, devendo o acompanhante 

retirar-se da sala; 

11.15. Pela concessão à amamentação, não será concedido qualquer tempo adicional à candidata 

lactante; 
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11.16. O gabarito será divulgado pela Comissão Eleitoral Organizadora em até 24 horas da 

realização da prova de conhecimento, sendo afixado no mural da casa dos Conselhos de Aracruz; 

11.17. Serão aprovados aqueles que atingirem no mínimo 50% da pontuação total atribuída à 

prova; 

11.18. A relação dos candidatos aprovados será publicada no mural da casa dos Conselhos de 

Aracruz-ES. 

12. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR: 

12.1. A eleição para os membros do Conselho Tutelar do Município de Aracruz realizar-se-á no dia 

06 de outubro de 2019, das 08 horas às 17 horas, conforme previsto no artigo 139, da Lei nº 

8.069/90 e Resolução nº 170/2014, do CONANDA; 

12.2. Poderá ser utilizada para votação urna eletrônica cedidas pela Justiça Eleitoral, observadas 

as disposições das resoluções aplicáveis expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal 

Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo ou cédula Eleitoral; 

12.3. As cédulas para votação manual serão elaboradas pela Comissão Eleitoral Organizadora, 

adotando parâmetros similares aos empregados pela Justiça Eleitoral em sua confecção; 

12.4. Nas cabines de votação serão fixadas listas com relação de nomes, codinomes e número dos 

candidatos a membro do Conselho Tutelar; 

12.5. As mesas receptoras de votos deverão lavrar atas segundo modelo fornecido pela Comissão 

Eleitoral Organizadora, nas quais serão registradas eventuais intercorrências ocorridas no dia da 

votação, além do número de eleitores votantes em cada uma das urnas; 

12.6. Será exigido no ato da votação: Documento de identidade com foto e título de eleitor; 

12.7. Após a identificação, o eleitor assinará a lista de presença e procederá a votação; 

12.8. O eleitor que não souber ou não puder assinar, usará a impressão digital como forma de 

identificação; 

12.9. O eleitor poderá votar em apenas um candidato; 

12.10. No caso de votação manual, votos em mais de um candidato ou que contenham rasuras que 

não permitam aferir a vontade do eleitor serão anulados, devendo ser colocados em envelope 

separado, conforme previsto no regulamento da eleição; 

12.11. Será também considerado inválido o voto: 

a) cuja cédula contenha mais de 01 (um) candidato assinalado; 

b) cuja cédula não estiver rubricada pelos membros da mesa de votação; 

c) cuja cédula não corresponder ao modelo oficial; 

d) que tiver o sigilo violado. 

12.12. Efetuada a apuração, serão considerados eleitos os 10 (dez) candidatos mais votados, 
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ressalvada a ocorrência de alguma das vedações legais acima referidas, sendo os demais 

candidatos considerados suplentes pela ordem de votação; 

13. DOS RECURSOS 
13.1. Será admitido recurso quanto: 

a) ao deferimento e indeferimento da inscrição do candidato; 

b) à aplicação e às questões da prova de conhecimento; 

c) ao resultado da prova de conhecimento; 

d) à eleição dos candidatos; 

e) ao resultado final. 

13.2. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias após a concretização do evento 
que lhes disser respeito (publicação do indeferimento da inscrição, aplicação da prova, questões da 
prova, publicação do resultado da prova, eleição dos candidatos, publicação do resultado final). 

13.3. O prazo será computado excluindo o dia da concretização do evento e incluindo o dia do 
vencimento. 

13.4. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subseqüente se o vencimento cair em 
feriado ou em finais de semana. 

13.5. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 13.1 deste 
Edital, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor; 

13.6. Os recursos deverão ser entregues na sede do CMDCA no endereço situado à Rua Padre 
Luiz Parenze, nº 523ª, Centro, das 12:00 às 17:00 horas; 

13.7. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito; 

13.8. Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado; 

13.9. Os candidatos deverão enviar o recurso em 02 (duas) vias (original e 01 cópia). Os recursos 
deverão ser digitados; 

13.10. Quanto ao recurso referente ao item 13.1, C deve-se observar: cada questão deverá ser 
apresentada em folha separada; (modelo anexo V) 

13.11. Cabe à Comissão Eleitoral Organizadora decidir, com a devida fundamentação, sobre os 
recursos no prazo de 4 (quatro) dias; 

13.12. O prazo será computado excluindo o dia do recebimento do recurso e incluindo o dia do 
vencimento; 

13.13. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subseqüente se o vencimento cair 
em feriado ou em finais de semana; 

13.14. Da decisão da Comissão caberão recurso ao Plenário do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente que decidirá, com a devida fundamentação, em igual prazo; 
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13.15. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(s) eventualmente anulada(s) será (ão) atribuído(s) a 
todos os candidatos presentes à prova, independentemente de formulação de recurso; 

13.16. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos impetrados, e as provas 
serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definido; 

13.17. Na ocorrência do disposto nos itens 13.10 e 13.11 poderá haver, eventualmente, alteração 
da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá ocorrer 
a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a prova; 

13.18. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos candidatos por meio de divulgação 
na sede do CMDCA no endereço situado à Rua Padre Luiz Parenze, nº 523ª, Centro, Aracruz-ES, e 
ficarão disponibilizados durante todo o período da realização do processo de escolha. 

14. DAS VEDAÇÕES AOS CANDIDATOS DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA: 
14.1. Conforme previsto no art. 139, §3º, da Lei nº 8.069/90, é vedado ao candidato doar, oferecer, 
prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes 
de pequeno valor; 

14.2. É também vedada a prática de condutas abusivas ou desleais que acarretem vantagem 
indevida ao candidato, como a “boca de urna” e o transporte de eleitores, dentre outras previstas na 
Lei nº 9.504/97 (Lei Eleitoral), pois embora não caracterizem crime eleitoral, importam na violação 
do dever de idoneidade moral que se constitui num dos requisitos elementares das candidaturas; 

14.3. Os candidatos que praticarem quaisquer das condutas relacionadas nos itens anteriores, 
durante e/ou depois da campanha, inclusive no dia da votação, terão cassado seu registro de 
candidatura ou diploma de posse, sem prejuízo da apuração da responsabilidade civil e mesmo 
criminal, inclusive de terceiros que com eles colaborem; 

14.4. Caberá à Comissão Eleitoral Organizadora ou, após sua dissolução, à Plenária do CMDCA, 
decidir pela cassação do registro da candidatura ou diploma de posse, após a instauração de 
procedimento administrativo no qual seja garantido ao candidato o exercício do contraditório e da 
ampla defesa. 
 

15. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: 
15.1. Ao final de todo o Processo, a Comissão Eleitoral Organizadora encaminhará relatório ao 

CMDCA, que fará divulgar no Diário Oficial ou em meio equivalente, o nome dos 10 (dez) 

candidatos eleitos para o Conselho Tutelar e seus respectivos suplentes; 

15.2. Havendo empate no número de votos, será considerado eleito: 

a) o candidato que tiver obtido o maior número de votos na prova de aferição de conhecimentos; 

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

se necessário, hora e minuto do nascimento.  
 
15.3. Os 10 (dez) primeiros mais votados escolherão em qual Conselho deseja atuar, se da Sede 
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ou da Orla e os demais serão suplentes, obedecendo a ordem de classificação; 

16. DA POSSE: 
16.1. A posse dos membros do Conselho Tutelar será concedida pelo Presidente do CMDCA local, 

no dia 10 de janeiro de 2020, conforme previsto no art. 139, §2º, da Lei nº 8.069/90; 

16.2. Além dos 10 (dez) candidatos mais votados, também devem tomar posse, pelo menos, 10 

(dez) suplentes, também observada a ordem de votação, de modo a assegurar a continuidade no 

funcionamento do órgão, em caso de férias, licenças ou impedimentos dos titulares. 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
17.1. Cópias do presente Edital e demais atos da Comissão Eleitoral Organizadora dele 

decorrentes serão publicadas, com destaque, nos órgãos oficiais de imprensa, no sítio eletrônico da 

Prefeitura Municipal de Aracruz, bem como afixadas no mural da Prefeitura Municipal e do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); 

17.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral Organizadora, observadas as 

normas legais contidas na Lei Federal nº 8.069/90 e na Lei Municipal nº4007/2015; 

17.3. É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar a publicação de todos os atos, 

editais e comunicados referentes ao processo de escolha em data unificada dos membros do 

Conselho Tutelar; 

17.4. É facultado aos candidatos, por si ou por meio de representantes credenciados perante a 

Comissão Eleitoral Organizadora, acompanhar todo desenrolar do processo de escolha, incluindo 

as cerimônias de lacração de urnas, votação e apuração; 

17.5. Cada candidato poderá credenciar, até 48 (quarenta e oito) horas antes do pleito, 01 (um) 

representante por local de votação e 01 (um) representante para acompanhar a apuração dos votos 

e etapas preliminares do certame; 

17.6. Os trabalhos da Comissão Eleitoral Organizadora se encerram com o envio de relatório final 

contendo as intercorrências e o resultado da votação ao CMDCA; 

17.7. O descumprimento das normas previstas neste Edital implicará na exclusão do candidato ao 

processo de escolha. 

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

Publique-se. 

Encaminhe-se cópias ao Ministério Público, Poder Judiciário e Câmara Municipal locais. 

 Aracruz, 05 de abril de 2019 
Danielly Aparecida Goulart Mai  
Presidente do CMDCA 
Resolução nº144/2018 CMDCA  
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA  E DO ADOLESCENTE – CMDCA   
              Criado pela Lei nº 1.451 de 28/11/1990, revogada pela Lei nº 1.623 de 15/07/1993, revogada                      

          pela Lei nº 2.441 de 09/01/2002 e revogada pela Lei nº 3.172 de 30/12/2008 

 

ANEXO I 
 

Cronograma Referente ao Edital nº01/2019 do CMDCA 
 

Publicação do Edital / Regulamento 05/04/2019 

Inscrições na sede do CMDCA 22/04/2019 à 06/05/2019 

Publicação da lista preliminar dos candidatos com inscrições 

deferidas 

 
24/05/2019 

Abertura do prazo para impugnação de candidaturas 24/05/2019 a 28/05/2019 

Publicação da lista definitiva dos candidatos com inscrição 
deferida 

 
24/06/2019 

Capacitação Obrigatória 27/06/2018 

Realização da prova de aferição 07/07/2019 

Publicação do gabarito preliminar 08/07/2019 

Interposição de recuso do gabarito 08/07/2019 a 10/07/2019 

Divulgação do resultado final da prova de aferição 19/07/2019 

Processo de Escolha – Eleição 06/10/2019 

Divulgação do resultado do processo de escolha 06/10/2019 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA  E DO ADOLESCENTE – CMDCA   
              Criado pela Lei nº 1.451 de 28/11/1990, revogada pela Lei nº 1.623 de 15/07/1993, revogada                      

          pela Lei nº 2.441 de 09/01/2002 e revogada pela Lei nº 3.172 de 30/12/2008 
 

ANEXO II  
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO E APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

Ficha de Inscrição de Candidato nº    

Nome completo:    
 

Endereço residencial:    
 

Telefone:    
 

Documentos apresentados: 
Itens 

1- (   ) Uma foto 3x4, colorida, com fundo branco; 8-  (  ) Diploma ou Histórico Escolar ou 
Declaração de Conclusão de Curso (cópia) 

2- ( ) certidão de antecedentes criminais 
fornecido pela Polícia Civil do Estado; 

9- (  ) Formulário de comprovação de experiência 
de 2 (dois) anos no trato com crianças 
devidamente preenchido (original) 

3- (   ) Documento oficial de identificação (original 
e cópia) 

10- (  ) Comprovante de quitação com as 
obrigações militares (homens) 

4- (  ) Conta de água, luz ou telefone fixo (cópia), 
para comprovação de residência no município há 
pelo menos 2 anos 

11- ( ) Atestado com firma reconhecida em 
cartório, fornecido por 02 (duas) Entidades de sua 
comunidade; 

5- (   ) Título de eleitor, com comprovante de 
votação ou justificativa da última eleição 

12- (  ) Laudo psicológico que está apto a exercer 
as funções como Conselheiro Tutelar 

6- (  ) Carteira de habilitação tipo B (cópia) 13- ( )Certidão negativa de antecedentes 
criminais emitidas pela Justiça Federal  

7- ( ) Certidão negativa de antecedentes criminais e cível 

 
Número dos itens que não foram entregues no ato da inscrição:__________________________ 
 
Eu  declaro que li o Edital nº 

01/2019 e que preencho todos os requisitos exigidos nele para investidura da função de 

conselheiro tutelar. 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA  E DO ADOLESCENTE – CMDCA   
              Criado pela Lei nº 1.451 de 28/11/1990, revogada pela Lei nº 1.623 de 15/07/1993, revogada                      

          pela Lei nº 2.441 de 09/01/2002 e revogada pela Lei nº 3.172 de 30/12/2008 

 

ANEXO III – (modelo) 
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ 
 

FORMULÁRIO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DE ATUAÇÃO EM 
ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

Nome:    
Profissão atual:  Escolaridade:    
Idade:   

 
Tomador do 

serviço (nome 
da pessoa física 

ou jurídica) 

Atividades 
desenvolvidas 

Período 
 

(data de início e 
término) 

Contato do tomador 
 

do serviço (endereço, 
telefone e nome 

completo do chefe 
imediato) 

    

    

    

 
 

Atesto, sob as penas da Lei, que as informações prestadas são verídicas e declaro estar 
ciente das penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal. 

 

  ,   de  de 2019. 
 
 
 

Assinatura do Candidato
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA  E DO ADOLESCENTE – CMDCA   
              Criado pela Lei nº 1.451 de 28/11/1990, revogada pela Lei nº 1.623 de 15/07/1993, revogada                      

          pela Lei nº 2.441 de 09/01/2002 e revogada pela Lei nº 3.172 de 30/12/2008 

 

ANEXO IV  
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 
 
 
 

Certifico  que  protocolou  inscrição 

para o processo  de escolha  de  membro do  Conselho  Tutelar  do município  de  Aracruz,  às 

  horas do dia  / / . 
 
 
 
 
 
 

  ,  de  de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsável pelo recebimento da inscrição
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA  E DO ADOLESCENTE – CMDCA   
              Criado pela Lei nº 1.451 de 28/11/1990, revogada pela Lei nº 1.623 de 15/07/1993, revogada                      

          pela Lei nº 2.441 de 09/01/2002 e revogada pela Lei nº 3.172 de 30/12/2008 

 

ANEXO V (modelo) 
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ 
 

Modelo para Interposição de Recursos  Contra Questões Da Prova Objetiva 
 

 

Processo de Escolha do Conselho Tutelar do Município de Aracruz-ES 

Candidato: ___________________________________________________________ 

Nº. do Documento de Identidade: _________________________________________ 

Nº. de Inscrição: ______________________________________________________ 

Nº. da Questão da prova: __________ (apenas para recursos sobre o item 13.1 “c”) 

Fundamentação: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Data: ______/______/________ 

 

Assinatura: _________________________________________________________ 
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RESUMO DE CONTRATO N° 086/2019
Publicação Nº 193118

RESUMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 086/2019

Processo nº 13.462/2018

Contratante: Município de Aracruz, representado pela Se-
cretaria de Suprimentos.

Contratada: GENTE SEGURADORA S/A

Objeto: Fornecimento de seguro total automotivo contra 
terceiros, pelo período de 01 (um) ano, para veículos da 
SEMDS e da SEMSU.

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

Valor:R$ 3.990,00 (três mil novecentos e noventa reais).

Data da assinatura: 29/03/2019

Aracruz/ES, 04 de Abril de 2019

Ivan Vicente Pestana

Secretário de Suprimentos Interino

RESUMO DE CONTRATO N° 087/2019
Publicação Nº 193121

RESUMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 087/2019

Processo nº 13.462/2018

Contratante: Município de Aracruz, representado pela Se-
cretaria de Suprimentos.

Contratada: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

Objeto: Fornecimento de seguro total automotivo contra 
terceiros, pelo período de 01 (um) ano, para veículos da 
SEMDS e da SEMSU.

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

Valor:R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais).

Data da assinatura: 29/03/2019

Aracruz/ES, 04 de Abril de 2019

Ivan Vicente Pestana

Secretário de Suprimentos Interino

RESUMO DE CONTRATO N° 088/2019
Publicação Nº 193123

RESUMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 088/2019

Processo nº 13.462/2018

Contratante: Município de Aracruz, representado pela Se-
cretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.

Contratada: GENTE SEGURADORA S/A

Objeto: Fornecimento de seguro total automotivo contra 
terceiros, pelo período de 01 (um) ano, para veículos da 
SEMDS.

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

Valor:R$ 5.789,00 (cinco mil setecentos e oitenta e nove 
reais).

Data da assinatura: 29/03/2019

Aracruz/ES, 04 de Abril de 2019

Rosilene Filipe dos Santos Matos

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

RESUMO DE CONTRATO N° 089/2019
Publicação Nº 193126

RESUMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 089/2019

Processo nº 13.462/2018

Contratante: Município de Aracruz, representado pela Se-
cretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.

Contratada: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

Objeto: Fornecimento de seguro total automotivo contra 
terceiros, pelo período de 01 (um) ano, para veículos da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.

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

Valor:R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Data da assinatura: 29/03/2019

Aracruz/ES, 04 de Abril de 2019

Rosilene Filipe dos Santos Matos

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

RESUMO DE CONTRATO N° 144/2019
Publicação Nº 193073

RESUMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 144/2019

Processo nº 12.228/2018

Contratante: Município de Aracruz, representado pela Se-
cretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.

Contratada: OLIVIO GAVAZZA PEDRONI

Objeto: Fornecimento de locação de imóvel, em área cons-
truída de 144,65m² localizado a Rua Carlos Suela com Rua 
Luiza Modenesi, n.° 33, lote 07, quadra 61, Bairro Bela 
Vista, Aracruz/, para abrigar as instalações do Centro de 
Referência da Assistência Social (CRAS).

Prazo: 12 (doze) meses, a contar da data 15 de abril de 
2019.

Valor:R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais).

Data da assinatura: 29/03/2019

Aracruz/ES, 04 de Abril de 2019

Rosilene Filipe dos Santos Matos

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho
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TERMO DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.171/2019
Publicação Nº 193095

 

TERMO DE ADESÂO DE 
REGITRO DE PREÇO

304

AV Moroba, 20 Moroba
29192733 - Aracruz-ES

Fone: 32961092 / Fax: 32961092 email: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ         

Processo de Adesão
Data de Validade

02/04/2019
12/12/2019

Órgão Gerenciador

Endereço

Bairro

Cidade Estado CEP

Telefone

MUNICIPIO DE ANCHIETA

ROD EDIVAL JOSE PETRI

VILA RESIDENCIAL SAMARCO                

ANCHIETA                                ES 29230-000

(28)3536-3579

Data de Abertura
Número/ Ano Ata 185 / 2018 Data de Emissão 13/12/2018

5171 Data de Publicação 02/04/2019

Material Un. Marca Modelo Qtde Pr. Unitário

2.89.01.1566-0 DR 20 3.335,0000

SOM MÉDIO PORTE - 01 MESA DIGITAL 32 CANAIS COM 16 AUX - 01 APARELHO DE CD - 02 AMPLIFICADORES DE 8,0 DE POTÊNCIA - 02 
AMPLIFICADORES DE 8,0 DE POTÊNCIA - 06 AMPLIFICADORES DE 8,0 DE POTÊNCIA - 08 CAIXAS COM 16 ALTO FALANTES DE 18 COM 1000W 
RMS CADA - 08 CAIXAS COM 16 ALTO FALANTES DE 12 COM 500W RMS CADA - 08 DRIVE TITANIO 150 WATTS RMS CADA - 08 MONITORES 
400 WATTTS RMS CADA - 02 AMPLIFICADORES DE 3000 WATTS - 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA DE 200 WATTS - 01 AMPLIFICADOR DE 
GUITARRA DE 300 WATTS - 01 AMPLIFICADOR PARA BAIXO DE 800 WATTS - 01 CAIXA PARA AMPLIFICADOR PARA BAIXO DE 100 WATTS - 
01 BATERIA COMPLETA - 25 MICROFONES - 25 PEDESTAIS - 10 GARRAS - 04 DI PASSIVO 
- 08 DI ATIVO - CABO DIVERSOS.
OBS: FICA O LICITANTE OBRIGADO A ATENDER O RIDER TÉCNICO DA BANDA/ARTISTA QUANDO SE FIZER 
NECESSÁRIO

2.89.01.1567-9 DR 15 1.740,0000

SOM PEQUENO PORTE - 01 MESA 24 CANAIS, 08 AUX 
- 01 APARELHO DE CD - 02 AMPLIFICADORES DE 2000 WATS RMS CADA - 02 AMPLIFICADORES COM TOTAL DE 8000W RMS 
- 02 AMPLIFICADORES COM TOTAL DE 2000W - 04 CAIXAS ALTA 1000W RMS CADA - 04 CAIXAS SUB GRAVES COM 1600 W RMS CADA - 01 
CROSSOVER 4 VIAS ESTÉREO - 04 MONITORES DE 400 W - 01 CUBO DE CONTRA BAIXO - 01 CUBO DE GUITARRA - 01 BATERIA COMPLETA - 
25 MICROFONES 
- 15 PEDESTAIS - 08 DI PASSIVO - CABOS DIVERSOS.
OBS: FICA O LICITANTE OBRIGADO A ATENDER O RIDER 
TÉCNICO DA BANDA/ARTISTA QUANDO SE FIZER 
NECESSÁRIO.

2.89.01.1568-7 DR 10 1.105,0000

SONORIZAÇÃO EM SISTEMA 
CONVENCIONAL - 04 CAIXAS DE SOM
PROCESSADAS COM TRIPÉ 
- 01 MESA DE SOM COM 12 CANAIS
- 02 MICROFONES COM FIO
- 01 MICROFONE SEM FIO DE MÃO
- 01 APARELHO DE CD
- CABOS DIVERSOS.

2.89.01.1569-5 DR 20 2.810,0000

ILUMINACAO DE MÉDIO PORTE. COM AS 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
- 48 REFLETORES PAR LED 12 WATTS;
- 07 ELIPSOIDAL COMPLETO; 10 SET LIGHT; 02 
MINIBRUTE DE 6 LÂMPADAS CADA; 02 MÁQUINAS DE 
FUMAÇA DE 1500W COM VENTILADOR; 30 CANAIS DE 
DIMMER (DMX 512); 01 SPLITER DE 4 OU 8 CANAIS;
- 01 CANHÃO SEGUIDOR;
- 01 MESA DIGITAL DE LUZ.
- 04 BOX TRUSS DE 12 PAR CADA SUSPENSO NO FUNDO 
DO TETO DO PALCO; 48 METROS DE TRELIA Q-30; 01 
GROUND SERÁ MONTADO COM OS PÉS
DIREITOS NA ALTURA MÍNIMA DE 7M FIXADO NO TETO DO PALCO. TODAS AS TALHAS USADAS NA ELEVAÇÃO DAS 
ESTRUTURAS SERÃO DE NO MÍNIMO
1.000KG, POR QUESTÕES DE SEGURANÇA TANTO DO 
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TERMO DE ADESÂO DE 
REGITRO DE PREÇO

304

AV Moroba, 20 Moroba
29192733 - Aracruz-ES

Fone: 32961092 / Fax: 32961092 email: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ         

Material Un. Marca Modelo Qtde Pr. Unitário

EQUIPAMENTO QUANTO AOS DAS PESSOAS QUE 
ESTIVEREM TRABALHANDO PERANTE O PALCO.
TODO CABEAMENTO NECESSÁRIO; LÍQUIDO PARA AS 
MÁQUINAS DE FUMAÇA DE BOA QUALIDADE E NEUTRO.
OBS: FICA O LICIT
ANTE OBRIGADO A ATENDER O RIDER TÉCNICO DA BANDA/ARTISTA QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO.

2.89.01.1570-9 DR 15 2.158,0000

ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: 12 
REFLETORES PAR 64 FOCO 1
- 06 REFLETORES PAR 64 FOCO 5
- 06 PARLED 3W
- 08 MOVING HEADS 250
- 12 CANAIS DE DIMMER
- 01 MAQUINA DE FUMAÇA
- 01 MESA DE LUZ DIGITAL
- 01 GROUND DE ALUMÍNIO
- FILTROS E CABOS PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

2.89.01.1571-7 DR 15 3.265,0000

PALCO 09X07 PALCO COBERTO MEDINDO 09 X 07 
METROS EM ESTRUTURA METÁLICA TIPO MEIA LUA, COM 
COBERTURA EM LONA PVC, NA COR BRANCA E ZINZA, 
ANTI-CHAMA, COM PROTEÇÃO UV, SOMBRITES LATERAIS E FUNDO, COM PISO DE MÓDULOS  DE 02 X 01M EM MADERITE NAVAL DE 20 MM, 
COM CORREMÃO E PISO ANTIDERRAPANTE, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (EXTINTORES), SISTEMA DE ATERRAMENTO 
BILATERAL COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS.
- DUAS TORRES LATERAIS PARA FLY, INCLUINDO ESCADA COM CORRIMÃO, GUARDA CORPO, UMA HOUSE MIX COBERTA COM ARMAÇÃO 
METÁLICA E LONA BRANCA MEDINDO 3,00M X 3,00M COM PISO DE ATÉ 25M DO CHÃO. LAUDO DO CORPO DE BOMBEIROS.
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TERMO DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.182/2019
Publicação Nº 193081

 

TERMO DE ADESÂO DE 
REGITRO DE PREÇO

303

AV Moroba, 20 Moroba
29192733 - Aracruz-ES

Fone: 32961092 / Fax: 32961092 email: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ         

Processo de Adesão
Data de Validade

02/04/2019
26/02/2020

Órgão Gerenciador

Endereço

Bairro

Cidade Estado CEP

Telefone

MUNICIPIO DE MARATAIZES

AVN RUBENS RANGEL

CIDADE NOVA                             

MARATAIZES                              ES 29345-000

(28)3532-6777

Data de Abertura
Número/ Ano Ata 52 / 2019 Data de Emissão 27/02/2019

5182 Data de Publicação 02/04/2019

Material Un. Marca Modelo Qtde Pr. Unitário

2.89.01.1572-5 DR 90 3.360,0000

LOCAÇÃO DE 02 GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 300 KV LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES DE ENERGIA 300 KVA - LOCAÇÃO 
DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES DE ENERGIA 300 KVA; LOCAÇÕES DE GRUPO DE GERADORES MÓVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 
300 KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO 400 / 380 / 220 / 110 VAC, 60 HZ, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO; SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 82 
DB @ 1,5 CABOS DE 120 MM / 4, LANCES / 25 METROS FLEXÍVEIS (120 MX 4 X 25 M), ABASTECIDO, QUADRADO DE BARRAMENTO DE COBRE 
PARACONEXÃO INTERMEDIÁRIA COM ISOLADORES E CHAVE REVESTIDORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE 
ACORDO COM A POTÊNCIA DE GRUPO GERADOR, INCLUINDO CUSTO DE MONTAGEM COM O PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO 
COMPOSTO DE 01 (UMA) HASTE DE COBRE DE 03 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM  , NO MÍNIMO, COM 05 
METROS COM CONECTORES PESSOAL, TÉCNICO A DISPOSIÇÃO FARÁ FUNCIONAMENTO DE NO MÍNIMO 10 HORAS SEGUIDAS. TODO O 
EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ PARA QUALQUER DIA E HORA COM MARCAÇÃO 
ANTECIPADA DE 72 HORAS, DEVERÃO ESTAR INCLUSOS TODAS AS DESPESAS COM TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, 
ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE TODA A ESTRUTURA E EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

2.89.01.1573-3 DR 20 6.290,0000

PALCO MEDINDO 14 x 12M, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q50 OU EQUIVALENTE; 01 ÁREA DE SERVIÇO, 4X4M (HOUSE MIX DE PALCO), COM A 
COBERTURA DE LONA, NO NIVEL DO PISO DO PALCO. HOUSEMIX DUPLO COBERTO 4X4M, COM PISO A 30CM DO CHÃO. 02 CAMARINS (4X4), 
NO NÍVEL DO PALCO ILUMINADO COM TOMADA, TODO FECHADO COM COMPENSADO DE 15MM E COBERTURA DE LONA E PISO COM 
CARPETE. 01 ESCADA DE ACESSO, COM PISO ANTIDERRAPANTE E DEGRAU DE 22 CM CADA, 02 CORRIMÃO. 12 TALHAS DE 1 TONELADA NO 
MÍNIMO PARA A ELEVAÇÃO DA COBERTURA DO PALCO. 02 TORRES DE FLY COM NO MÍNIMO 6M DE ALTURA POR 2M DE
LARGURA E 2M DE PROFUNDIDADE PARA CAIXAS DE SOM. GUARDA CORPO EM TODO O PALCO INCLUINDO A ÀREA DE SERVIÇO. PISO EM 
PLACAS, FEITO COMCOMPENSADO DE 18MM E TODO ACABADO E REFORÇADO PARA MAIOR SEGURANÇA. FECHAMENTO EM TODA A 
FRENTE DO PALCO COM COMPENSADO DE 15MM. PÉ NIVELADOR EM TODO O PISO DO PALCO E INCLUSIVE NAS TORRES DE SUSTENTAÇÃO 
DA COBERTURA
DO PALCO E NAS TORRES DO FLY DAS CAIXAS DE SOM.
COBERTURA DO PALCO EM LONA E FORMATO DA COBERTURA ARQUEADO OU 2 ÁGUAS. COBERTURA DO PALCO EXTREMAMENTE 
RESISTENTE PODENDO SUPORTAR UM BOM PESO DE ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO COMO POR EXEMPLO: BOX TRUSS DE PAR 64 OU GRID DE 
Q30. SENDO QUE A ESTRUTURA DO PALCO TERÁ VÁRIOS PONTOS PARA COLOCAÇÃO DE TALHAS, POIS SEM ISSO É PRATICAMENTE 
IMPOSSÍVEL A INSTALAÇÃO DA
ESTRUTURA DE LUZ COM A ILUMINAÇÃO. O PALCO SERÁEQUIPADO COM DOIS EXTINTORES DE INCÊNDIO DE 6KG 40BC DE PÓ QUÍMICO 
SECO. TODA A ÁREA DO EVENTO POSSUI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS EM ELETRODUTOS DE PVC, LUMINÁRIAS EM ACORDO COM 
A NBR 5410, DA ABNT. A ÁREA DE PALCO E EQUIPAMENTOS SERÃO SERVIDOS COM REDE
DE FIAÇÃO EM BITOLA DE COBRE #70MM², EM CABO
QUADRUPLEX COM DUPLA PROTEÇÃO DE ISOLAMENTO.
TODO O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR À DISPOSIÇÃO DA PMM PARA QUALQUER DIA E HORA COM MARCAÇÃO ANTECIPADA DE 72 
HORAS. TODO O PESSOAL TÉCNICO, SEGURANÇA DE EQUIPAMENTO E VIGIA FICA SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

2.89.01.1574-1 DR 30 2.140,0000

LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GRUPO GERADOR
DE ENERGIA 70KVA
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GRUPO GERADOR DE ENERGIA 70KVA – GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE 70 KVA, EMCONTAINER ACÚSTICO, 
SILENCIOSO, COM REGULADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, BASE REGULÁVEL EM TENSÕES
110V/220V/380V, COM PAINEL DE COMANDO E SUPERVISÃO DIGITAL E SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA POR CHAVE MANUAL, ABASTECIDO 
COM COMBUSTÍVEL FORNECIDO PELA CONTRATADA PARA 12 HORAS DE FUNCIONAMENTO. TODO O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR À 
DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES PARA QUALQUER DIA E HORA COM MARCAÇÃO ANTECIPADA DE 72 HORAS. 
DEVERÃO
ESTAR INCLUSOS TODAS AS DESPESAS COM TRANSPORTE,
MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALIMENTAÇÃO,

MCR75500 Página :  1Data: 04/04/2019 15:47:20



05/04/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1236

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 64

TERMO DE ADESÂO DE 
REGITRO DE PREÇO

303

AV Moroba, 20 Moroba
29192733 - Aracruz-ES

Fone: 32961092 / Fax: 32961092 email: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ         

Material Un. Marca Modelo Qtde Pr. Unitário

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE TODA A ESTRUTURA E
EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
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Barra de São Francisco

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 0024/2019 E AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO CP 002/2019
Publicação Nº 193136

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública 000002/2019

A Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto nº 000144/2018, comunica aos interessados que a licita-
ção referente à Chamada Pública 000002/2019, objetivando Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, na 
Modalidade Compra CDA (Compra Direta de Alimentos), com o objetivo de garantir o acesso a alimentos à população em 
situação de insegurança alimentar e ainda promover o fortalecimento da Agricultura Familiar, está SUSPENSA em virtude 
da necesidade de adequação do Termo de Referência, bem como do preço médio orçado.

Após as devidas adequações, o Edital será republicado com uma nova data para abertura do certame.

Barra de São Francisco, ES, 04 de abril de 2019.

Mirella Neves Ricardo

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 000024/2019

1. Síntese do objeto: Aquisição de materiais esportivos para atender aos alunos das escolas da Rede Municipal partici-
pantes dos Jogos Escolares, Jogos da Rede, Projeto Campeões de Futuro e demais competições durante o corrente ano, 
conforme Termo de Referência e Anexo I do Edital.

2. Tipo de licitação: Pregão Presencial 000024/2019 - MENOR PREÇO POR ITEM.

3. Audiência para recebimento, abertura dos envelopes e julgamento da documentação e das propostas: às 09:00 horas 
do dia 22 de abril de 2019.

4. Local para a audiência, informações e obtenção do Edital e seus anexos: Comissão Permanente de Licitação, sito na 
Alameda Santa Terezinha, nº 100, Bairro Vila Landinha, na cidade de Barra de São Francisco - Estado do Espírito Santo, 
ou através do site www.pmbsf.es.gov.br.

Barra de São Francisco, 04 de abril de 2019.

EMÍDIO MORAES NETTO

Pregoeiro Oficial
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Boa Esperança

Prefeitura

AVISO RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019 - FMAS
Publicação Nº 192977

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E SUA HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019

Processo nº 4.966/2018

O Fundo Municipal de Assistência Social de Boa Esperança/ES, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público, de acordo 
com as disposições contidas nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/1993 e alterações posteriores, o resultado da licitação e sua 
homologação referente ao Pregão em epígrafe, objetivando a Futura e eventual aquisição de materiais gráficos, mediante 
Sistema de Registro de Preços, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e seus 
setores. Empresas Adjudicadas: GRAFICA AQUARIUS LTDA, CNPJ n° 04.277.721/0001-02, nos itens 18 e 28, valor total de 
R$ 3.500,00 (três mil quinhentos reais), GRAFICA RIO LTDA ME no lote 11 no valor total de R$ 3.228,00 (três mil duzentos 
e vinte e oito reais) e ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ n° 27.353.630/0001-04, nos itens 04, 05, 
06, 08, 21, 22, 09, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 29 e 30, no valor total de R$ 38.820,00 (trinta e oito mil oitocentos e 
vinte reais). Homologação: Em 04 de abril de 2019 pelo Exmº. Prefeito Municipal, Senhor Lauro Vieira da Silva.

Boa Esperança/ES, 04 de abril de 2019.

João Flávio Zoteli Areia

Pregoeiro Oficial
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Bom Jesus do Norte

Prefeitura

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL N° 012/2019

Publicação Nº 193148

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

N° 012/2019

Proc. Nº 1.240/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE-ES, 
com endereço na Praça Astolpho Lobo, 249 – Centro – 
Bom Jesus do Norte – ES, torna público aos interessados o 
ADIAMENTO da licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL N° 012/2019, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, 
BANHEIRO QUÍMICO, TENDAS, SEPARADOR E GERADOR 
COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM MONTAGEM 
E DESMONTAGEM, PARA ATENDER O EVENTO REALIZADO 
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE - 
ES, que seria realizada no dia 05/04/2019 às 13:00 horas, 
fica adiada SINE DIE, devido a uma retificação nos itens 
referentes a Qualificação Ténica. O Edital e seus anexos, 
na íntegra, poderão ser obtidos no endereço acima, em 
dias úteis, das 12h às 17h, bem como no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte (www.bomje-
sus.es.gov.br), link “Licitações”. Outras informações atra-
vés dos seguintes contatos: (28) 3562.1166 ou licitabjn@
gmail.com.

Bom Jesus do Norte-ES, 04 de abril de 2019.

Rodrigo Barbosa Martins

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL N° 007/2019 E 008/2019

Publicação Nº 193074

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

N° 001/2019

Proc. Nº 4.365/2018

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, torna públi-
co o resultado do processo licitátorio em epigrafe, para 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE CARTUCHOS E SERVIÇOS DE RECARGA, PARA 
ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A PEDIDO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO 
NORTE - ES, conforme resumidamente descrito a seguir:

ADJUDCAÇÃO: 11/03/2019.

HOMOLOGAÇÃO: 11/03/2019.

1)Fornecedor: J.J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA – ME – 
CNPJ n° 14.899.534/0001-06;

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 007/2019;

Vigência: 18/03/2019 até 18/03/2020

Valor Total Registrado: R$ 24.009,00 (vinte e quatro mil e 
nove reais);

2)Fornecedor: JOSIMA RIBEIRO MARINHO 14386576762 
– CNPJ n° 22.383.132/0001-82;

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 008/2019;

Vigência: 18/03/2019 até 18/03/2020

Valor Total Registrado: R$ 12.242,60 (doze mil, duzentos 
e quarenta e dois reais e sessenta centavos);

Bom Jesus do Norte-ES, 04 de abril de 2019.

Marcos Antônio Teixeira de Souza

Prefeito Municipal

PRORROGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO N° 
001/2017

Publicação Nº 193157

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 
001/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O Prefeito Municipal de Bom Jesus do Norte – ES, no uso 
de suas atribuições legais e em consonância com a legis-
lação federal, estadual e municipal, em conformidade com 
o edital nº 001/2017, torna pública a PRORROGAÇÃO DO 
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017, DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE.

1- DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO EDI-
TAL 001/2017.

0.1 O MUNICIPIO DE Bom Jesus do Norte, Estado do Es-
pirito Santo, torna público a prorrogação da vigência do 
Processo Seletivo Simplificado, da Secretaria Municipal de 
Saúde, que será de 12 meses, contados a partir de 04 de 
abril de 2019.
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0.2 A presente prorrogação rescindir-se-á pelo termino do 
prazo nele especificado, podendo também ser rescindido 
antecipadamente por necessidade e ou interesse público.

0.3 Durante a nova vigência do prazo de validade do Pro-
cesso Seletivo Simplificado, havendo a necessidade de 
contratação de candidatos classificados, serão convocados 
os candidatos por ordem de classificação final, as quanti-
dades de vagas serão observadas de acordo com a neces-
sidade e ou interesse publico, respeitando as limites legais 
de despesas com pessoal.

2- DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NOR-
TE-ES a qualquer momento, por decisão motivada e justi-
ficada, poderá rescindir os contratos de trabalho.

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

Bom Jesus do Norte, 04 de abril de 2019.

MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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Brejetuba

Prefeitura

EDITAL TOMADA DE PREÇO N.º 04/2019/PMB
Publicação Nº 192818

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA/ES

EDITAL TOMADA DE PREÇO

04/2019/PMB

Objeto: Contratação de Empresa de engenharia para executar a construção de uma quadra poliesportiva na Comunidade 
de Pinheiros, zona rural de Brejetuba/ES. Abertura e julgamento às 09:00 horas do dia 22 de abril de 2019. Os interessados 
poderão adquirir o edital e todos seus anexos no site http://www.brejetuba.es.gov.br Demais informações: 27 3733 1224. 

Brejetuba/ES, 04 de abril de 2019.

Nelzi Stofel Dias

Presidente da CPL/PMB

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

Prefeitura

AVISO LICITAÇÃO TP 006/2019 - ERRATA
Publicação Nº 193080

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público a ERRATA 
do Aviso de Licitação publicada em 03/04/2019, referente 
a Tomada de Preços Nº 006/19, cujo objeto é a contrata-
ção de empresa especializada na área de construção civil 
para execução dos serviços das obras de reforma e ade-
quação da Capela Mortuária do distrito de Aracuí, neste 
Município de Castelo – ES. Onde lê-se: data de abertura: 
18/04/2019, leia-se: data de abertura: 22/04/2019, per-
manecendo o mesmo horário.

Fornecimento do edital: Site www.castelo.es.gov.br link Li-
citações. Informações pelo telefone (28) 3542-8514.

Castelo-ES, 04/04/19

Felipe Siqueira Pires

Presidente da CPL

DECRETO 16.693
Publicação Nº 192961

DECRETO Nº 16.693 DE 01 de abril de 2019.

Desliga servidor efetivo e declara a vacância do cargo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da Lei Orgânica do 
Município de Castelo, e considerando o que consta no pro-
cesso nº 003710 de 19 de março de 2019;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica desligado do cargo efetivo de Artífice, o Ser-
vidor Público Municipal Sr.º João Brau, nomeado através 
do Decreto nº 1.491 de 12 de março de 1990, e declarado 
vago o referido cargo, em virtude da aposentadoria con-
cedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) no 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

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

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

Castelo, ES, 01 de abril de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

PORTARIA 4.261
Publicação Nº 192955

PORTARIA Nº 4.261, DE 22 DE MARÇO DE 2019.

Concede Licença Maternidade a Servidora Márcia Constan-
tino Gonçalves.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espí-
rito Santo, no uso da atribuição que lhe confere o Inciso 
XXVI do Artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Castelo, 
e considerando o que consta no processo nº 002998, de 
18 de março de 2019;

R E S O L V E:

Art.1º Fica concedida Licença Maternidade à Servidora 
Pública Municipal, Sra. Márcia Constantino Gonçalves, por 
um período 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 28 de 
fevereiro de 2019, de acordo com o artigo 105 da Lei n° 
1.440 de 20 de outubro de 1992, com as modificações in-
troduzidas pela Lei n° 2.385 de 24 de maio de 2006, sendo 
120 (cento e vinte) dias de acordo com o Art. 7° Inciso 
XVIII da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 28 de fevereiro de 2019.

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

Castelo, ES, 22 de março de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

PORTARIA 4.264
Publicação Nº 192958

PORTARIA Nº 4.264, DE 28 DE MARÇO DE 2019.

Convoca candidatos aprovados e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espí-
rito Santo, no uso da sua atribuição que lhe confere o Inc. 
VII, do Art. 53 da Lei Orgânica do Município, combinado 
com o Edital do Processo Seletivo 001/2017 – SEMSA, e 
considerando o que consta no processo n° 003315 de 13 
de março de 2019;

RESOLVE:

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


05/04/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1236

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 71

Art. 1º Ficam convocadas as candidatas aprovadas no Pro-
cesso Seletivo nº 001/2017, integrantes da relação abaixo:

TÉCNICO EM SERVIÇOS GERENCIAIS

Erick Wagner Piassi Dalvi

Fernanda Calegario Colodetti

Tatiane Beloni Sueth S Berlando

Maycon Rosa de Oliveira

Daniela Mattos Favoretto

Denise de Vargas Candido

Indiara da Conceição Piassarolo

Luciana Picoli da Vitória

Jurema Marvilla Filgueiras

Parágrafo Único: Não comparecendo o candidato no prazo 
de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação da presen-
te Portaria, ou ocorrendo a desistência no mesmo prazo, 
será convocado o candidato aprovado seguindo a ordem 
de classificação.

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

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

Castelo, ES, 28 de março de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

PORTARIA 4.267
Publicação Nº 192959

PORTARIA Nº 4.267, DE 01 DE ABRIL DE 2019.

Suspende férias da servidora Tania Maria Oliveira Cherini.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espí-
rito Santo, no uso da atribuição que lhe confere o Inciso 
XXVI do Artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Castelo, 
e considerando o que consta no processo nº 003083, de 
11 de março de 2019;

R E S O L V E:

Art.1º Ficam suspensas, no período de 11 de março de 
2019 a 25 de março de 2019, as férias da Servidora Pú-
blica Municipal Srª Tania Maria Oliveira Cherini, ocupante 
do Cargo em Comissão de Assistente Técnico de Serviços, 
nomeada através do Decreto nº 11.899, de 20 de fevereiro 
de 2013, que deverá ser gozada em outra oportunidade 
em conveniência com a administração pública.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 11 de março de 2019.

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

Castelo, ES, 01 de abril de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

PORTARIA 4.269
Publicação Nº 192956

PORTARIA Nº 4.269, DE 01 DE ABRIL DE 2019.

Convoca candidatos aprovados e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espí-
rito Santo, no uso da sua atribuição que lhe confere o Inc. 
VII, do Art. 53 da Lei Orgânica do Município, combinado 
com o Edital do Processo Seletivo 001/2018 – SEMAS, e 
conforme consta no processo n° 002305 de 20 de feverei-
ro de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º Fica convocada a candidata aprovada em Processo 
Seletivo nº 001/2018, conforme relação abaixo:

TÉCNICO EM SERVIÇOS GERENCIAIS

Maycon Rosa de Oliveira

Parágrafo Único: Não comparecendo o candidato no prazo 
de 24 horas, a contar da publicação do presente decreto, 
ou ocorrendo a desistência no mesmo prazo, será convo-
cado o candidato aprovado seguindo a ordem de classifi-
cação.

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

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

Castelo, ES, 01 de abril de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

PORTARIA 4.270
Publicação Nº 192957

PORTARIA Nº 4.270, DE 01 DE ABRIL DE 2019.

Convoca candidatos aprovados e dá outras providências.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espí-
rito Santo, no uso da sua atribuição que lhe confere o Inc. 
VII, do Art. 53 da Lei Orgânica do Município, combinado 
com o Edital do Processo Seletivo 001/2017 – SEMSA, e 
considerando o que consta no processo n° 003313 de 13 
de março de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º Ficam convocadas as candidatas aprovadas no Pro-
cesso Seletivo nº 001/2017, integrantes da relação abai-
xo:

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Andreia Cristina Barros Ribeiro

Luana Oliveira Bitencourt Sofiste

Parágrafo Único: Não comparecendo o candidato no prazo 
de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação da presen-
te Portaria, ou ocorrendo a desistência no mesmo prazo, 
será convocado o candidato aprovado seguindo a ordem 
de classificação.

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

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

Castelo, ES, 01 de abril de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

PORTARIA 4.273
Publicação Nº 192975

PORTARIA Nº 4.273, DE 04 DE ABRIL DE 2019.

Nomeia Assistente Técnico de Serviços João Brau.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 53, inciso VII e XXVI, da Lei Orgâ-
nica do Município de Castelo, e considerando o que consta 
no processo n° 004125, de 26 de março de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. João Brau, para exercer o car-
go de Provimento em Comissão de Assistente Técnico de 
Serviços, lotado no Gabinete do Prefeito, exercendo suas 
atividades na Secretaria Municipal de Interior (SEMINT) 
constante do Anexo II pertencente a Lei 2.507 de 10 de 
maio de 2007, e modificações introduzidas pelas Leis nºs: 
2.557 de 17 de agosto de 2007, 2.613 de 28 de dezembro 
de 2007.

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

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

Castelo, ES, 04 de abril de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 034/2019
Publicação Nº 192989

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo-FMS, torna público que 
o Pregão Presencial nº 034/2019, cujo objetivo é a futu-
ra aquisição de material médico para atender às neces-
sidades e manter os serviços de Assistência na Unidade 
de Saúde Solange Campanha, Unidade de Saúde da Fa-
mília Nivaldo Tessinari; Vigilâncias: Sanitária, Ambiental 
e Epidemiológica; CIAM (centro integrado de atendimen-
to a mulher); ESFS: unidade de saúde da família salute 
venturim magnago - aracuí, unidade de saúde da família 
constantina belmock novo - estrela do norte, unidade de 
saúde da família hermes camporez – limoeiro, unidade de 
saúde da família honório piassi - patrimônio do ouro; caf 
(centro de atendimento de fisioterapia); caps (centro de 
atenção psicossocial) da secretaria municipal de saúde de 
castelo – es foi DESERTO.

Castelo-ES, 04/04/2018.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 038/2019
Publicação Nº 192953

RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

Pregão Presencial 038/2019

- GERALDO A. DAS CHAGAS ME no lote 03 no valor total de 
R$ 1.766,00 (um mil setecentos e sessenta e seis reais).

Fracassado – Lotes 01 e 02

Castelo-ES, 04/04/2019

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro
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RESUMO CONTRATO 1.02886/2019
Publicação Nº 192980

CONTRATO No 1.02886/2019

Referente ao Processo Administrativo nº 002886/2019

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: CORRÊA REFRIGERAÇÃO EIRELI ME

OBJETO: O objeto deste contrato é prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças 
de eletrodomésticos das escolas da rede municipal de ensino e da secretaria de educação, para 2019, tudo de acordo com 
o processo administrativo nº 002886/2019 oriundo da Secretaria Municipal de Educação.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento da Prefei-
tura;

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte

0070051236100842.515 33903900000 0329 SEME – 21200000000 – Transf. Do Salário Educação

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 16.800,00 (Dezesseis Mil e Oitocentos Reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até 31 de Dezembro de 2019, com início na data de publi-
cação.

Castelo-ES, 04 de Abril de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal
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Colatina

Prefeitura

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESEN-
CIAL N.º 043/2019

Publicação Nº 192987

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO

PREGÃO PRESENCIAL N.° 043/2019

O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público o EXTRATO DO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL n.º 
043/2019.

Objeto: formalização de registro de preços para aquisição 
de fraldas descartáveis e lenços umedecidos.

Empresa vencedora: WM Distribuidora Ltda nos lotes 1, 2, 
3, 4 e 5 no valor total de R$ 5.325,04.

Colatina-ES, 04 de abril de 2019.

FRANCIELI PRANDO FINCO

Secretária Municipal de Administração

AVISO DE PESQUISA DE PREÇO
Publicação Nº 193093

AVISO DE PESQUISA DE PREÇOS

O Município de Colatina-ES torna público a solicitação de 
pesquisa de preços, cujo objeto é aquisição de materiais 
de construção e elétrico.

O Termo de Referência e demais esclarecimentos poderão 
ser solicitados através do e-mail "pmc.comprascolatina@
gmail.com" ou pelo telefone (27) 3177-7071//(27) 3385-
7938.

O prazo para envio das pesquisas de preços dar-se-á até o 
dia 11 de abril de 2019.

MATHEUS RIVA

Coordenadoria de Pesquisa de Preços

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE DESERTO DO CHA-
MAMENTO PÚBLICO N.° 003/2019

Publicação Nº 192974

RESULTADO DO

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003/2019

O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público que restou DE-
SERTO o Chamamento Público em epígrafe, cujo objeto é 
o credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação 
de serviços de exames especializados em diagnósticos por 
imagem.

Colatina-ES, 04 de abril de 2019.

FRANCIELI PRANDO FINCO

Presidente da CPL

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMA-
MENTO PÚBLICO N.° 004/2019

Publicação Nº 193052

CHAMAMENTO PÚBLICO

N.º 004/2019

O MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, através da Comissão Per-
manente de Licitação, torna público que realizará Cha-
mamento Público para credenciamento de pessoas físicas 
para aquisição de gêneros alimentícios de forma direta da 
agricultura familiar, para o atendimento ao Projeto Compra 
Direta de Alimentos – CDA, de acordo com o art. 25 da Lei 
Federal 8.666/1993. Os envelopes serão recebidos até as 
13h30 do dia 29/04/2019, no Protocolo Geral do Município 
de Colatina e serão abertos às 14h00, na mesma data. O edi-
tal encontra-se disponível no site www.colatina.es.gov.br.

Colatina-ES, 04/04/2019.

FRANCIELI PRANDO FINCO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 054/2019

Publicação Nº 193113

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 054/2019

O Município de Colatina/ES torna público que às 13h30 do 
dia 24 de abril de 2019, realizará a abertura do Pregão 
Presencial nº 054/2019, cujo o objeto é a formalização de 
Registro de Preços para aquisição de materiais de expe-
diente.

Edital disponível no site:

“http://www.colatina.es.gov.br”.

DAYANE SERAFINI SANTANA

Pregoeira Municipal

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019

Publicação Nº 193023

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO

PREGÃO PRESENCIAL N.° 044/2019

http://www.colatina.es.gov.br/
http://www.colatina.es.gov.br
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O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público o EXTRATO DO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL n.º 
044/2019.

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de pão 
francês.

Empresa vencedora: I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO 
LTDA ME no lote 1 no valor total de R$ 9.360,00.

Colatina-ES, 04 de abril de 2019.

FRANCIELI PRANDO FINCO

Secretária Municipal de Administração

AVISO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 053/2019

Publicação Nº 193094

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 053/2019

O Município de Colatina/ES torna público que às 13h30 do 
dia 23 de abril de 2019, realizará a abertura do Pregão 
Presencial nº 053/2019, cujo o objeto é a formalização de 
registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios.

Edital disponível no site:

“http://www.colatina.es.gov.br”.

VINICIUS DA SILVA NETTO

Pregoeiro Municipal

http://www.colatina.es.gov.br
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Conceição do Castelo

Prefeitura

 EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS-PREGÃO 
001/2019

Publicação Nº 192261

EXTRATO DOS REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO 
PREGÃO 001/2019

OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais descar-
táveis destinados a farmácia básica e equipes do ESF do 
município de Conceição do Castelo,

ORGÃO GERENCIADOR: Município de Conceição do Cas-
telo. ES. VIGENCIA: 01 de abril de 2019 a 31 de mar-
ço de 2020. AMPARO LEGAL: Pregão Presencial (SRP) nº 
001/2019, processo administrativo 7.095/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2019

FORNECEDOR CONTRATADO: Flávia Genelhú Penna - ME.

VALOR REGISTRADO TOTAL: R$ 44.883,50 (quarenta e 
quatro mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta 
centavos).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2019

CONTRATADA: Semear Distribuidora Eireli EPP. VALOR RE-
GISTRADO TOTAL: R$ 140.682,90 (cento e quarenta mil 
seiscentos e oitenta e dois reais e noventa centavos).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2019

CONTRATADA: TS Farma Distribuidora Eireli – EPP. VALOR 
REGISTRADO TOTAL: R$ 85.577,70 (oitenta e cinco mil 
quinhentos e setenta e sete reais e setenta centavos).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2019

CONTRATADA: J.Pharma Hospitalar LTDA ME. VALOR RE-
GISTRADO TOTAL: R$ 55.916,80 (cinquenta e cinco mil 
novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2019

CONTRATADA: Hottsilva Distribuidora LTDA EPP. VALOR 
REGISTRADO TOTAL: R$ 26.958,00 (vinte e seis mil nove-
centos e cinquenta e oito reais).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019

CONTRATADA: N1 Farma Distribuidora de medicamentos 
Eireli. VALOR REGISTRADO TOTAL: R$ 25.653,00 (vinte e 
cinco mil seiscentos e cinquenta e três reais).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2019

CONTRATADA: Medic Lar Comércio de produtos farmacêu-
ticos eireli. VALOR REGISTRADO TOTAL: R$ 300.948,60 
(trezentos mil novecentos e quarenta e oito reais e ses-
senta centavos).

Conceição do Castelo – ES, em 01 de abril de 2019.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal

APLICAÇÃO DE PENALIDADE E RESCISÃO CON-
TRATUAL. EMPRESA RIOMAM REFORMAS E MA-
NUTENÇÃO PREDIAL LTDA

Publicação Nº 192384

DECISÃO

Processo Administrativo N.º 8169/2018

Tomada de Preços n° 00001/2018

Empresa RIOMAM REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL 
LTDA

EMENTA: SOLICITAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE E 
RESCISÃO CONTRATUAL. EMPRESA RIOMAM REFORMAS E 
MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 
0069/2018, VIOLAÇÃO A CLAÚSULA 5.3 E 8.2.2 DO CON-
TRATO. PEDIDO DE NOTIFICAÇÃO. DEFERIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Processo Administrativo instaurado para apu-
rar suposta irregularidade acerca do descumprimento de 
cláusulas constantes no edital de licitação na modalidade 
Tomada de Preços n° 00001/2018, para contratação de 
empresa especializada para Construção do Terminal Ro-
doviário.

Para embasar o pedido de abertura do processo adminis-
trativo o Fiscal do Contrato junto com o Secretário noti-
ficaram a empresa por duas vezes e anexa aos autos tal 
autuação.

A contratada recebeu a notificação, e respondeu em 17 de 
dezembro sua defesa, aduzindo que a empresa está pas-
sando por dificuldades financeiras e técnicos, estando em 
aberto com créditos fiscais, previdenciários e trabalhistas. 
Bem como esta regularizando sua situação junto ao Crea.

DO PROCEDIMENTO

Conforme consta no Parecer, da Assessoria Jurídica, o pro-
cesso observou a regularidade formal e instrumental, bem 
como, a concessão do exercício, pela empresa, do seu di-
reito de defesa.

DO MÉRITO

A empresa RIOMAM REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL 
Ltda., inscrito o CNPJ sob o n.º 26.610.765/0002-18. Foi 
declarada vencedora da Tomada de Preços n° 00001/2018, 
a licitação foi homologada e o contrato assinado. Por mo-
tivos desconhecidos o fornecedor não honrou seu compro-
misso, posto que não entregou cumpriu com o calendário 
da físico-financeiro, bem como com suas obrigações traba-
lhistas, previdenciárias, fiscais e técnicas.

De início, impende destacar que: "a Administração e os lici-
tantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do 
permitido no instrumento convocatório da licitação, quer 
quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, às 
propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras pala-
vras, estabelecidas as regras do certame, tornam-se obri-
gatórias para aquela licitação durante todo o procedimento 
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e para todos os seus participantes, inclusive para o órgão 
ou entidade licitadora" (MEIRELLES, Hely Lopes Meirelles. 
Licitação e Contrato Administrativo. 15ª ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2010, p. 51).

Diante dos indícios de uma possível conduta administra-
tiva ilícita, contrária às normas legais e contratuais, foi 
instaurado o Processo Administrativo n° 8169/2018, para 
a averiguação de denúncia.

Veja que, o não cumprimento, do contrato, acarreta a in-
cidência do art. 78, incisos I e II da Lei nº 8.666/93, cujo 
texto assinala o seguinte:

"Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especifi-
cações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, es-
pecificações, projetos e prazos"

O não cumprimento do avençado causou prejuízos para a 
Administração.

CONCLUSÃO

Conclui-se, a denúncia do fiscal do contrato em conjunto 
com o gestor, não discrepa das provas constantes nos au-
tos, ao contrário, está em consonância com os documen-
tos acostados, demonstram claramente que a empresa 
fornecedora, realmente, não cumpriu com o objeto.

Ressalta-se que o Administrador está adstrito ao princípio 
da legalidade, que procedeu de forma coerente a análise 
do caso, está em consonância com as provas constantes 
nos autos, de sorte que, pelas razões de fato e de direito 
acato o Parecer Jurídico.

Não se pode esquecer que a Lei de Licitações autoriza apli-
cação de sanções às empresas que não cumprem integral 
ou parcialmente o contrato.

Das considerações apresentadas, DECIDO:

1) Advertir a empresa de não mais participar de certames 
dos quais não possa cumprir com as obrigações assumidas 
e conforme as especificações do edital, sob pena de apli-
cação de penalidade mais severa;

2) Pela anotação restritiva no cadastro de fornecedores 
da empresa RIOMAM REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL 
Ltda., inscrito o CNPJ sob o n.º 26.610.765/0002-18;

3) Pela aplicação de multa moratória de 1% (um por cen-
to) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

4) Pela aplicação de multa compensatória de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da obrigação inadimplida;

5) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com 
a União, Estado, DF e Municípios pelo prazo de 02 (dois) 
anos consecutivos, a contar da publicação desta decisão.

6) Determino a rescisão do contrato n.º 069/2018, no que se 
refere a empresa RIOMAM REFORMAS E MANUTENÇÃO PRE-
DIAL Ltda., inscrito o CNPJ sob o n.º 26.610.765/0002-18.

7) Determino a intimação da Empresa RIOMAM REFOR-
MAS E MANUTENÇÃO PREDIAL Ltda, para que apresente 
no prazo de defesa, caso haja, notas fiscais referentes a 
possíveis débitos em aberto com esta administração.

Caso a empresa fornecedora não quite a dívida, determino 
a inscrição da empresa em dívida ativa, emitindo-se Boleto 
para pagamento, em até 10 (dez) dias após o recebimento 
da notificação, ficando a notificada obrigada a comprovar 
o recolhimento, mediante a apresentação da cópia da re-
ferida guia.

Decorrido o prazo de 10 (dez) dias sem pagamento da 
multa, o mesmo estará sujeito ao protesto extrajudicial e 
cobrança judicial.

Dê-se ciência à interessada, oportunizando-lhe prazo para 
recurso, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93.

A publicação da decisão no Diário Oficial.

Após, tomadas às providências necessárias, arquive-se.

Conceição do Castelo – ES, 11 de fevereiro de 2019.

Christiano Spadetto

Prefeito de Conceição do Castelo - ES

APLICAÇÃO DE PENALIDADE E RESCISÃO CON-
TRATUAL. EMPRESA RIOMAM REFORMAS E MA-
NUTENÇÃO PREDIAL LTDA

Publicação Nº 192383

DECISÃO

Processo Administrativo N.º 8170/2018

Tomada de Preços n° 00003/2018

Empresa RIOMAM REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL 
LTDA

EMENTA: SOLICITAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE E 
RESCISÃO CONTRATUAL EMPRESA RIOMAM REFORMAS E 
MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 
0071/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de Processo Administrativo instaurado para apu-
rar suposta irregularidade acerca do descumprimento de 
cláusulas constantes no edital de licitação na modalidade 
Tomada de Preços n° 00003/2018, para contratação de 
empresa especializada para Construção da Pista de Skate.

Para embasar o pedido de abertura do processo adminis-
trativo o Fiscal do Contrato junto com o Secretário noti-
ficaram a empresa por duas vezes e anexa aos autos tal 
autuação.

A contratada recebeu a notificação, e respondeu em 17 de 
dezembro sua defesa, aduzindo que a empresa está pas-
sando por dificuldades financeiras e técnicos, estando em 
aberto com créditos fiscais, previdenciários e trabalhistas, 
protocolo n.º 8387/2018. Bem como esta regularizando 
sua situação junto ao Crea.

DO PROCEDIMENTO

Conforme consta no Parecer, da Assessoria Jurídica, o pro-
cesso observou a regularidade formal e instrumental, bem 
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como, a concessão do exercício, pela empresa, do seu di-
reito de defesa.

DO MÉRITO

A empresa RIOMAM REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL 
LTDA, inscrito o CNPJ sob o n.º 26.610.765/0002-18. Foi 
declarada vencedora da Tomada de Preços n° 00003/2018, 
a licitação foi homologada e o contrato assinado. Por mo-
tivos desconhecidos o fornecedor não honrou seu compro-
misso, posto que não entregou cumpriu com o calendário 
da físico-financeiro, bem como com suas obrigações traba-
lhistas, previdenciárias, fiscais e técnicas.

De início, impende destacar que: "a Administração e os 
licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido 
ou do permitido no instrumento convocatório da licitação, 
quer quanto ao procedimento, quer quanto à documenta-
ção, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras 
palavras, estabelecidas as regras do certame, tornam-se 
obrigatórias para aquela licitação durante todo o procedi-
mento e para todos os seus participantes, inclusive para 
o órgão ou entidade licitadora" (MEIRELLES, Hely Lopes 
Meirelles. Licitação e Contrato Administrativo. 15ª ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 51).

Diante dos indícios de uma possível conduta administra-
tiva ilícita, contrária às normas legais e contratuais, foi 
instaurado o Processo Administrativo n° 8169/2018, para 
a averiguação de denúncia.

Veja que, o não cumprimento, do contrato, acarreta a in-
cidência do art. 78, incisos I e II da Lei nº 8.666/93, cujo 
texto assinala o seguinte:

"Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especifi-
cações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, es-
pecificações, projetos e prazos".

O não cumprimento do avençado causou prejuízos para a 
Administração.

CONCLUSÃO

Conclui-se, a denúncia do fiscal do contrato em conjunto 
com o gestor, não discrepa das provas constantes nos au-
tos, ao contrário, está em consonância com os documen-
tos acostados, demonstram claramente que a empresa 
contratada, realmente, não cumpriu com o objeto.

Ressalta-se que o Administrador está adstrito ao princípio 
da legalidade, que procedeu de forma coerente a análise 
do caso, está em consonância com as provas constantes 
nos autos, de sorte que, pelas razões de fato e de direito 
acato o Parecer Jurídico.

Não se pode esquecer que a Lei de Licitações autoriza apli-
cação de sanções às empresas que não cumprem integral 
ou parcialmente o contrato.

Das considerações apresentadas, DECIDO:

1) Advertir a empresa de não mais participar de certames 
dos quais não possa cumprir com as obrigações assumidas 
e conforme as especificações do edital, sob pena de apli-
cação de penalidade mais severa;

2) Pela anotação restritiva no cadastro de fornecedores 
da empresa RIOMAM REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL 
Ltda., inscrito o CNPJ sob o n.º 26.610.765/0002-18;

3) Pela aplicação de multa moratória de 1% (um por cen-
to) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

4) Pela aplicação de multa compensatória de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da obrigação inadimplida;

5) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com 
a União, Estado, DF e Municípios pelo prazo de 02 (dois) 
anos consecutivos, a contar da publicação desta decisão.

6) Determino a rescisão do contrato n.º 071/2018, no que 
se refere a empresa RIOMAM REFORMAS E MANUTENÇÃO 
PREDIAL Ltda., inscrito o CNPJ sob o n.º 26.610.765/0002-
18.

7) Determino a intimação da Empresa RIOMAM REFOR-
MAS E MANUTENÇÃO PREDIAL Ltda, para que apresente 
no prazo de defesa, caso haja, notas fiscais referentes a 
possíveis débitos em aberto com esta administração.

Caso a empresa fornecedora não quite a dívida, determino 
a inscrição da empresa em dívida ativa, emitindo-se Boleto 
para pagamento, em até 10 (dez) dias após o recebimento 
da notificação, ficando a notificada obrigada a comprovar 
o recolhimento, mediante a apresentação da cópia da re-
ferida guia.

Decorrido o prazo de 10 (dez) dias sem pagamento da 
multa, o mesmo estará sujeito ao protesto extrajudicial e 
cobrança judicial.

Dê-se ciência à interessada, oportunizando-lhe prazo para 
recurso, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93.

A publicação da decisão no Diário Oficial.

Após, tomadas às providências necessárias, arquive-se.

Conceição do Castelo – ES, 11 de fevereiro de 2019.

Christiano Spadetto

Prefeito de Conceição do Castelo - ES

EXTRATO DE EDITAL 001/2019-CMDCA-CON-
VOCAÇÃO DE ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O 
CONSELHO TUTELAR DE CONCEIÇÃO DO CAS-
TELO - ES

Publicação Nº 193078

 EXTRATO DE EDITAL 001/2019

CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSE-
LHO TUTELAR DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREI-
TOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONCEIÇÃO DO 
CASTELO, no uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei 
Municipal 1.426/2010, em seu artigo 5º, e pelo Decreto 
Número 3.250/2018, torna público o presente EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO para o Processo de Escolha em Data Unifi-
cada para membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 
2020/2024, aprovado pela RESOLUÇÃO Nº 001/2019, do 
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CMDCA local. As inscrição dos candidatos serão efetuadas 
pessoalmente na Secretaria Municipal do Trabalho, Assis-
tência e Desenvolvimento Social de Conceição Castelo, lo-
calizada na Avenida José Grilo, nº 426, nesta cidade, de 
segunda a sexta-feira das 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 
16:00 entre os dias 15 de Abril de 2019 e 10 de Maio de 
2019. Edital Disponível no site:www.conceição docastelo.
es.gov.br, ou no mural da PMCC. Informações, pelo tel. 
2835471289,email:acaosocialpmcc@yahoo.com.br

MARCÉLIO CAÇANDRE

Presidente do CMDCA

EXTRATO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
018-2019

Publicação Nº 193043

INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 018/2019

O Prefeito do Município do Conceição do Castelo, no uso 
de suas atribuições legais, torna público que nos termos 
do art. 25, caput, da Lei nº. 8.666/93, e a vista do pare-
cer da Assessoria Jurídica do Município, acato as razões 
esposadas no Protocolo nº 1.367/2019 e Ged 1.188/2019, 
com fulcro na Lei 8.666/1993, Artigo 25, Inciso I e II, pelo 
que RATIFICO e HOMOLOGO a contratação por INEXIGI-
BILIDADE DE LICITAÇÃO 018/2019, a empresa VD CO-
MERCIO DE VEICULOS LTDA, em todos os seus termos. 
OBJETO: REVISÃO DE 20.000,00 KM do veículo de pla-
ca MOX -8457, Modelo MB Sprinter 415. VALOR GLOBAL: 
R$1.564,84 (um mil quinhentos e sessenta e quatro reais 
e oitenta e quatro centavos).

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Castelo – 
ES, em 04 de abril de 2019. 

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO 015/2019 E 016/2019

Publicação Nº 193103

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
015/2019

Em face do contido no Protocolo 1.599/2019, e de acordo 
com Art.24, IV, da lei nº.8.666/93, RATIFICO e HOMO-
LOGO a contratação direta por dispensa de licitação da 
empresa C. C. GONÇALVES LEITE ME, em todos os termos.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A 
ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

VALOR GLOBAL: R$53.381,66 (cinquenta e três mil tre-
zentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
016/2019

Em face do contido no Protocolo 1.680/2019, e de acordo 
com Art.24, IV, da lei nº.8.666/93, RATIFICO e HOMO-
LOGO a contratação direta por dispensa de licitação da 
empresa C. C. GONÇALVES LEITE ME, em todos os termos.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTO DESTINADO A ATEN-
DER A ALIMENTAÇÃO ESPECIFICAMENTE, DE CARNE, 
PARA ABASTECER A COZINHA DO HOSPITAL NOSSA SE-
NHORA DA PENHA.

VALOR GLOBAL: R$3.328,60 (Três mil trezentos e vinte e 
oito e sessenta)

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Castelo – 
ES, em 04 de abril de 2019.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO N°038/ 
2019,039/2019 E 040/2019

Publicação Nº 192968

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2019

CONTRATATANTE: Município de Conceição do Castelo. 
CONTRATADA: J. B. Valbon Eireli – ME. OBJETO: Aquisição 
de Playground destinado a casa lar Cyrene Moraes Demar-
tin, para atender as necessidades da secretaria do traba-
lho, assistência e desenvolvimento social do município de 
Conceição do Castelo - ES. VALOR REGISTRADO TOTAL: 
R$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais). VIGEN-
CIA: 03 de abril de 2019 a 02 de abril de 2020. AMPARO 
LEGAL: Pregão Presencial (SRP) nº 008/2019, Processo 
Administrativo nº 620/2019.

Nº 039/2019

CONTRATATANTE: Município de Conceição do Castelo. 
CONTRATADA: CL Costa Comercio e Serviços LTDA-ME. 
OBJETO: Aquisição de equipamentos de TI e de uso co-
mum, destinados a atender as necessidades dos diversos 
setores da secretaria do trabalho, assistência e desenvol-
vimento social do município de Conceição do Castelo, ES. 
VALOR REGISTRADO TOTAL: R$ 10.800,00 (dez mil e oi-
tocentos reais). VIGENCIA: 03 de abril de 2019 a 02 de 
abril de 2020. AMPARO LEGAL: Pregão Presencial (SRP) nº 
005/2019, Processo Administrativo nº 5.512/2018.

Nº 040/2019

CONTRATATANTE: Município de Conceição do Castelo. 
CONTRATADA: Radio Cultura de Castelo FM LTDA. OBJE-
TO: Prestação de serviços de inserções em rádio de di-
vulgações dos eventos da municipalidade para atender as 
necessidades da secretaria de administração do município 
de Conceição do Castelo, ES. VALOR REGISTRADO TO-
TAL: R$ 98.145,60 (noventa e oito mil cento e quarenta 
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e cinco reais e sessenta centavos). VIGENCIA: 03 de abril 
de 2019 a 02 de abril de 2020. AMPARO LEGAL: Pregão 
Presencial (SRP) nº 047/2018, Processo Administrativo nº 
8.215/2018. 

Conceição do Castelo,ES. 04 de abril de 2019.

Christiano Spadetto

Prefeito

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO: N° 043/ 
2019

Publicação Nº 192972

TERMO DE CONTRATO Nº 043/2019

CONTRATANTE: Município de Conceição do Castelo. CON-
TRATADA: AUTO FRANCE VEICULOS LTDA. OBJETO: revi-
são referente a 10.000KM do veículo OROCH 1.6, placa 
OVF1455. VALOR: R$5.582,03 (cinco mil quinhentos e 
oitenta e dois reais e três centavos). VIGENCIA: 04 de 
abril de 2019 até 31 de dezembro de 2019. DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTARIA: 14001 - Secretaria Municipal do Trabalho, 
Assistência e Desenvolvimento Social: Ficha 00018 Fon-
te de Recurso 10010000(Próprio) Elemento de Despesa 
33903000000 (Material de Consumo) Ficha 00021 Fon-
te de Recurso 10010000(Próprio) Elemento de Despesa 
33903900000 (Serviços Pessoa Jurídica). AMPARO LEGAL: 
nos termos da lei 8.666/1993, artigo 24, inciso XVII e ar-
tigo 26, inciso II e suas alterações posteriores e Processo 
1.275/2019, Ged. 1.131/2019. 04 de abril de 2019. 

Conceição do Castelo-ES.

CHISTIANO SPADETTO

Prefeito
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Domingos Martins

Prefeitura

0404 CPS
Publicação Nº 193180

11/03/2019 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº 030/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MAR-
TINS e BANCO DO BRASIL S.A.

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a presta-
ção de serviços relativos à operacionalização do Cartão de 
Pagamento de Defesa Civil – CPDC para pagamento de 
despesas realizadas pelo CONTRATANTE, decorrentes dos 
recursos transferidos pelo Ministério da Integração Nacio-
nal, no âmbito das ações de socorro, assistências às víti-
mas e restabelecimento de serviços essenciais, na forma 
da Lei nº 12.340, de 1º.12.2010, dos Decretos nº 7.257, 
de 4.8.2010, e nº 7.505, de 27.6.2011, da Portaria nº 
607, de 18.8.2011, e da Portaria nº 37, de 31.01.2012, do 
Ministério da Integração.

PRAZO: 5 (cinco) anos, contados de sua assinatura.

FUNDAMENTAÇÃO: Leis nº 8.666, de 21.6.1993, nº 12.340, 
de 1º.12.2010, dos Decretos nº 7.257, de 4.8.2010, e nº 
7.505, de 27.6.2011, da Portaria nº 607, de 18.8.2011, e 
da Portaria nº 37, de 31.01.2012, do Ministério da Inte-
gração Nacional.

Domingos Martins – ES, 04 de abril de 2019.

Wanzete Krüger

Prefeito

0404 DIVERSOS
Publicação Nº 193092

29/03/2019 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº 001/2019 - FMS

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MAR-
TINS / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – MS E A EMPRESA 
S & A SERVIÇOS E OBRAS LTDA ME.

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Contra-
tação de empresa de engenharia especializada para exe-
cução de Reforma das instalações elétricas e janelas do 
segundo pavimento da Secretaria Municipal de Saúde, lo-
calizada na Sede neste município de Domingos Martins-
-ES, com fornecimento de equipamentos, material e mão 
de obra, conforme planilha e cronograma físico financeiro, 
especificações técnicas e projeto, constante na Tomada de 
Preços nº 000001/2019 - FMS.

PRAZO EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias, contados da data 
do recebimento da ordem de serviços.

PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses, a partir da data da 
assinatura do contrato.

VALOR: R$ 71.424,04 (setenta e um mil, quatrocentos e 
vinte quatro reais e quatro centavos)

FUNDAMENTAÇÃO: Processo n° 000356/2019, Tomada de 
Preços Nº 001/2019.

28/03/2019 - CONTRATO DE ALUGUEL Nº 007/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 
E O SENHOR ILICINHO ELUIZIO FRANCISCO PETERLI.

OBJETO: Este contrato tem por objeto, Locação de imóvel 
com a finalidade de funcionamento do CMEI Natália Velten 
Peterli, na comunidade de São Bentinho do Aracê, com 
uma área aproximada de 267m², constando de 1 residên-
cia e 02 anexos, assim distribuidos: 04 quartos, 03salas, 
01 copa, 01 cozinha, 03 banheiros, 03 lados de varanda, 
01 espaço para refeitório/lavanderia, 01 dispensa e 01 de-
pósito de material.

PRAZO: 12 meses, a iniciar em 01 de abril do ano de 2019 
e término em 31 de março de 2020.

VALOR: R$ 26.208,96(vinte e seis mil, duzentos e oito re-
ais e noventa e seis centavos).

FUNDAMENTAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 037/2019, 
Processo nº 1415/2019.

29/03/2019 - TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CON-
TRATO DE ALUGUEL N° 010/2011.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 
E O SENHOR ILICINHO ELUIZIO FRANCISCO PETERLI.

OBJETO: Constitui objeto do presente termo a rescisão de 
forma amigável do Contrato de Aluguel nº 010/2011, a 
partir do dia 01 de abril de 2019, que tem por objeto a 
locação de um imóvel, localizado na comunidade de São 
Bento, Aracê, Domingos Martins – ES, contendo aproxi-
madamente 1.500m de área livre e 160m² de área cons-
truída, assim distribuídos: 02 banheiros, 05 quartos, 01 
cozinha, 01 copa, 01 área de serviço, 01 despensa, 01 
varanda, com a finalidade especifica de funcionamento do 
CMEI Natália Velten Peterli.

FUNDAMENTAÇÃO: artigo 78, inciso XII e artigo 79, inciso 
II da Lei nº 8.666/93.

29/03/2019 - TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CON-
TRATO DE ALUGUEL N° 043/2011.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 
E O SENHOR ILICINHO ELUIZIO FRANCISCO PETERLI.
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OBJETO: Constitui objeto do presente termo a rescisão 
de forma amigável do Contrato de Aluguel nº 043/2011, 
a partir do dia 01 de abril de 2019, que tem por obje-
to a locação de um imóvel, com aproximadamente 70m², 
contendo 01 sala e 01 banheiro, imóvel com a finalidade 
específica de funcionamento de sala de aula e depósito 
pedagógico/material escolar de limpeza do CMEI Natália 
Velten Peterli..

FUNDAMENTAÇÃO: artigo 78, inciso XII e artigo 79, inciso 
II da Lei nº 8.666/93.

18/03/2019 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALU-
GUEL Nº 141/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MAR-
TINS e a EMPRESA CANAL TRANSPORTE E LOCADORA 
LTDA - ME.

OBJETO: Trata-se de aditivo para acréscimo de valor, cor-
respondente a 28 dias letivos , ao Contrato de Prestação 
de Serviços n° 141/2018, que tem por objeto a Contrata-
ção de empresa para prestação de serviços de transporte 
escola, cujo objetivo será conduzir alunos residentes na 
zona rural e urbanizável do Município de Domingos Mar-
tins, conforme objeto do Processo Licitatório - Pregão nº 
00082/2018.

VALOR: 1.736,56 (um mil setecentos e trinta e seis reais e 
cinqüenta e seis centavos).

FUNDAMENTAÇÃO: Processo de Dispensa de Licitação nº 
082/2018, Processo Administrativo n° 4762/2018.

15/03/2019 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COM-
PRA E VENDA Nº 038/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MAR-
TINS e A EMPRESA BRASITÁLIA - AGREGADOS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA.

OBJETO: Trata-se de aditivo de prorrogação do prazo ao 
Contrato de Compra e Venda nº 038/2018, que tem por 
objeto Contratação de empresa para fornecimento brita 
(brica) corrida e pó de pedra para execução de "tapa bu-
raco", e melhorias na infraestrutura urbana em diversas 
localidades do município no âmbito da Secretaria Muni-
cipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal 
de Interior e Transportes, especificados abaixo, conforme 
proposta contida no Pregão nº 000059/2018.

Prazo: 180(cento e oitenta ) dias, a partir de 16 de março 
de 2019, com termino em 11 de setembro de 2019.

FUNDAMENTAÇÃO: PREGÃO Nº 000059/2018 - Processo 
Administrativo n° 4726/2018

Domingos Martins – ES, 04 de abril de 2019.

Wanzete Krüger

Prefeito

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
001/2019 - FMS

Publicação Nº 193130

29/03/2019 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº 001/2019 - FMS

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MAR-
TINS / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – MS E A EMPRESA 
S & A SERVIÇOS E OBRAS LTDA ME.

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Contra-
tação de empresa de engenharia especializada para exe-
cução de Reforma das instalações elétricas e janelas do 
segundo pavimento da Secretaria Municipal de Saúde, lo-
calizada na Sede neste município de Domingos Martins-
-ES, com fornecimento de equipamentos, material e mão 
de obra, conforme planilha e cronograma físico financeiro, 
especificações técnicas e projeto, constante na Tomada de 
Preços nº 000001/2019 - FMS.

PRAZO EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias, contados da data 
do recebimento da ordem de serviços.

PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses, a partir da data da 
assinatura do contrato.

VALOR: R$ 71.424,04 (setenta e um mil, quatrocentos e 
vinte quatro reais e quatro centavos)

FUNDAMENTAÇÃO: Processo n° 000356/2019, Tomada de 
Preços Nº 001/2019.

DECRETO DE PESSOAL Nº 107/2019
Publicação Nº 192962

Publicação de Decreto de Pessoal

107 – 01/04/2019 – AUTORIZA RETORNO DO FUNCIO-
NÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, ERALDO JORGE ERLACHER 
AO EXERCÍCIO DO CARGO DE OPERADOR DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS I – OPERADOR DE ÁGUA E ESGOTO.

Domingos Martins – ES, 04 de abril de 2019.

WANZETE KRUGER

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 002/2019
Publicação Nº 192970

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA.

Pregão Presencial nº 002/2019

Objeto: Aquisição de artigos médicos hospitalares para 
uso nos diversos programas desenvolvidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde, para atender o período de 06 (seis) 
meses do exercício de 2019.
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VENCEDORAS: CDR BRASIL COMERCIALNLTDA ME; CO-
MERCIAL JOZELIA LTDA; FENIXMED COMERCIAL LTDA ME; 
FLAVIA GENELHU PENNA ME; FOX BRASIL COMERCIO DE 
MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP; HOLY MED COMÉRCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; HOSPSAUDE ZANE-
LATO EIRELI-ME E S2 SAUDE LTDA EPP. exceto os lotes 05
,37,47,64,82,83,90,91,92,93,94,95,96 e 119 declarados 
FRACASSADOS,

Domingos Martins - ES, 3 de abril de 2019

WANZETE KRUGER

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 008/2019
Publicação Nº 192971

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA.

Pregão Presencial nº 008/2019

Objeto: Aquisição de material didático destinado a s esco-
las de Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Rede 
Municipal de Ensino do Município de Domingos Martins 
para o ano letivo de 2019.

VENCEDORAS: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA; 
GENES COMERCIAL LTDA; N. NUNES COMÉRCIO DISTRI-
BUIDOR LTDA EPPP; PLASTIFIX LTDA E ZENIBONI PAPELA-
RIA E CONFECÇÕES EIRELI. exceto os lotes 03,24,34 e 46 
declarados FRACASSADOS,

Domingos Martins - ES, 3 de abril de 2019

WANZETE KRUGER

Prefeito

RESUMO DA ATA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 
005/2019

Publicação Nº 193057

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público, 
o resumo da ata de julgamento de habilitação da Tomada 
de Preços Nº 00005/2019 que tem por objeto a Contrata-
ção de empresa de engenharia para execução de obra de 
ampliação da EMUEF Nossa Senhora do Carmo, distrito de 
Aracê, no Município de Domingos Martins - ES, com for-
necimento de ferramentas, material e mão de obra, con-
forme planilha e cronograma físico financeiro, obra com 
aproximadamente 30 m². Foram habilitadas as empresas 
ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA 
EPP, CONSTRUTORA MARIANO LTDA ME e S & A SERVICOS 
E OBRAS LTDA ME por apresentarem a documentação con-
forme exigido no edital. A empresa ALS ENGENHARIA SA-
NEAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP foi inabilitada por 
não apresentar contrato social acompanhado de todas as 
alterações e/ou da consolidação do mesmo não atendendo 
ao item 8.8.1 alínea b.1. do edital. A empresa CONSTRU-
TORA MARCHIORI LTDA ME foi inabilitada por não apre-
senta o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 
útimo exercício social, apresentou do exercício de 2016, 
não atendendo ao item 8.8.5 alínea a do edital. Desta for-
ma fica aberto o prazo para interposição de recurso, na 
forma dos itens 13.1 e 13.2 do Edital. Não havendo inter-
posição de recurso fica agendado para às 09:00 horas do 
dia 16/04/2019 a abertura e julgamento das propostas.

Domingos Martins-ES, 04 de Abril de 2019.

Rogério Aldemir da Penha

Presidente da CPL

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 91, DE 3 DE ABRIL DE 2019
Publicação Nº 193170

PORTARIA Nº 91, DE 3 DE ABRIL DE 2019

Designa substituição de fiscais de contratos.

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

Art. 1º Designar, a partir de 3 de abril de 2019, a subs-
tituição de servidores para fiscais de contratos, conforme 
segue:

- Contrato nº 9/2015, com a empresa E&L Produções 
de Solfware Ltda, designa como titular a servidora Erica 

Ribeiro Spadeto, e suplente Denilson da Silva da Costa;

- Contrato nº 13/2017, com a empresa E&L Produções de 
Solfware Ltda, designa como titular a servidora Erica Ri-
beiro Spadeto, e suplente Denilson da Silva da Costa;

- Contrato nº 3/2019, com a empresa Ágape Assessoria 
e Consultoria Ltda, designa como titular a servidora Erica 
Ribeiro Spadeto, e suplente Denilson da Silva da Costa;

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 3 de abril de 2019.

DIOGO ENDLICH

Presidente
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Fundão

Prefeitura

EXTRATO - EDITAL N° 004/2019
Publicação Nº 193083

EXTRATO DO EDITAL/SEMAD Nº 004/2019

REFERÊNCIA: PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA DE AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL

BASE LEGAL: Art. 2º, III e IX, art. 3º, caput, da Lei 
Municipal nº 913/2013, Decreto Federal 3298/99, Lei 
10.741/2003 e outras legislações pertinentes.

INSCRIÇÕES: 1º piso da Secretaria de Obras e Desen-
volvimento Sustentável, localizada na Avenida Presidente 
Vargas, nº 15, térreo, Centro, Fundão/ES, durante os dias 
15/04/2019 e 17/04/2019, de 08h às 17h.

Integra do edital no site www.fundao.es.gov.br

FUNDÃO/ES, 04 DE ABRIL DE 2019.

MANOEL SOBRINHO MAIA DA SILVA

Secretário Municipal de Administração

Decreto n°001/2019

EXTRATO APOSTILAMENTO AO CONTRATO 
SERVIÇO Nº 043-19

Publicação Nº 193165

EXTRATO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1008/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES

CNPJ: 27.165.182.0001-07

CONTRATADA: CUCO COMERCIAL PARTICIPAÇÕES CONS-
TRUÇÕES E PROJETOS LTDA

CNPJ: 32.468.498/0001-08

O presente Termo de Apostilamento tem como objeto a 
alteração unilateral de dotação orçamentária para o em-
penho das despesas relativas ao Contrato Prestação de 
Serviços Nº 043/2019, cuja contratação se trata Empresa 
especializada para execução de Obras Complementares, 
compreendendo dois lotes de serviços; na Escola de Pira-
nema, no Município de Fundão - ES.

005-Secretaria Municipal de Educação

Elementos de Despesas:44905100000-Obras e Instala-
ções

Fonte de Recurso:15400000000-Transferência dos Estados 
referente Royalties do Petróleo.

*informação de responsabilidade contábil.

RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e ratificadas, em seu intei-
ro teor, todas as demais cláusulas e condições do Contrato 
originário, não modificadas por este Termo de Apostila-
mento.

Fundão/ES, 04 de abril de 2019.

JOILSON ROCHA NUNES

PREFEITO DE FUNDÃO/ES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 044-2019
Publicação Nº 192986

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 044/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6018/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES

CNPJ: 27.165.182.0001-07

CONTRATADA: FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO 
DE RESÍDUOS LTDA

CNPJ: 31.736.796/0001-79

OBJETO CONTRATUAL: Contratação de Empresa para for-
necimento de mão de obra e veículos para execução de 
transporte de materiais no município de Fundão/ES, vi-
sando atender às necessidades do Secretaria Municipal de 
Transportes e Serviços Urbanos.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato 
será de 12 (doze) meses após a assinatura da Ordem de 
Serviço.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 755.712,00 (Setecentos e 
cinquenta e cinco mil e setecentos e doze reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 011.300.1545200322.088 – 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBA-
NOS; 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA; FONTE DE RECURSOS: 15300000 
– ROYALTIES DO PETRÓLEO; 10010000 – RECURSOS OR-
DINÁRIOS.

Fundão/ES, 03 de abril de 2019.

Joilson Rocha Nunes

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO

http://www.fundao.es.gov.br
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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO  TERMO DOAÇÃO 
COM ENCARGOS

Publicação Nº 193053

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

TERMO DOAÇÃO COM ENCARGOS

DOADORA: União- por intermédio do Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos

DONATÁRIA: Prefeitura Municipal de Fundão

OBJETO: Um automóvel

VALOR: R$ 55.361,00

PROCESSO Nº: 27327/2019

PROJETO: Desenvolvimento de ações conjuntas voltadas 
ao fortalecimento dos Conselhos Tutelares;

PORTARIA/SETHAS Nº14/2019
Publicação Nº 192990

PORTARIA/SETHAS Nº14/2019

Concessão do Benefício do Auxílio Transporte Social em 
conformidade com a Lei Municipal nº.1.117/2018, alterada 
pela Lei n°1.155/20219 e a sua regulamentação Portaria 
SEPROM n°.001/2018.

O Secretário Municipal de Trabalho, da Habitação e da As-
sistência Social no uso regular de suas atribuições legais, e 
em conformidade com a Lei Municipal nº.1.117/2018, alte-
rada pela Lei Municipal n°.1.155/2019 e a sua regulamen-
tação estabelecida pela Portaria SEPROM n°.001/2018;

Considerando os termos do art.2° da Portaria SEPROM 
N°.001/2018;

Considerando a obrigação prevista no art.3° da Portaria 
SEPROM N°.001/2018;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder o Auxílio Transporte Social a THAIS DOS 
SANTOS PAIVA, Brasileira, Carteira de Identidade (RG) 
3.379.882 SPTC/ES, domiciliada na Rua Engenheiro Josil 
Agostini, N°334, São José, Fundão – ES, regularmente 
matriculada no Curso de Graduação em Fisioterapia, Ins-
tituto de Ensino Superior e Formação Avançada de Vitória 
– IESFAVI-ES, localizada na Avenida Nossa Senhora da Pe-
nha, n°1800 – Vitória /ES, CEP: 29.057.550.

Cumpra-se, registre-se e publique-se,

Secretaria de Trabalho, da Habitação e da Assistência So-
cial.

Fundão-ES, em 03 de abril de 2019.

Flávio Xavier Alberto

Secretário Municipal de Trabalho, da Habitação e da Assis-
tência Social
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Governador Lindenberg

Prefeitura

RESUMOS DAS ATAS Nº. 028 E 029/2019-DIAS 
E CARLA

Publicação Nº 192993

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM OBEDIÊN-
CIA AO ART. 61 § ÚNICO DA LEI 8.666/93

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador Lin-
denberg/ES

CONTRATADA: DIAS E PAANCIERI LTDA ME

VALOR: R$70.992,43(Setenta mil, novecentos e noventa e 
dois reais e quarenta e três centavos).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 028/2019

PROCESSO: 083.034/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 011/2019

OBJETO: A presente Ata tem por objeto a formalização 
de registro de preços para futura e eventual aquisição de 
Pães, destinados a lanches dos servidores Públicos muni-
cipais lotados na Secretaria Municipal de Administração, 
Assistência Social e de Educação e Cultura da Prefeitura 
de Governador Lindenberg/ES, em conformidade com o 
termo de referencia anexo I e demais anexos do Pregão 
Presencial nº 011/2019.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência dessa Ata de Registro de 
Preços é de 12 (doze) meses, contado da data de sua pu-
blicação no Diário Oficial dos municípios do Estado do Es-
pírito Santo – DOM/ES, vedada a sua prorrogação.

DATA: 28/03/2019

Geraldo Loss

Prefeito municipal

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM OBEDIÊN-
CIA AO ART. 61 § ÚNICO DA LEI 8.666/93

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador Lin-
denberg/ES

CONTRATADA: CARLA COVRE TREVISANI PERIM – MEI.

VALOR: R$13.134,45(Treze mil, cento e trinta e quatro re-
ais e quarenta e cinco centavos).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 029/2019

PROCESSO: 083.034/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 011/2019

OBJETO: A presente Ata tem por objeto a formalização 
de registro de preços para futura e eventual aquisição de 
Pães, destinados a lanches dos servidores Públicos muni-
cipais lotados na Secretaria Municipal de Administração, 
Assistência Social e de Educação e Cultura da Prefeitura 
de Governador Lindenberg/ES, em conformidade com o 
termo de referencia anexo I e demais anexos do Pregão 
Presencial nº 011/2019.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência dessa Ata de Registro de 
Preços é de 12 (doze) meses, contado da data de sua pu-
blicação no Diário Oficial dos municípios do Estado do Es-
pírito Santo – DOM/ES, vedada a sua prorrogação.

DATA: 28/03/2019

Geraldo Loss

Prefeito municipal
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Guaçuí

Prefeitura

PREGÃO PRESENCIAL 032 2019
Publicação Nº 193048

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 032/2019

O Município de Guaçuí-ES, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar, em sua sede à Praça João Acacinho, 01, Centro, Guaçuí-ES, licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, no dia 26/04/2019, às 09h, em conformidade com a Lei 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores, objetivando a Aquisição de Espécies Florais e Arbustivas para realização de intervenções paisagísticas, 
solicitados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O protocolo dos envelopes será até às 08h30min; o credencia-
mento e a abertura será a partir das 09h do dia 26/04/2019. O Edital poderá ser adquirido através do site: www.guacui.
es.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação no horário de 08h às 11h 
e das 13h às 17h, ou pelo telefone (28) 3553-4938, de segunda a sexta–feira.

Guaçuí-ES, 04 de abril de 2019

Gilmar Luzente Coutinho/

Jean Barbosa Soares

Pregoeiros

RETIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2019
Publicação Nº 193069

RETIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2019

A Prefeitura Municipal de Guaçuí-ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que, no AVISO DE DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2019, publicada no DIOES de 27/03/2019, pág. 11, Protocolo 469869, bem como publicação 
no DOM/ES, Edição nº 1229, de 27/03/2019, houve uma incorreção, portanto:

ONDE SE LÊ: artigo 24, inciso II.

LEIA-SE: artigo 24, inciso XIII.

Guaçuí-ES, 04 de abril de 2019.

Ronaldo dos Santos Pimenta

Presidente da CPL

http://www.guacui.es.gov.br/
http://www.guacui.es.gov.br/
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Guarapari

Prefeitura

ABERTURA PE 025/2019
Publicação Nº 193204

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2019

REGISTRO DE PREÇOS

EXCLUSIVO PARA ME E EPP OU EQUIPARADAS

PROCESSO Nº: 134/2019

O Município de Guarapari-ES, torna público a ABERTURA 
da licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO para RE-
GISTRAR PREÇOS, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR 
E PÓ DE CAFÉ – SEMAD.

Início do acolhimento das propostas: às 07:00 horas do 
dia 17/04/2019

Limite para acolhimento das propostas: às 13:30 horas do 
dia 17/04/2019

Data e horário da abertura das propostas: às 13:30 horas 
do dia 17/04/2019

Data e horário de abertura da sessão pública: às 14:30 
horas do dia 17/04/2019

Edital através do site do Banco do Brasil, ou pelo sitio ele-
trônico: www.guarapari.es.gov.br

E-mail: copel@guarapari.es.gov.br.

Guarapari/ES, 05 de abril de 2019

Luciane Nunes de Souza

Pregoeira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÃO DE CONSE-
LHEIROS - EDITAL Nº. 001/2019

Publicação Nº 193154

Edital de Convocação Eleição de Conselheiros. EDITAL nº. 
001/2019

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA

O Município de Guarapari através do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) do Mu-
nicípio de Guarapari/ES torna público o Processo de Es-
colha Unificado para Membros do Conselho Tutelar para 
o quatriênio 2019/2022, disciplinado com base na Lei nº 
8.069/90 (ECIAD), na Resolução nº 139/2010 alterada 
pela Resolução nº 170/2014 do CONANDA, na Lei Munici-
pal Lei Nº. 3885/2015 sendo realizado sob a responsabi-
lidade deste e a fiscalização da Promotoria de Justiça da 
Infância e Juventude, mediante as condições estabelecidas 
neste Edital.

2. DO CONSELHO TUTELAR

2.1 Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, 
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

2.2 Em cada Município e em cada Região Administrativa 
do Distrito Federal haverá, no mínimo, 01 (um) Conselho 
Tutelar como órgão integrante da administração pública 
local, composto de 05 (cinco) membros, escolhidos pela 
população local para mandato de 04 (quatro) anos, per-
mitida 01 (uma) recondução, mediante novo processo de 
escolha.

2.3 O processo de escolha para a função de conselheiro 
tutelar será para o preenchimento de cinco membros titu-
lares e suplentes.

2.4 O CMDCA, no uso de suas atribuições, publicará editais 
específicos no Diário Oficial para cada uma das fases do 
processo de escolha de conselheiros tutelares.

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS

3.1 Reconhecida idoneidade moral; atestada por duas 
pessoas alistadas eleitoralmente no município ou área de 
jurisdição do respectivo Conselho Tutelar, observados os 
impedimentos legais relativos ao grau de parentesco de 
acordo com a Lei Municipal;

3.2 Idade superior a vinte e um anos no ato da inscrição;

3.3 Residência e domicílio eleitoral no município, de no 
mínimo 02 (dois) anos

comprovadamente;

3.4 Apresentação das certidões negativas da Polícia Civil, 
Polícia Federal, Justiça Estadual e Justiça Federal e estar 
em dia com as obrigações eleitorais;

3.5 Comprovada experiência de atuação na área da infân-
cia e juventude de, no mínimo, 01 (um) ano no município, 
relacionada à promoção, proteção, protagonismo, controle 
social e gestão política dos direitos da criança e adolescen-
te, em ao menos 01 (uma) instituição registrada no Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
(conforme previsto em Lei Municipal e de acordo com a 
realidade de cada município);

3.6 Solicitação da Candidatura individual, não sendo admi-
tida a composição de chapas;

http://www.guarapari.es.gov.br/
mailto:copel@guarapari.es.gov.br
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3.7 Ensino médio completo, concluído até a data da ins-
crição;

3.8 Aprovação em processo avaliativo, por meio de aplica-
ção de prova, de caráter eliminatório, com base no Estatu-
to da Criança e do Adolescente;

3.9 Participação em curso de capacitação, de caráter não 
eliminatório e realizado antes do pleito;

3.10 Disponibilidade para exercer a função pública de con-
selheiro tutelar com dedicação exclusiva, sob pena das 
sanções legais.

4. DA INSCRIÇÃO/ ENTREGA DOS DOCUMENTOS

4.1 A participação no presente Processo de Escolha ini-
ciar-se-á pela inscrição por meio de requerimento junto ao 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente (CMDCA) do Município de Guarapari/ES e/ou meio 
digital, e será efetuada no prazo e nas condições estabe-
lecidas neste Edital.

4.2 A inscrição somente será efetuada pessoalmente na 
sala do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente pelo período de: 01 à 12 de Junho de 2019, 
das 08h00 min. às 12:00 e das 14h00min às 16h00min, de 
segunda à sexta situado na Rua Santo Antônio s/n.

4.3 Ficha de inscrição consta em anexo I deste Edital.

4.4 O candidato deverá apresentar no ato da inscrição de-
claração de responsabilidade acerca das informações pres-
tadas ou Clausula constante do termo de inscrição onde o 
candidato se responsabilize pelas informações prestadas 
no momento da inscrição;

4.5 Ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar 
original e cópia dos documentos a seguir:

a) Declaração de idoneidade moral (modelo a ser fornecido 
pelo CMDCA);

b) Documento de identidade pessoal com foto (RG ou 
CNH); c) CPF;

d) Comprovante de residência (conta de água, luz ou te-
lefone);

e) Título de eleitor e comprovante de quitação com as obri-
gações eleitorais;

f) Certidão de antecedentes criminais expedidas pela Polí-
cia Civil, Polícia

Federal, Justiça Estadual e Justiça Federal;

g) Formulário de inscrição individual (conforme modelo a 
ser adotado pelo

CMDCA), devidamente preenchido e assinado;

h) Certificado de Conclusão do Ensino Médio emitido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Edu-
cação (MEC);

i) Declaração de pelo menos 01 (uma) instituição da área 
da infância e juventude devidamente registrada no respec-
tivo CMDCA ou COMASG, que comprove atuação do candi-
dato por, no mínimo, 01 (um) ano na promoção, proteção, 
controle social e gestão política dos direitos da criança e 
do adolescente; (conforme Lei Municipal e realidade local)

j) Declaração de disponibilidade para o exercício da função 
pública de conselheiro tutelar com dedicação exclusiva, 
sob pena das sanções legais;

(sugere-se que o modelo da declaração seja fornecido pelo 
CMDCA);

k) Conselheiros em atuação e também ex conselheiros de-
verão solicitar ao CMDCA atestado de experiências como 
Conselheiro Tutelar.

5. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA

5.1. Inscrições e entrega de documentos no período de 
01/06/2019 a

12/06/2019;

5.2. Publicação da relação dos candidatos inscritos: 
30/06/2019;

5.3. Prazo para impugnação de candidatura: 01/07/2019 
a 03/07/2019

5.4. Apresentação de defesa pelo candidato impugnado: 
07 e 08/07/2019;

5.5. Publicação da lista definitiva das inscrições deferidas: 
20/07/2019;

5.6. Exame de conhecimento específico com caráter elimi-
natório, contendo

20 (vinte) questões, sendo 15 questões de caráter ob-
jetivo sobre a Lei 8.069/1990( Estatuto da Criança e do 
Adolescente), e 5 (cinco) de conhecimento do território de 
Guarapari, considerando-se apto o candidato que acertar 
no mínimo 50% da prova (onde houver previsão legal): 
20/08/2015;

5.7. Divulgação do resultado da prova objetiva: 
26/08/2019;

5.8 . Prazo para interposição se recurso da prova objetiva: 
27 a 28/08/2019;

5.7. Divulgação do resultado final da prova objetiva: 
29/08/2019;

5.9. Período de campanha dos candidatos: 01/09/2019 a 
30/09/2019;

5.10. Data da Eleição: 06/10/2019;

5.11. Publicação do resultado da Eleição: 07/10/2019;

5.12. Apresentação de recurso contra o resultado da Elei-
ção: 08/10/2019 e 09/10/2019

5.13. Divulgação do Resultado final do processo Eleitoral 
do Município de

Guarapari/ES: 10/10/2019;

5.14. Posse: 10/01/2020.
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6. DA PRIMEIRA ETAPA – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 
EXIGIDA

O CMDCA, por meio de sua Comissão Especial, procederá 
à análise dos documentos apresentados em consonância 
com o disposto no item 4.4 do presente Edital, seguida da 
publicação da relação dos candidatos inscritos dentro do 
prazo previsto.

O processo de escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá 
com o número mínimo de 10 (dez) pretendentes devida-
mente habilitados.

Caso o número de pretendentes habilitados seja inferior a 
10 (dez), o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente poderá suspender o trâmite do processo 
de escolha e reabrir prazo para inscrição de novas can-
didaturas, sem prejuízo da garantia de posse dos novos 
conselheiros ao término do mandato em curso, conforme 
disposição do art. 13, §1º da Resolução nº 170/2014 – 
CONANDA. Caso não se atinja o número mínimo de 10 
(dez) pretendentes habilitados, realizar-se-á o certame 
com o número de inscrições que houver.

7. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS

A partir da publicação da lista definitiva dos candidatos 
inscritos poderá qualquer cidadão, acima de 18 (dezoito) 
anos e dotado de capacidade civil, requerer, em até 05 
(cinco) dias, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente a impugnação de candidaturas, em peti-
ção fundamentada.

O candidato que teve sua candidatura impugnada poderá 
apresentar defesa no prazo de 02 dias.

A comissão especial analisará a defesa apresentada, po-
dendo ouvir testemunhas, determinar a juntada de docu-
mentos e realizar diligências, conforme art. 11, §3º, I e II, 
da Res. 170/2014 do CONANDA.

O resultado da análise da impugnação pela comissão espe-
cial será divulgado no dia 20/07/2015.

Da decisão acerca da análise da impugnação caberá recur-
so do candidato à plenária do CMDCA, que deverá decidir 
em até 02 dias.

8. DA SEGUNDA ETAPA - EXAME DE CONHECIMENTO ES-
PECÍFICO

8.1 O exame de conhecimento específico ocorrerá no dia 
20/08/2015.

8.2 O exame de conhecimento específico consistirá em 
prova objetiva de caráter eliminatório com as seguintes 
regras:

a) A prova versará exclusivamente sobre a Lei Federal nº 
8.069/90

(Estatuto da Criança e do Adolescente);

b) O exame de conhecimento constará de 20 (vinte) ques-
tões objetivas, valendo 10 (dez) pontos no total;

c) Será aprovado o candidato que obtiver nota mínima de 
05 (cinco) pontos;

d) A prova será elaborada por uma comissão examinadora, 
designada pelo CMDCA, composta por profissionais com 

notório e reconhecido conhecimento sobre a Lei Federal nº 
8.069/90, Lei nº.12.696/2012.

e) No ato da prova o candidato deverá apresentar o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente;

7.3 O resultado do exame será publicado no Diário Oficial 
do Município ou em meio equivalente no dia 26/08/2015.

7.4 Do resultado do exame caberá recurso à comissão es-
pecial no prazo de 02 dias.

7.5 Após análise pela Comissão Especial, será divulgada 
lista dos candidatos aptos à eleição, no dia 30 de agosto 
de 2019.

7.6 Fica formada a comissão examinadora, que deverá 
elaborar o exame de conhecimento específico, analisar, 
corrigir e encaminhar os resultados à comissão especial, 
sendo composta por: 04(quatro) conselheiros.

7.7 A comissão examinadora compromete-se a manter si-
gilo acerca do conteúdo do exame eliminatório de acordo 
com art.41 inciso

9. DA TERCEIRA ETAPA – DIA DA ESCOLHA DOS CONSE-
LHEIROS

9.1 O dia da escolha dos conselheiros ocorrerá em data 
unificada em todo o território nacional: 06 de outubro de 
2019, das 08:00 horas às 17:00 horas.

9.2 O voto será facultativo e secreto.

9.3 A divulgação dos locais de escolha ocorrerá com ante-
cedência mínima de 20 dias da data da escolha unificada e 
caberá ao CMDCA fazer ampla divulgação dos locais, utili-
zando todos os meios de comunicação possíveis.

10. DAS CONDUTAS VEDADAS

10.1 No processo de escolha dos membros do Conselho 
Tutelar é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou 
entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer 
natureza, inclusive brindes de pequeno valor.

10.2 Além dessas, são consideradas condutas vedadas 
aquelas previstas na legislação eleitoral, no que for ca-
bível, com o intuito de evitar o abuso do poder político, 
econômico, religioso, institucional e dos meios de comuni-
cação, dentre outros.

11. COMISSÃO ESPECIAL

11.1 Fica criada a comissão especial, de formação paritá-
ria, composta por seis membros, sendo 03 (três) conse-
lheiros representantes do governo municipal e 03 (três) 
conselheiros representantes da sociedade civil.

11.2 São impedidos de servir na comissão especial os côn-
juges, companheiros, mesmo que em união homoafetiva, 
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau. Estende-se o impedimento ao conselheiro 
tutelar em relação à autoridade judiciária e ao represen-
tante do Ministério Público com atuação na Justiça da In-
fância e da Juventude da mesma comarca.
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12. QUARTA ETAPA – FORMAÇÃO

12.1 Esta etapa consiste na capacitação dos conselheiros 
tutelares, sendo obrigatória a presença de todos os candi-
datos classificados, em no mínimo 30% da carga horaria 
ofertada, o que será confirmado através de lista de pre-
sença, sob pena de sua eliminação.

12.2 A Comissão divulgará no dia 09 de outubro de 2019, 
o local e a hora de realização da capacitação.

12.3 A capacitação obrigatória terá o seguinte conteúdo 
programático: Atribuições do Conselheiro, Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Conduta, Ética e cidadania, pre-
venção, apuração de veracidade, medida emergencial.

12.4 A carga horária do curso de capacitação será de 40 
(quarenta) horas e será realizada no mês de Dezembro de 
2015 para os candidatos eleitos.

13. EMPATE

Em caso de empate, terá preferência na classificação, 
sucessivamente: o candidato que obtiver maior nota no 
Exame de Conhecimento Específico; com maior tempo de 
experiência na promoção, defesa ou atendimento na área 
dos direitos da criança e do adolescente; ou, persistindo o 
empate, o candidato com idade mais elevada.

14. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

Ao final de todo o processo, a Comissão Especial divulgará 
o nome dos 05 (cinco) conselheiros tutelares escolhidos e 
dos suplentes.

15. DOS RECURSOS

15.1 Os recursos, devidamente fundamentados, deverão 
ser dirigidos ao Presidente da Comissão Especial do Pro-
cesso de Escolha e protocolados na Secretaria do CMDCA, 
respeitados os prazos estabelecidos neste Edital;

15.2 Julgados os recursos, o resultado final será homolo-
gado pelo Presidente da Comissão Especial do Processo de 
Escolha;

15.3 A decisão exarada nos recursos pela Comissão Espe-
cial do Processo de Escolha é irrecorrível na esfera admi-
nistrativa.

16. DA POSSE

A posse dos conselheiros tutelares dar-se-á pelo Senhor 
Prefeito Municipal no dia 10 de janeiro de 2020.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Especial, observadas as normas legais contidas na Lei Fe-
deral nº 8.069/90 e na Lei Municipal.

17.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompa-
nhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 

referentes ao processo de escolha unificado dos conselhei-
ros tutelares.

17.3. O descumprimento dos dispositivos legais previstos 
neste Edital implicará na exclusão do candidato do pleito.

O presente edital foi elaborado com base na Lei 8.069/1990, 
Lei 12.696 de 25 de julho de 2012 e Lei Municipal Nº. 
3885/2015 e Resoluções do CONANDA. Entretanto, suge-
re-se que o edital observe também a lei municipal e a 
realidade de cada município.

Guarapari- ES, 04 de Abril de 2019.

CÉLIA CRISTINA DA SILVA

Presidente CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA

E DO ADOLESCENTE

FICHA DE INSCRIÇÃO

PARA CANDIDATURA A CONSELHEIRO TUTELAR

ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR-MANDATO - 2019/2022

INSCRIÇÃO N° ________________

DADOS PESSOAIS

NOME:

SEXO: F ( ) M ( )

RG: Órgão Emissor:

DATA DE NASCIMENTO:

FILIAÇÃO
NOME DO PAI:

NOME DA MÃE:
ESTADO CIVIL:
PROFISSÃO:

ENDEREÇO
RUA/AV: Nº

MUNICIPIO: ESTADO:

BAIRRO: CEP:
TELEFONE: ( )
LOCAL DE TRABALHO:
ENDEREÇO:
NUMERO DE FILHOS:
CURSO SUPERIOR NA AREA DE:
ANO DA GRADUAÇÃO:

POSSUI ALGUM TIPO DE DEFICIÊNCIA? SIM ( ) NÃO ( ) QUAL?

Eu, ___________________________________________
___________, acima qualificado solicito a minha Inscrição 
participar do processo eletivo a membro do Conselho Tu-
telar e Declaro ainda para efeitos legais ter ciência da Lei 
Municipal mencionada no respectivo edital, tendo juntado 
a minha inscrição os documentos necessários.
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Assinatura do candidato

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

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO A ELEIÇÃO CONSELHO TU-
TELAR

INSCRIÇÃO N° ______________________

NOME: ________________________________________

ERRATA  DE PE 004/2019
Publicação Nº 193079

ERRATA DE LICITAÇÃO

PUBLICADA NO DOM –EDIÇÃO 1215 DO DIA 07/03/2019 
PAGINA 14

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2019 PARA REGISTRO DE 
PREÇO - PROCESSOS Nº. 23828/2018 para AQUISIÇÃO 
DE INSUMOS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 
– SEMSA.

Onde lê se: LOTE 02 com o valor de R$ 2.828,00 (dois mil, 
oitocentos e vinte oito reais).

Leia-se: LOTE 02 com o valor de R$ 2.822,40 (dois mil, 
oitocentos e vinte dois reais e quarenta centavos).

Guarapari/ES, 05 de abril de 2019.

Luciane Nunes de Souza

Pregoeira

REABERTURA PE 010/2019
Publicação Nº 193206

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019

PROCESSO Nº 22746/2017

REGISTRO DE PREÇOS

COM COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP OU EQUIPARADAS

O Município de Guarapari-ES, torna público REABERTU-
RA da licitação na modalidade pregão eletrônico para RE-
GISTRO DE PREÇOS, cujo OBJETO é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADORES, IM-
PRESSORAS E APARELHO DE SOM E IMAGENS – SETAC, 
anteriormente marcada para: INÍCIO DO ACOLHIMENTO 
DAS PROPOSTAS: INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PRO-
POSTAS: ÀS 08:00 horas do dia 20/03/2019

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: ÀS 
08:00 horas do dia 21/03/2019

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: ÀS 
09:30 horas do dia 21/03/2019

FICA REABERTO O CERTAME PARA:

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ÀS 08:00 ho-
ras do dia 22/04/2019

LIMITE PARA ACOLHIMENTO DA PROPOSTA: ÀS 08:00 ho-
ras do dia 23/04/2019

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: ÀS 
08:00 horas do dia 23/04/2019

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: ÀS 
09:30 horas do dia 23/04/2019

Edital através do site do Banco do Brasil, ou pelo sitio ele-
trônico: www.guarapari.es.gov.br

E-mail: copel@guarapari.es.gov.br.

Guarapari/ES, 05 de abril de 2019.

Luciane Nunes de Souza

Pregoeira

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 002/2019
Publicação Nº 192979

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 002/2019

O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Ado-
lescente – CMDCA de Guarapari/ES, no uso de suas atri-
buições estabelecidas pela Lei Federal nº 8.069/90 e Lei 
Municipal nº 3.885/2015, e em conformidade com a deli-
beração da Sessão Plenária, realizada no dia 11 de março 
de 2019.

RESOLVE:

Art.1º. Fica aprovado o Plano de Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador 
no Município de Guarapari.

Art.2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se disposições em contrário.

Guarapari/ES, 11 de março de 2019.

Célia Cristina da Silva 

Presidente CMDCA

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 003/2019
Publicação Nº 193153

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 003/2019

O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Ado-
lescente – CMDCA de Guarapari/ES, no uso de suas atri-
buições estabelecidas pela Lei Federal nº 8.069/90 e Lei 
Municipal nº 3.885/2015, e em conformidade com a de-
liberação da Sessão Plenária, realizada no dia 04 de abril 
de 2019.

http://www.guarapari.es.gov.br
mailto:copel@guarapari.es.gov.br
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RESOLVE:

Art.1º. Fica aprovado o Edital de Convocação do Processo 
de Escolha Unificado para membros do Conselho Tutelar 
do Município de Guarapari.

Art.2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se disposições em contrário.

Guarapari/ES, 04 de abril de 2019.

Célia Cristina da Silva 

Presidente CMDCA

RESULTADO PP 024/2019
Publicação Nº 193056

RESULTADO LICITAÇÃO

O Município de Guarapari-ES torna público o resultado 
PREGÃO PRESENCIAL COM COTAS DE 25% PARA ME E EPP 
- Nº 024/2019-PROCESSO Nº 64/2019- REG. DE PREÇO 
para a AQUISIÇÃO DE SOLO BRITA-SEMOP.

VENCEDOR LOTE I: E.C SMIDER COMERCIO E TRANSPOR-
TES EIRELI ME - VALOR: R$ 213.187,50 (duzentos e treze 
mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

VENCEDOR LOTE II: E.C SMIDER COMERCIO E TRANS-
PORTES EIRELI ME - VALOR: R$ 71.062,50 (setenta e um 
mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

Guarapari, 05 de abril de 2019.

LUCIANE NUNES DE SOUZA

PREGOEIRA
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Ibiraçu

Prefeitura

CONTRATO DE RATEIO N.° 070/2019
Publicação Nº 193088

CONTRATO DE RATEIO

N.° 070/2019

Contratante: Município de Ibiraçu. Contratada: CONSÓR-
CIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL 
ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE 
OESTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CONDOESTE. 
Proc. N°: 5430/2018. Objeto: Ratear as despesas do CON-
SÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do artigo 8.º 
da Lei N.º 11.107/2005, do Contrato de Consórcio Público 
e de seu Estatuto, tendo por fim o alcance dos objetivos 
descritos nos incisos I a V do artigo 5.º do Estatuto. Valor 
Global do contrato: R$ 12.000,00. Vigência: 31/12/2019.

Ibiraçu/ES, 04 de abril de 2019.

JOSÉ LUIZ T. TEIXEIRA JR.

Prefeito Municipal

LEI N° 3.985/2019
Publicação Nº 193106

LEI N.º 3.985/2019

“Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no 
orçamento vigente do Município de Ibiraçu.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos dos 
arts. 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal n.º 4.320/64, a abrir 
crédito adicional suplementar no orçamento do Municí-
pio de Ibiraçu, para o exercício de 2019, no valor de R$ 
2.021.957,00 (dois milhões, vinte e um mil, novecentos e 
cinquenta e sete reais), através da seguinte dotação:

090
Secretaria Municipal 
de Educação

001
Manutenção de 
desenvolvimento da 
educação

090001.1236500303.023

Construção, reforma e 
ampliação de creches 
e investimentos da 
educação infantil

44905100000 Obras e instalações 2.021.957,00

110899900
Recursos destinados a 
programas de educa-
ção infantil

Art. 2º. Serão utilizados como fonte de recursos para fa-
zer face à abertura do crédito adicional suplementar de 
que trata o art. 1º desta Lei, o valor de R$ 2.021.957,00 
(dois milhões, vinte e um mil, novecentos e cinqüenta e 
sete reais), proveniente de contrato de repasse do Gover-
no do Estado, através da Secretaria de Estado de Educa-
ção, Processo n.º 82594104, plano de aplicação direta de 
verbas objetivando a construção de edificação destinada à 
educação infantil, no Bairro Elias Bragatto em Ibiraçu/ES, 
conforme Parecer Consulta TCEES n.º 028/2004.

Art. 3º. O crédito adicional suplementar de que trata esta 
Lei será aberto por Decreto Municipal, nos termos do art. 
42, da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 4º. Fica dispensada a apresentação de impacto orça-
mentário e financeiro a que se refere o § 5º, do art. 17, da 
Lei Complementar n.º 101/2000, por se tratar de despesa 
a ser custeada com recurso de Convênio.

Art. 5º.Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 03 de 
abril de 2019.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal em exercício

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 03 de abril de 2019.

CAROLINA ARAÚJO MODENESI

Secretária Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos Interina

LEI N° 3.986/2019
Publicação Nº 193105

LEI N.º 3.986/2019

“Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no 
orçamento vigente do Município de Ibiraçu.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos dos 
arts. 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal n.º 4.320/64, a abrir 
crédito adicional suplementar no orçamento do Município de 
Ibiraçu para o exercício de 2019, no valor de R$ 421.504,27 
(quatrocentos e vinte e um mil, quinhentos e quatro re-
ais e vinte e sete centavos) através da seguinte dotação:
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100
Secretaria Municipal de 
Turismo, Esporte, Cultu-
ra e Lazer

001
Secretaria Municipal de 
Turismo, Esporte, Cultu-
ra e Lazer

100001.2781200163.025

Estruturação e Criação 
de Campos de Futebol 
e Espaços Esportivos do 
Município

44905100000 Obras e Instalações 421.504,27

Art. 2º. Será utilizado como fonte de recursos para fazer 
face à abertura do crédito adicional suplementar de que 
trata o art. 1º desta Lei, o valor de R$ 421.504,27 (qua-
trocentos e vinte e um mil, quinhentos e quatro reais e 
vinte e sete centavos) proveniente da 2ª parcela, de um 
total de R$ 843.008,54 (oitocentos e quarenta e três mil 
e oito reais e cinqüenta e quatro centavos), do Convênio 
n.º 003/2017, Processo Administrativo n.º 738842219, 
Processo SIGA n.º SESPORT – 003/2016, celebrado entre 
o Município de Ibiraçu e o Governo do Estado do Espírito 
Santo, através da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 
– SESPORT, objetivando a Construção da Praça Saudável 
no Bairro Elias Bragatto, conforme Parecer Consulta TCEES 
nº. 028/2004.

Art. 3º. O crédito adicional suplementar de que trata esta 
Lei será aberto por Decreto Municipal, nos termos do art. 
42, da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 4º. Fica dispensada a apresentação de impacto orça-
mentário e financeiro a que se refere o § 5º, do art. 17, da 
Lei Complementar n.º 101/2000, por se tratar de despesa 
a ser custeada com recurso de Convênio.

Art. 5º.Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 03 de 
abril de 2019.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal em exercício

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 03 de abril de 2019.

CAROLINA ARAÚJO MODENESI

Secretária Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos Interina

LEI N° 3.987/2019
Publicação Nº 193107

LEI N.º 3.987/2019

“Altera e acrescenta disposições na Lei Municipal n.º 
3.614/2014.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º. O caput do art. 18, da Lei Municipal n.º 3.614, 
de 06 de agosto de 2014, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 18. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tu-
telar, marido e mulher, ascendente e descendente, sogros 
e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, 
tio e sobrinho, padrasto, madrasta e enteado, na forma do 
Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente.”

Art. 2º. O § 1º do art. 31, da Lei Municipal n.º 3.614, de 
06 de agosto de 2014, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 31. (...)

§ 1º. “Serão submetidos à eleição em escrutínio secreto, 
pelo voto direto e facultativo de toda população do muni-
cípio, com idade igual ou superior a dezesseis anos, sendo 
que o eleitor poderá votar em apenas um candidato.”

Art. 3º. Os incisos I e IV, do art. 40, da Lei Municipal n.º 
3.614, de 06 de agosto de 2014, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 40. (...)

I – no horário compreendido entre 08h00min e 17h00 min, 
em dias úteis, o órgão funcionará em sua sede com no 
mínimo três conselheiros tutelares;

(...)

IV – “o Regimento Interno estabelecerá o regime de traba-
lho, de forma a atender as atividades do Conselho Tutelar 
e à prestação de serviços de qualidade à população;”

Art. 4º. O caput do art. 42 e seu § 1º, da Lei Municipal n.º 
3.614, de 06 de agosto de 2014, passam a vigorar com as 
seguintes redações:

“Art. 42. Os membros titulares do Conselho Tutelar, quan-
do no exercício do mandato, perceberão, mensalmente, a 
título de remuneração pelo desempenho da função, o valor 
nominal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

§ 1º. Integram o valor nominal estabelecido no caput deste 
artigo, a contraprestação devida pela realização dos plan-
tões de que trata o inciso II, do art. 40, da presente Lei.”

Art. 5º. O art. 53, da Lei Municipal n.º 3.614, de 06 de 
agosto de 2014, passa a vigorar acrescido dos §§ 6º e 7º, 
com as seguintes redações:

"Art. 53. (...)

§ 6º. “O Conselheiro Tutelar que receber três advertências 
ou tiver qualquer outra condenação em processo adminis-
trativo disciplinar, ficará impedido de participar do pleito 
eleitoral subseqüente."

§ 7º. O Conselheiro Tutelar que pedir desligamento ou 
abandonar o cargo ficará, igualmente, impedido de parti-
cipar do pleito eleitoral subseqüente.
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Art. 6º.Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 03 de 
abril de 2019.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal em exercício

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 03 de abril de 2019.

CAROLINA ARAÚJO MODENESI

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 

Interina

PORTARIA Nº 19.250/2019
Publicação Nº 193000

PORTARIA Nº 19.250/2019

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA QUE ESPECÍFICA.

O Prefeito em exercício do Município de Ibiraçu, Estado do 
Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido a servidora BIANCA BARBOSA E 
SILVA, ocupante do cargo de ASSESSOR ESPECIAL NIVEL 
II, a partir de 11.03.2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 11.03.2019, revogadas 
as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 29 de 
março de 2019.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal em exercício

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 29 de março de 2019.

CAROLINA ARAÚJO MODENESI

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

Interina

PORTARIA Nº 19.251/2019
Publicação Nº 193002

PORTARIA Nº 19.251/2019

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO POR ME-
RECIMENTO A SERVIDORA QUE ESPECIFICA.

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

Considerando o Processo Administrativo nº 4555/18 e a 
decisão nela contida;

Considerando o que dispõe o art. 42 e ss. e o art. 78 Caput 
e § 2º da lei Municipal n 3.644/2015;
Considerando que administração pública tem o dever de 
realizar o enquadramento dos profissionais do magistério, 
de acordo com o que dispõe o art. 82 da lei Municipal n 
3.644/2015;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida Progressão por Merecimento a ser-
vidora ROSYLEILA NATALE DOS SANTOS passando de SU-
PERVISOR ESCOLAR – III- 3, para SUPERVISOR ESCOLAR 
– III- 4, referente ao período de 23.10.2016 a 22.10.2018, 
passando o mesmo a ser remunerado de acordo com o 
padrão salarial constante na Carreira.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 23.10.2018, 
revogadas às disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 29 de 
março de 2019.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal em exercício

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 29 de março de 2019.

CAROLINA ARAÚJO MODENESI

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

Interina

PORTARIA Nº 19.252/2019
Publicação Nº 193003

PORTARIA Nº 19.252/2019

DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINS-
TRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE IRREGULA-
RIDADE ADMINISTRATIVA COMETIDA POR SERVIDOR PU-
BLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, com fundamen-
to disposto na Constituição Federal de 1988 e Lei Orgânica 
Municipal e;

Considerando a observância estrita as disposições da 
Constituição Federal de 1988, especialmente seus princí-
pios administrativos previstos no artigo 37;

Considerando o dever que a Administração Pública possui 
de apurar minuciosamente todas as irregularidades e ile-
galidades ocorridas em seu âmbito;

Considerando que toda e qualquer atividade que cause ou 
possa causar prejuízo à Administração Pública, há de ser 
examinada, não apenas com finalidade de aplicação do es-
tatuto disciplinar, mas também, como forma de criar me-
canismos eficazes de controle da atividade administrativa;

Considerando que certos atos praticados por servidor po-
derão ser apurados por Sindicância Administrativa ou, 
conforme a suposta infração, como se revela os fatos des-
critos nos presentes autos de nº 1439/2019, em processo 
administrativo disciplinar;

Considerando a necessidade de dar a maior transparência 
possível aos atos da administração municipal, em aten-
dimento aos seus princípios norteadores e aos cânones 
constitucionais.

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a instauração Processo Administrativo 
de Disciplinar, na forma do art. 202 da Lei 2.762/2007, em 
face do servidor PEDRO ANTONIO IRINEU JACO DE OLI-
VEIRA COSTA, Mat. nº. 011616, ocupante do cargo de En-
fermeiro com desempenho de suas funções na Secretaria 
Municipal de Saúde, tendo em vista conduta merecedora 
de apuração e que lhe são atribuídas, tipificadas no seu 
art. 175, X e art. 190 e art. 191 da Lei 2762/2007, a fim 
de que sejam apurados os fatos abaixo indicados:

I – O indiciado é assíduo e pontual no cumprimento de sua 
jornada de trabalho;

II – O indiciado faltou ao trabalho durante 30 (trinta) dias 
consecutivos sem apresentação de justificativa ou atesta-
do médico;

III – O indiciado, dentro de 12 meses, faltou ao trabalho 
durante 60 (sessenta) dias intercalado, sem apresentação 
de justificativa ou atestado médico.

Art. 2º - A presente portaria é peça inicial do processo 
administrativo de disciplinar e será incorporada nos autos 
referenciados.

Art. 3º - Na instrução probatória observar-se-á o disposto 
na Lei 2762/2007.

Art. 4º - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão 
terá acesso a toda documentação necessária à elucidação 
dos fatos, bem como poderá colher quaisquer depoimen-
tos e demais provas que entender pertinentes.

Art. 5º- A determinação de citação do servidor PEDRO AN-
TONIO IRINEU JACO DE OLIVEIRA COSTA, lotada na Se-
cretaria Municipal de Saúde a comando da Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar, para exercer o direito 
de defesa em 10 (dez) dias, na forma do art. 210, § 1º da 
Lei 2.762/2007.

Art. 6º - A Comissão de Processo Administrativo Discipli-
nar, terá o prazo para conclusão que não poderá exceder 
a 60 (sessenta) dias da efetivação da notificação do ser-
vidor, admitida a sua prorrogação por mais 60 (sessenta) 
dias, quando as circunstâncias o exigirem ou, ainda, por 
prazo superior em razão da ocorrência de fatos que inde-
pendam de ato ou decorram de omissão da Administração.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Município de Ibiraçu, em 29 de 
março de 2019.

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

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal em exercício

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, em 29 de março de 2019.

CAROLINA ARAÚJO MODENESI

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

Interina

PORTARIA Nº 19.253/2019
Publicação Nº 193004

PORTARIA Nº. 19.253/2019

CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SERVIDOR 
QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais;

Considerando o pedido formulado, através do Processo Ad-
ministrativo nº 1036/2019;
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Considerando o que dispõe o art. 114, § 1º da Lei Munici-
pal nº. 2.762/2007;

Considerando ainda o Decreto Municipal nº. 3.821/2006 
que dispõe sobre homologação de Laudo Pericial de Insa-
lubridade e Periculosidade;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder ao servidor OVIDIO GIACOMIN, ocupan-
te do cargo de MOTORISTA SOCORRISTA DE AMBULÂN-
CIAS lotado na Secretaria Municipal de Saúde, adicional 
10% (dez por cento) sobre o vencimento do cargo, corres-
ponde ao adicional pelo exercício de atividade insalubre de 
grau médio, nos termos do artigo 114, § 1º da Lei Munici-
pal nº. 2.762/2007 e Decreto Municipal nº. 3.821/2006, a 
partir de 19.02.2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos em 19.02.2019, revogadas 
as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu-ES, 29 de março 
de 2019.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal em exercício

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 29 de março de 2019.

CAROLINA ARAÚJO MODENESI

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

Interina

PORTARIA Nº 19.254/2019
Publicação Nº 193005

PORTARIA Nº. 19.254/2019

CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SERVIDOR 
QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais;

Considerando o pedido formulado, através do Processo Ad-
ministrativo nº 119/2019;

Considerando o que dispõe o art. 114, § 1º da Lei Munici-
pal nº. 2.762/2007;

Considerando ainda o Decreto Municipal nº. 3.821/2006 

que dispõe sobre homologação de Laudo Pericial de Insa-
lubridade e Periculosidade;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder ao servidor JOELSON MEDEIROS FELIX 
DA SILVA, ocupante do cargo de MOTORISTA SOCORRISTA 
DE AMBULÂNCIAS lotado na Secretaria Municipal de Saú-
de, adicional 10% (dez por cento) sobre o vencimento do 
cargo, corresponde ao adicional pelo exercício de atividade 
insalubre de grau médio, nos termos do artigo 114, § 1º 
da Lei Municipal nº. 2.762/2007 e Decreto Municipal nº. 
3.821/2006, a partir de 19.01.2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos em 19.01.2019, revogadas 
as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu-ES, 29 de março 
de 2019.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal em exercício

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 29 de março de 2019.

CAROLINA ARAÚJO MODENESI

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

Interina

PORTARIA Nº 19.255/2019
Publicação Nº 193006

PORTARIA Nº. 19.255/2019

CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SERVIDOR 
QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais;

Considerando o pedido formulado, através do Processo Ad-
ministrativo nº 248/2019;

Considerando o que dispõe o art. 114, § 1º da Lei Munici-
pal nº. 2.762/2007;

Considerando ainda o Decreto Municipal nº. 3.821/2006 
que dispõe sobre homologação de Laudo Pericial de Insa-
lubridade e Periculosidade;

RESOLVE:
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Art. 1º. Conceder ao servidor PEDRO LAUDEVINO, ocu-
pante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, adicional 10% (dez por 
cento) sobre o vencimento do cargo, corresponde ao adi-
cional pelo exercício de atividade insalubre de grau mé-
dio, nos termos do artigo 114, § 1º da Lei Municipal nº. 
2.762/2007 e Decreto Municipal nº. 3.821/2006, a partir 
de 18.01.2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos em 18.01.2019, revogadas 
as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu-ES, 29 de março 
de 2019.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal em exercício

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 29 de março de 2019.

CAROLINA ARAÚJO MODENESI

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

Interina

PORTARIA Nº 19.256/2019
Publicação Nº 193007

PORTARIA Nº. 19.256/2019

CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDORA 
QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais;

Considerando o pedido formulado, através do Processo Ad-
ministrativo nº 357/2019;

Considerando o que dispõe o art. 114, § 1º da Lei Munici-
pal nº. 2.762/2007;

Considerando ainda o Decreto Municipal nº. 3.821/2006 
que dispõe sobre homologação de Laudo Pericial de Insa-
lubridade e Periculosidade;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a servidora MARIA BENEDITA FRACA-
LOSSI, ocupante do cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
(ESF) lotada na Secretaria Municipal de Saúde, adicio-
nal 10% (dez por cento) sobre o vencimento do cargo, 

corresponde ao adicional pelo exercício de atividade in-
salubre de grau médio, nos termos do artigo 114, § 1º 
da Lei Municipal nº. 2.762/2007 e Decreto Municipal nº. 
3.821/2006, a partir de 22.01.2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos em 22.01.2019, revogadas 
as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu-ES, em 29 de 
março de 2019.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal em exercício

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 29 de março de 2019.

CAROLINA ARAÚJO MODENESI

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

Interina

PORTARIA Nº 19.257/2019
Publicação Nº 193010

PORTARIA Nº 19.257/2019

NOMEAR SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o pedido através do processo nº. 1895/19;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a servidora abaixo relacionada para ocu-
par o cargo adiante especificado, com vencimentos devi-
damente atualizados.

I – AGNALDA MARIA TONINI PATUZZO, para ocupar o car-
go de PROFESSOR MAMP A, a partir de 03.02.2014.

Art. 2º. O contrato de trabalho é com prazo de 11 (onze) 
meses, podendo ser prorrogado por período igual.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03.02.2014, 
revogadas às disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
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Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 29 de 
março de 2019.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal em exercício

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, em 29 de março de 2019.

CAROLINA ARAÚJO MODENESI

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

Interina

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 035/2019

Publicação Nº 193101

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 035/2019

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado 
do PP acima citado, onde declara vencedora do certame a 
empresa: Potencial Produções LTDA ME no valor global de 
R$ 29.600,00.

Luana Guasti

Pregoeira

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu

PORTARIA Nº 43/2019
Publicação Nº 192951

ERRATA DA PORTARIA SAAE-BI – Nº 43/2019

Errata da portaria SAAE-IBI- Nº 043/2019:

Onde se lê “Conceder ao servidor contratado Jorge Paulo Do Carmo, matrícula 143, ocupante do cargo de Operador de ETA 
Distrital, um Adicional de Insalubridade no percentual de vinte por cento sobre o vencimento. ”

Leia-se “Conceder ao servidor contratado Jorge Paulo Do Carmo, matrícula 143, ocupante do cargo de Operador de ETA 
Distrital, um Adicional de Insalubridade no percentual de quarenta por cento sobre o vencimento. ”

Ibiraçu, 4 de abril de 2019.

Igino Cezar Rezende Netto

Diretor Executivo
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Itarana

Prefeitura

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO 
N° 190/2019

Publicação Nº 193171

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 190/2019

Processo n° 001756/2019 de 04/04/2019.

Origem: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-
DE, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 
27.104.363/0001-23, sediado à rua Elias Estevão Colna-
go, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo Prefeito Sr. 
Ademar Schneider, brasileiro, casado, residente na Fazen-
da Alto Santa Joana, portador do CPF nº 881.042.907-97 e 
pela Secretária Municipal de Saúde, Srª Vanessa Arrivabe-
ne Martinelli, brasileira, casada, residente em Itarana/ES, 
portadora do CPF nº 030.987.947-71.

CONTRATADA: KEROLAYNE HOLZ MAYER, brasileira, 
solteira, portadora do CPF nº 122.805.897-02, RG nº 
3.407.615-ES e CRO nº 7549, residente nesta cidade.

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em re-
gime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 
856/2008 que “Autoriza o Executivo Municipal a realizar 
contratação temporária de pessoal para atender a neces-
sidade temporária de excepcional interesse público, nos 
termos do Inciso IX do Art. 37 da CF e dá outras providên-
cias”, pela Lei Municipal n° 814/2008, que “Dispõe sobre 
o Plano de Cargos e Carreiras e Define o Sistema de Ven-
cimentos dos Servidores Públicos dos Quadros de Cargos 
do Poder Executivo e da outras providências”, e Lei Com-
plementar nº 861/2009 e suas alterações”, Edital SEMUS/
ESF - Estratégia de Saúde da Família nº 001/2017, e que 
se regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA será lotada na Se-
cretaria Municipal de Saúde - SEMUS, como Odontóloga, 
com vencimento-base de R$ 3.213,00 (três mil duzentos 
e treze reais), brutos, acrescidos de 20% (vinte por cen-
to) de adicional de insalubridade sobre o salário mínimo 
vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA deverá estar dis-
ponível para atuar em todo o Município, na Estratégia de 
Saúde da Família - ESF, em sintonia com o programa de 
Agentes Comunitários de Saúde - PACS, obedecendo às 
normas legais atinentes e ao que for determinado pelos 
convênios do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de 
Saúde e, em especial pela Secretaria Municipal de Saúde, 
com carga horária de 08 (oito) horas, perfazendo 40 (qua-
renta) horas semanais de acordo com o plano de trabalho 

que for determinado em Regimentos, Atos, Portarias e ins-
truções baixadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA TERCEIRA: Nos termos do art. 4º da Lei Muni-
cipal nº 856/2008, ficam assegurados à CONTRATADA, os 
seguintes direitos:

3.1. Jornada de trabalho, serviço extraordinário, repou-
so semanal remunerado, adicional noturno, nos termos da 
Lei;

3.2. Férias remuneradas à razão de 1/12 (um doze avos) 
por mês de trabalho, se igual ou superior a 30 (trinta) 
dias;

3.3. Décimo terceiro vencimento, proporcional ao tempo 
de serviço prestado, se igual ou superior a 30 (trinta) dias;

3.4. Licenças:

3.4.1. Para tratamento de saúde, com base em perícia mé-
dica;

3.4.2. Por motivo de acidente em trabalho;

3.4.3. A maternidade, na forma da Lei.

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA não poderá:

4.1. Receber atribuições, funções ou encargos não previs-
tos no respectivo contrato;

4.2. Ser nomeada ou designada, ainda que a título pre-
cário ou em substituição, para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança;

4.3. Cumular cargo público, exceto as acumulações per-
mitidas constitucionalmente, sob pena de nulidade do ato 
e responsabilidade de autoridade solicitante da admissão.

CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATADA está sujeito aos mes-
mos deveres e proibições, bem como ao mesmo regime 
de responsabilidade, vigente para os servidores públicos 
municipais e será vinculada para efeito previdenciário, 
ao Regime Geral de Previdência Social, na forma da Lei 
9.717/98.

CLÁUSULA SEXTA: A vigência do presente contrato tem 
como termo inicial o dia 08 de abril de 2019 e termo final 
em 08 de abril de 2020.

CLÁUSULA SÉTIMA: São causas de extinção do presente 
contrato, sem direito à indenização:

7.1. O término do prazo contratual;

7.2. A iniciativa da CONTRATADA;

7.3. A conveniência administrativa, através de ato unilate-
ral, pela Administração;
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7.4. A conduta da CONTRATADA incompatível com os ser-
viços prestados, devidamente apurada em sindicância ad-
ministrativa.

CLÁUSULA OITAVA: O Foro competente para dirimir ques-
tões deste Contrato é o da Comarca de Itarana/ES.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento 
em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 04 de abril de 2019.

CONTRATANTE:

Ademar Schneider

Prefeito do Município de Itarana

Vanessa Arrivabene Martinelli

Secretária Municipal de Saúde - SEMUS

CONTRATADA:

KEROLAYNE HOLZ MAYER

TESTEMUNHAS: ________________________________

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO 
N° 191/2019

Publicação Nº 193182

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 191/2019

Processo n° 001757/2019 de 04/04/2019.

Origem: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-
DE, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 
27.104.363/0001-23, sediado à rua Elias Estevão Colna-
go, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo Prefeito Sr. 
Ademar Schneider, brasileiro, casado, residente na Fazen-
da Alto Santa Joana, portador do CPF nº 881.042.907-97 e 
pela Secretária Municipal de Saúde, Srª Vanessa Arrivabe-
ne Martinelli, brasileira, casada, residente em Itarana/ES, 
portadora do CPF nº 030.987.947-71.

CONTRATADA: PALOMA ADELAIDE DE LIMA FARDIN, brasi-
leira, casada, portadora do CPF nº 146.728.617-67, RG nº 
3.284.814-ES e COREN nº 501836, residente nesta cidade.

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em 
regime especial temporário regulado pela Lei Municipal 
n° 856/2008 que “Autoriza o Executivo Municipal a rea-
lizar contratação temporária de pessoal para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, 
nos termos do Inciso IX do Art. 37 da CF e dá outras pro-
vidências”, pela Lei Municipal n° 814/2008, que “Dispõe 
sobre o Plano de Cargos e Carreiras e Define o Sistema 
de Vencimentos dos Servidores Públicos dos Quadros de 
Cargos do Poder Executivo e da outras providências”, e Lei 
Complementar nº 861/2009 e suas alterações”, e que se 
regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA será lotada na Se-
cretaria Municipal de Saúde - SEMUS, como Enfermeira, 
com vencimento-base de R$ 2.677,50 (dois mil seiscen-
tos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), brutos, 
acrescidos de 20% (vinte por cento) de adicional de insa-
lubridade sobre o salário mínimo vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA deverá estar dis-
ponível para atuar em todo o Município, na Estratégia de 
Saúde da Família - ESF, em sintonia com o programa de 
Agentes Comunitários de Saúde - PACS, obedecendo às 
normas legais atinentes e ao que for determinado pelos 
convênios do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de 
Saúde e, em especial pela Secretaria Municipal de Saúde, 
com carga horária de 08 (oito) horas, perfazendo 40 (qua-
renta) horas semanais de acordo com o plano de trabalho 
que for determinado em Regimentos, Atos, Portarias e ins-
truções baixadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA TERCEIRA: Nos termos do art. 4º da Lei Muni-
cipal nº 856/2008, ficam assegurados à CONTRATADA, os 
seguintes direitos:

3.1. Jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso 
semanal remunerado, adicional noturno, nos termos da Lei;

3.2. Férias remuneradas à razão de 1/12 (um doze avos) 
por mês de trabalho, se igual ou superior a 30 (trinta) 
dias;

3.3. Décimo terceiro vencimento, proporcional ao tempo 
de serviço prestado, se igual ou superior a 30 (trinta) dias;

3.4. Licenças:

3.4.1. Para tratamento de saúde, com base em perícia mé-
dica;

3.4.2. Por motivo de acidente em trabalho;

3.4.3. A maternidade, na forma da Lei.

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA não poderá:

4.1. Receber atribuições, funções ou encargos não previs-
tos no respectivo contrato;

4.2. Ser nomeada ou designada, ainda que a título pre-
cário ou em substituição, para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança;

4.3. Cumular cargo público, exceto as acumulações per-
mitidas constitucionalmente, sob pena de nulidade do ato 
e responsabilidade de autoridade solicitante da admissão.

CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATADA está sujeito aos 
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mesmos deveres e proibições, bem como ao mesmo regi-
me de responsabilidade, vigente para os servidores públi-
cos municipais e será vinculada para efeito previdenciário, 
ao Regime Geral de Previdência Social, na forma da Lei 
9.717/98.

CLÁUSULA SEXTA: A vigência do presente contrato tem 
como termo inicial o dia 09 de abril de 2019 e termo final 
em 29 de julho de 2019.

CLÁUSULA SÉTIMA: São causas de extinção do presente 
contrato, sem direito à indenização:

7.1. O término do prazo contratual;

7.2. A iniciativa da CONTRATADA;

7.3. A conveniência administrativa, através de ato unilate-
ral, pela Administração;

7.4. A conduta da CONTRATADA incompatível com os ser-
viços prestados, devidamente apurada em sindicância ad-
ministrativa.

CLÁUSULA OITAVA: O Foro competente para dirimir ques-
tões deste Contrato é o da Comarca de Itarana/ES.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento 
em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 04 de abril de 2019.

CONTRATANTE:

Ademar Schneider

Prefeito do Município de Itarana

Vanessa Arrivabene Martinelli

Secretária Municipal de Saúde - SEMUS

CONTRATADA:

PALOMA ADELAIDE DE LIMA FARDIN

TESTEMUNHAS: ________________________________

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO 
N° 192/2019

Publicação Nº 193184

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 192/2019

Processo n° 001762/2019 de 04/04/2019.

Origem: Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, 
CNPJ nº 27.104.363/0001-23, sediado à rua Elias Este-
vão Colnago, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo 
Prefeito Sr. Ademar Schneider, brasileiro, casado, resi-
dente na Fazenda Alto Santa Joana, portador do CPF nº 
881.042.907-97.

CONTRATADA: CLAUDIA HERZOG BALDOTTO, brasileira, 
casada, portadora do CPF n° 046.149.267-97 e RG nº 
1.247.211-ES, residente nesta cidade.

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em re-
gime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 
856/2008 que “Autoriza o Executivo Municipal a realizar 
contratação temporária de pessoal para atender a neces-
sidade temporária de excepcional interesse público, nos 
termos do Inciso IX do Art. 37 da C.F e dá outras providên-
cias”, pela Lei Municipal n° 813/2008, que “Dispõe sobre o 
Plano de Cargos e Carreiras e Define o Sistema de Venci-
mentos dos Servidores Públicos dos Quadros de Cargos do 
Poder Executivo e dá outras providências”, e que se regerá 
pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA será lotada na Se-
cretaria Municipal de Educação - SEMED, para atuar na 
EMEIEF “Luíza Grimaldi”, como Professor A-PA, Nível III, 
Padrão de Vencimento A, obedecendo às normas legais 
atinentes ao Magistério Público Municipal, perfazendo um 
total de 25 (vinte e cinco) horas semanais, com venci-
mento base de R$ 1.534,60 (um mil quinhentos e trinta e 
quatro reais e sessenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA: O pagamento será efetuado com 
recursos do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica - 60%.

CLÁUSULA TERCEIRA: Nos termos do art. 4º da Lei Muni-
cipal nº 856/2008, ficam assegurados à CONTRATADA, os 
seguintes direitos:

3.1. Jornada de trabalho, serviço extraordinário, repou-
so semanal remunerado, adicional noturno, nos termos da 
Lei;

3.2. Férias remuneradas à razão de 1/12 (um doze avos) 
por mês de trabalho, se igual ou superior a 30 (trinta) 
dias;

3.3. Décimo terceiro vencimento, proporcional ao tempo 
de serviço prestado, se igual ou superior a 30 (trinta) dias;

3.4. Licenças:

3.4.1. Para tratamento de saúde, com base em perícia mé-
dica;

3.4.2. Por motivo de acidente em trabalho;

3.4.3. A maternidade, na forma da Lei.

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA não poderá:

4.1. Receber atribuições, funções ou encargos não previs-
tos no respectivo contrato;
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4.2. Ser nomeada ou designada, ainda que a título pre-
cário ou em substituição, para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança;

4.3. Cumular cargo público, exceto as acumulações per-
mitidas constitucionalmente, sob pena de nulidade do ato 
e responsabilidade de autoridade solicitante da admissão.

CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATADA está sujeito aos mes-
mos deveres e proibições, bem como ao mesmo regime 
de responsabilidade, vigente para os servidores públicos 
municipais e será vinculada para efeito previdenciário, 
ao Regime Geral de Previdência Social, na forma da Lei 
9.717/98.

CLÁUSULA SEXTA: A vigência do presente contrato tem 
como termo inicial o dia 05 de abril de 2019 e termo final 
em 02 de junho de 2019.

CLÁUSULA SÉTIMA: São causas de extinção do presente 
contrato, sem direito à indenização:

7.1. O término do prazo contratual;

7.2. A iniciativa da CONTRATADA;

7.3. A conveniência administrativa, através de ato unilate-
ral, pela Administração;

7.4. A conduta da CONTRATADA incompatível com os ser-
viços prestados, devidamente apurada em sindicância ad-
ministrativa.

CLÁUSULA OITAVA: O Foro competente para dirimir ques-
tões deste Contrato é o da Comarca de Itarana/ES.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento 
em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 04 de abril de 2019.

CONTRATANTE:

Ademar Schneider

Prefeito do Município de Itarana/ES

CONTRATADA:

CLAUDIA HERZOG BALDOTTO

TESTEMUNHAS: ________________________________

CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO Nº 
14/2019

Publicação Nº 192982

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 14/2019

Processo n° 013/2019 de 28 de março de 2019.

Origem: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGO-
TO, SAAE, Órgão Público do Poder Executivo Municipal, 
CNPJ nº 00.956.081/0001-06, sediado à rua Elias Este-
vão Colnago, 65, Sala A, Centro, Itarana/ES, representado 
pelo Diretor Amado Leandro da Silva, brasileiro, casado, 
residente na Rua Gervázio De Martin Sobrinho, 67 – Ita-
raninha, Itarana/ES, portador do CPF nº 579.380.327-00.

CONTRATADA: RENATO DE SOUZA ARAUJO, brasileiro, sol-
teiro, portador do CPF n° 112.868.047-52 e CI nº 2304970 
SPTC-ES, residente nesta cidade.

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em re-
gime especial temporário regulado pela Lei Complementar 
n° 27/2018, Art. 54, em que “Fica o SAAE de Itarana, por 
meio do seu Diretor, autorizado a contratar pessoal por 
prazo determinado, para o exercício das atividades neces-
sárias à manutenção do funcionamento da Autarquia em 
atendimento à real necessidade temporária de excepcional 
interesse público, até que se ultime o concurso público 
para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal 
do SAAE de Itarana, na forma do inciso IX do art. 37 da 
Constituição Federal de 1988, bem como nas hipóteses, 
condições, formas e prazos previstos na Lei Municipal nº 
856/2008.”

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATADO será lotado no Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, para atender 
suas necessidades, como Fiscal de Saneamento, Padrão 
de Vencimento A, da Lei Complementar n° 27/2018, com 
vencimento-base de R$ 1.139,95 (Hum mil, cento e trinta 
e nove reais e noventa e cinco centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA: A carga horária do CONTRATADO 
será de 35 (trinta e cinco) horas semanais, e suas atribui-
ções serão exercidas de acordo com o plano de trabalho a 
ser determinado pelo Diretor respectivo com observância 
da Lei Complementar n° 27/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA: Nos termos do art. 4º da Lei Muni-
cipal nº 856/2008, ficam assegurados à CONTRATADA, os 
seguintes direitos:

3.1. jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso 
semanal remunerado, adicional noturno, nos termos da 
Lei.

3.2. férias remuneradas à razão de 1/12 (um doze avos) 
por mês de trabalho, se igual ou superior a 30 (trinta) dias

3.3. décimo terceiro vencimento, proporcional ao tempo 
de serviço prestado, se igual ou superior a 30 (trinta) dias;

3.4. Licenças:

3.4.1. para tratamento de saúde, com base em perícia mé-
dica;

3.4.2. por motivo de acidente em trabalho;
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3.4.3. a maternidade, na forma da Lei.

3.4.4. a paternidade, na forma da lei.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO não poderá:

4.1. receber atribuições, funções ou encargos não previs-
tos no respectivo contrato;

4.2. ser nomeado ou designado, ainda que a título precário 
ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão 
ou função de confiança.

4.3. Cumular cargo público, exceto as acumulações per-
mitidas constitucionalmente, sob pena de nulidade do ato 
e responsabilidade de autoridade solicitante da admissão.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO está sujeita aos mes-
mos deveres e proibições, bem como ao mesmo regime 
de responsabilidade, vigente para os servidores públicos 
municipais e será vinculada para efeito previdenciário, 
ao Regime Geral de Previdência Social, na forma da Lei 
9.717/98.

CLÁUSULA SEXTA: A vigência do presente contrato tem 
como termo inicial o dia 01 de abril de 2019 e como termo 
final no dia 31 de março de 2020.

CLÁUSULA SÉTIMA: São causas de extinção do presente 
contrato, sem direito à indenização:

7.1. o término do prazo contratual;

7.2. a iniciativa do CONTRATADO;

7.3. a conveniência administrativa, através de ato unilate-
ral, pela Administração;

7.4. a conduta do CONTRATADO incompatível com os ser-
viços prestados.

CLÁUSULA OITAVA: O Foro competente para dirimir ques-
tões deste Contrato é o da Comarca de Itarana/ES.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento 
em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 28 de abril de 2019.

CONTRATANTE:

AMADO LEANDRO DA SILVA

Diretor do SAAE de Itarana/ES

CONTRATADA:

RENATO DE SOUZA ARAUJO

TESTEMUNHAS: ________________________________

CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO Nº 
15/2019

Publicação Nº 192983

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 15/2019

Processo n° 012/2019 de 28 de março de 2019.

Origem: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGO-
TO, SAAE, Órgão Público do Poder Executivo Municipal, 
CNPJ nº 00.956.081/0001-06, sediado à rua Elias Este-
vão Colnago, 65, Sala A, Centro, Itarana/ES, representado 
pelo Diretor Amado Leandro da Silva, brasileiro, casado, 
residente na Rua Gervázio De Martin Sobrinho, 67 – Ita-
raninha, Itarana/ES, portador do CPF nº 579.380.327-00.

CONTRATADA: PAULO VITOR CAETANO PIACENTINI, brasi-
leiro, solteiro, portador do CPF n° 120.200.347-86 e CI nº 
2083976 SPTC-ES, residente nesta cidade.

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em re-
gime especial temporário regulado pela Lei Complementar 
n° 27/2018, Art. 54, em que “Fica o SAAE de Itarana, por 
meio do seu Diretor, autorizado a contratar pessoal por 
prazo determinado, para o exercício das atividades neces-
sárias à manutenção do funcionamento da Autarquia em 
atendimento à real necessidade temporária de excepcional 
interesse público, até que se ultime o concurso público para 
provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal do SAAE 
de Itarana, na forma do inciso IX do art. 37 da Constitui-
ção Federal de 1988, bem como nas hipóteses, condições, 
formas e prazos previstos na Lei Municipal nº 856/2008.”

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATADO será lotado no Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, para atender 
suas necessidades, como OPERADOR DE ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA – NÍVEL III, Padrão de Vencimento 
A, da Lei Complementar n° 27/2018, com vencimento-ba-
se de R$ 1.139,95 (Hum mil, cento e trinta e nove reais e 
noventa e cinco centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA: A carga horária do CONTRATADO 
será de 35 (trinta e cinco) horas semanais, e suas atribui-
ções serão exercidas de acordo com o plano de trabalho a 
ser determinado pelo Diretor respectivo com observância 
da Lei Complementar n° 27/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA: Nos termos do art. 4º da Lei Muni-
cipal nº 856/2008, ficam assegurados à CONTRATADA, os 
seguintes direitos:

3.1. jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso 
semanal remunerado, adicional noturno, nos termos da 
Lei.

3.2. férias remuneradas à razão de 1/12 (um doze avos) 
por mês de trabalho, se igual ou superior a 30 (trinta) dias

3.3. décimo terceiro vencimento, proporcional ao tempo 
de serviço prestado, se igual ou superior a 30 (trinta) dias;
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3.4. Licenças:

3.4.1. para tratamento de saúde, com base em perícia mé-
dica;

3.4.2. por motivo de acidente em trabalho;

3.4.3. a maternidade, na forma da Lei.

3.4.4. a paternidade, na forma da lei.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO não poderá:

4.1. receber atribuições, funções ou encargos não previs-
tos no respectivo contrato;

4.2. ser nomeado ou designado, ainda que a título precário 
ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão 
ou função de confiança.

4.3. Cumular cargo público, exceto as acumulações per-
mitidas constitucionalmente, sob pena de nulidade do ato 
e responsabilidade de autoridade solicitante da admissão.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO está sujeita aos mes-
mos deveres e proibições, bem como ao mesmo regime 
de responsabilidade, vigente para os servidores públicos 
municipais e será vinculada para efeito previdenciário, 
ao Regime Geral de Previdência Social, na forma da Lei 
9.717/98.

CLÁUSULA SEXTA: A vigência do presente contrato tem 
como termo inicial o dia 01 de abril de 2019 e como termo 
final no dia 31 de março de 2020.

CLÁUSULA SÉTIMA: São causas de extinção do presente 
contrato, sem direito à indenização:

7.1. o término do prazo contratual;

7.2. a iniciativa do CONTRATADO;

7.3. a conveniência administrativa, através de ato unilate-
ral, pela Administração;

7.4. a conduta do CONTRATADO incompatível com os ser-
viços prestados.

CLÁUSULA OITAVA: O Foro competente para dirimir ques-
tões deste Contrato é o da Comarca de Itarana/ES.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento 
em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 28 de abril de 2019.

CONTRATANTE:

AMADO LEANDRO DA SILVA

Diretor do SAAE de Itarana/ES

CONTRATADA:

PAULO VITOR CAETANO PIACENTINI

TESTEMUNHAS: ________________________________

CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO Nº16/ 
2019

Publicação Nº 192984

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 16/2019

Processo n° 014/2019 de 28 de março de 2019.

Origem: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGO-
TO, SAAE, Órgão Público do Poder Executivo Municipal, 
CNPJ nº 00.956.081/0001-06, sediado à rua Elias Este-
vão Colnago, 65, Sala A, Centro, Itarana/ES, representado 
pelo Diretor Amado Leandro da Silva, brasileiro, casado, 
residente na Rua Gervázio De Martin Sobrinho, 67 – Ita-
raninha, Itarana/ES, portador do CPF nº 579.380.327-00.

CONTRATADA: ÉRIK ÁDSON RADUÁ DE JESUS MILI, brasi-
leiro, solteiro, portador do CPF n° 154.184.437-80 e CI nº 
4202096 SPTC-ES, residente nesta cidade.

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em re-
gime especial temporário regulado pela Lei Complementar 
n° 27/2018, Art. 54, em que “Fica o SAAE de Itarana, por 
meio do seu Diretor, autorizado a contratar pessoal por 
prazo determinado, para o exercício das atividades neces-
sárias à manutenção do funcionamento da Autarquia em 
atendimento à real necessidade temporária de excepcional 
interesse público, até que se ultime o concurso público 
para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal 
do SAAE de Itarana, na forma do inciso IX do art. 37 da 
Constituição Federal de 1988, bem como nas hipóteses, 
condições, formas e prazos previstos na Lei Municipal nº 
856/2008.”

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATADO será lotado no 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, para aten-
der suas necessidades, como OPERADOR DE ESTAÇÃO 
DE TRATAMENTO DE ´PAGUA – ETA – nível III, Padrão 
de Vencimento A, da Lei Complementar n° 27/2018, com 
vencimento-base de R$ 1.139,95 (Hum mil, cento e trinta 
e nove reais e noventa e cinco centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA: A carga horária do CONTRATADO 
será de 35 (trinta e cinco) horas semanais, e suas atribui-
ções serão exercidas de acordo com o plano de trabalho a 
ser determinado pelo Diretor respectivo com observância 
da Lei Complementar n° 27/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA: Nos termos do art. 4º da Lei Muni-
cipal nº 856/2008, ficam assegurados à CONTRATADA, os 
seguintes direitos:
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3.1. jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso 
semanal remunerado, adicional noturno, nos termos da Lei.

3.2. férias remuneradas à razão de 1/12 (um doze avos) 
por mês de trabalho, se igual ou superior a 30 (trinta) dias

3.3. décimo terceiro vencimento, proporcional ao tempo 
de serviço prestado, se igual ou superior a 30 (trinta) dias;

3.4. Licenças:

3.4.1. para tratamento de saúde, com base em perícia mé-
dica;

3.4.2. por motivo de acidente em trabalho;

3.4.3. a maternidade, na forma da Lei.

3.4.4. a paternidade, na forma da lei.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO não poderá:

4.1. receber atribuições, funções ou encargos não previs-
tos no respectivo contrato;

4.2. ser nomeado ou designado, ainda que a título precário 
ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão 
ou função de confiança.

4.3. Cumular cargo público, exceto as acumulações per-
mitidas constitucionalmente, sob pena de nulidade do ato 
e responsabilidade de autoridade solicitante da admissão.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO está sujeita aos mes-
mos deveres e proibições, bem como ao mesmo regime 
de responsabilidade, vigente para os servidores públicos 
municipais e será vinculada para efeito previdenciário, 
ao Regime Geral de Previdência Social, na forma da Lei 
9.717/98.

CLÁUSULA SEXTA: A vigência do presente contrato tem 
como termo inicial o dia 01 de abril de 2019 e como termo 
final no dia 31 de março de 2020.

CLÁUSULA SÉTIMA: São causas de extinção do presente 
contrato, sem direito à indenização:

7.1. o término do prazo contratual;

7.2. a iniciativa do CONTRATADO;

7.3. a conveniência administrativa, através de ato unilate-
ral, pela Administração;

7.4. a conduta do CONTRATADO incompatível com os ser-
viços prestados.

CLÁUSULA OITAVA: O Foro competente para dirimir ques-
tões deste Contrato é o da Comarca de Itarana/ES.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento 
em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 28 de abril de 2019.

CONTRATANTE:

AMADO LEANDRO DA SILVA

Diretor do SAAE de Itarana/ES

CONTRATADA:

ÉRIK ÁDSON RADUÁ DE JESUS MILI

TESTEMUNHAS: ________________________________

DECRETO Nº 1.140/2019
Publicação Nº 193055

DECRETO N° 1.140/2019

NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNI-
CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITARANA/ES - CMASI 
– BIÊNIO 2017-2019

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

CONSIDERANDO o disposto da Lei Municipal nº 996/2012 
que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de As-
sistência Social de Itarana/ES e dá outras providências;

CONSIDERANDO os Decretos N° 956/2017, N° 1.028/2018, 
N° 1.048/2018 e N° 1095/2018 de nomeação de membros 
titulares e suplentes do Conselho Municipal de Assistência 
Social de Itarana (CMASI)/Biênio 2017-2019;

CONSIDERANDO os termos do OF.SEMAS.N°118/2019, 
protocolado sob n° 001740/2019, que solicita a nomeação 
de membros para compor o CMASI – Biênio 2017-2019 e 
informa a posse destes no CMASI na Sessão Plenária Ordi-
nária, realizada no dia 03 de abril de 2019,

DECRETA:

Art.1º Ficam nomeados os membros suplentes empossa-
dos pelo Conselho Municipal de Assistência Social-CMASI, 
no dia 03 de abril de 2019, conforme discriminação abaixo:

I - REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:

A) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

1. Suplente: Marta Aparecida de Paula - em substituição 
da Conselheira Suplente Rosanna Sussai da Silva Coan.

Il - REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:

A) ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL PRESTADORAS DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJE-
TOS SOCIOASSISTENCIAIS EM ÂMBITO MUNICIPAL, INS-
CRITAS NO CMASI:

1. Suplente: Graziany de Souza Fardin - em substituição 
da Conselheira Suplente Maria Margarida Sepulcri Diniz.
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação no DOM/ES.

REGISTRA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA.

Gabinete do Prefeito do Município de Itarana/ES, 04 de 
Abril de 2019.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal de Itarana

EDITAL CMDCA Nº 001/2019
Publicação Nº 193119

EDITAL CMDCA Nº

001/2019

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente – CMDCA de Itarana/ES, no uso das 
atribuições conferidas por Regimento Interno e pela Lei 
Municipal nº 1.149/15, torna público o presente EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO dos eleitores do Município de Itarana/
ES, para participarem do Processo de Escolha em Data 
Unificada dos novos membros do Conselho Tutelar do Mu-
nicípio de Itarana, Estado do Espírito Santo, para compo-
rem o Colegiado no quadriênio 2020/2023.

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 – O processo de escolha de que trata este Edital será 
organizado e conduzido pela Comissão Especial do Pro-
cesso de Escolha em Data Unificada, constituída para tal 
fim pela Resolução nº 002/2019, do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, doravante deno-
minado “CMDCA”, sob a responsabilidade e por delegação 
deste e sob a fiscalização do Ministério Público Estadual na 
Comarca de Itarana/ES.

1.2 – Objetiva o presente Edital promover, mediante sufrá-
gio universal, direto, secreto e facultativo dos eleitores do 
Município de Itarana/ES, no dia 06 de outubro de 2019, o 
processo de escolha de 05 (cinco) Conselheiros Tutelares 
titulares e 05 (cinco) respectivos suplentes, em candida-
turas individuais, sendo vedada a composição de chapas, 
para que, no dia 10 de janeiro de 2019, tomem posse e 
componham o Colegiado do Conselho Tutelar de Itarana/
ES, no quadriênio 2020/2023.

1.3 – Todo o processo de escolha será norteado pelas re-
gras do presente Edital, sem prejuízo da observância das 
legislações pertinentes indicadas no item 2 e de outras 
aplicáveis ao caso.

2 – DA BASE LEGAL

2.1 – O processo de escolha em data unificada está previs-
to no art. 139 da Lei Federal

n° 8.069/90 – Estatuto da Criança e Adolescente (ECRIAD), 
com atual redação dada pela Lei Federal nº 12.696/12; 
na Lei Municipal nº 1.149/15; na Resolução n°170/14 do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te – CONANDA; e na Resolução nº 003/2019 do CMDCA.

3 – DA PUBLICIDADE

3.1 – Todos os atos, editais e comunicados decorrentes 
deste Edital serão publicados nos seguintes veículos ofi-
ciais de comunicação:

a) Mural de Avisos da Prefeitura Municipal, da sede do 
Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMDCA);

b) Endereço eletrônico oficial do Município de Itarana/ES - 
www.itarana.es.gov.br; e

c) Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo 
– DOM/ES, instituído e administrado pela AMUNES (Asso-
ciação dos Municípios do Estado do Espírito Santo).

3.2 - As edições do Diário Oficial dos Municípios do Estado 
do Espírito Santo são veiculadas na rede mundial de com-
putadores, no endereço eletrônico www.diariomunicipal.
es.gov.br, podendo ser consultadas por qualquer interes-
sado sem custos e independentemente de cadastramento.

3.3 – O presente processo será também divulgado na pro-
gramação diária da Rádio Itamix FM 87,9 Mhz, e nos co-
mércios locais e repartições públicas, mediante afixação 
de cartazes oficiais.

3.4 – É de inteira responsabilidade do candidato acompa-
nhar as publicações de todos os atos, editais e comuni-
cados referentes ao presente processo de escolha pelos 
veículos oficiais dispostos no subitem 3.1 deste Edital.

4 – DA COMISSÃO ESPECIAL

4.1 – Todo o processo de escolha dos Conselheiros Tute-
lares para o quadriênio 2020/2023 será organizado e con-
duzido pela Comissão Especial do Processo de Escolha em 
Data Unificada, de composição paritária entre represen-
tantes do Poder Público e da Sociedade Civil, devidamente 
nomeados pela Resolução CMDCA nº 002/2019.

4.2 – Compete à Comissão Especial:

a) analisar os pedidos de registro de candidatura e dar am-
pla publicidade à relação dos candidatos inscritos;

b) receber as impugnações apresentadas contra candida-
tos que não atendam aos requisitos exigidos, mediante re-
cibo com data e assinatura legível na contrafé apresentada 
pelo impugnante;
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c) notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes 
prazo para apresentação de defesa conforme disposto no 
item 12 “DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS E DOS RE-
CURSOS” deste Edital;

d) realizar reunião para decidir, em primeira instância ad-
ministrativa, as impugnações das candidaturas suscitadas, 
podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmen-
te arroladas, determinar a juntada de documentos e a re-
alização de outras diligências que entender necessárias;

e) realizar reunião destinada a dar conhecimento formal 
das regras da campanha aos candidatos considerados ha-
bilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-
-las, sob pena de indeferimento do registro da candidatura 
e sem prejuízo da imposição das sanções previstas na le-
gislação local;

f) estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de 
fatos que constituam violação das regras de campanha por 
parte dos candidatos ou à sua ordem;

g) analisar e decidir, em primeira instância administrativa, 
os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no 
dia da votação;

h) divulgar, após a apuração, o resultado oficial da vota-
ção;

i) comunicar formalmente o Ministério Público, no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, todas as etapas do certame, 
dias e locais de reunião e decisões tomadas pelo Colegiado;

j) divulgar amplamente o pleito à população, com o auxílio 
do CMDCA e do Poder Executivo local, estimulando ao má-
ximo a participação dos eleitores, observado o disposto no 
item 2 deste Edital;

k) publicar, após esgotada a fase recursal, a relação dos 
candidatos habilitados, com envio de cópia ao Ministério 
Público Estadual na Comarca de Itarana/ES.

5 – DO CONSELHO TUTELAR

5.1 – O Conselho Tutelar é órgão permanente e autôno-
mo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescen-
te, sendo composto por 05 (cinco) membros titulares e 05 
(cinco) suplentes, conforme a Lei Municipal nº 1.149/15, 
escolhidos pela comunidade local para mandato de 04 
(quatro) anos, permitida uma recondução, mediante novo 
processo de escolha em igualdade de condições com os 
demais pretendentes.

5.2 – Cabe aos membros do Conselho Tutelar, agindo de 
forma colegiada, o exercício das atribuições contidas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD), Lei Fede-
ral n° 8.069/90, observados os deveres e vedações desta 
Lei, além da observância obrigatória da Lei Municipal n° 

1.149/15 e demais legislações aplicáveis.

6 – DOS REQUISITOS EXIGIDOS DOS CANDIDATOS

6.1 – Observado o contido no art. 133 da Lei Federal n° 
8.069/90 e art. 41 da Lei Municipal n° 1.149/15, o can-
didato a membro do Conselho Tutelar deverá preencher, 
no ato da inscrição da candidatura, cumulativamente, os 
seguintes requisitos de caráter eliminatório:

a) possuir reconhecida idoneidade moral, atestada por 
(02) duas pessoas alistadas eleitoralmente no município 
ou área de jurisdição do respectivo Conselho Tutelar, ob-
servados os impedimentos legais, inclusive os relativos a 
grau de parentesco elencados no art. 66 da Lei Munici-
pal nº 1.149/15, salvo candidato Conselheiro Tutelar em 
exercício de mandato, conforme o disposto no art. 135 do 
ECRIAD;

b) idade igual ou superior a 21 (vinte e um anos) na data 
da inscrição de candidatura;

c) residência e domicílio eleitoral no Município de Itarana/
ES de, no mínimo, 02 (dois) anos, comprovadamente;

d) escolaridade de ensino médio ou correspondente, na 
data da inscrição de candidatura, comprovada por certi-
ficado de conclusão do ensino médio ou correspondente;

e) gozo de seus direitos políticos com comprovação me-
diante certidão da Justiça Eleitoral;

f) não ter sido penalizado com a destituição da função de 
membro do Conselho Tutelar;

g) ser aprovado em prova objetiva de conhecimentos es-
pecíficos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – 
ECRIAD;

h) comprovação de idoneidade moral, também, através de 
certidões negativas da Polícia Civil, Polícia Federal, da Jus-
tiça Estadual e Justiça Federal, salvo candidato Conselhei-
ro Tutelar em exercício de mandato, conforme o disposto 
no art. 135 do ECRIAD;

i) ter disponibilidade para exercer a função pública de Con-
selheiro Tutelar em caráter exclusivo.

7 – DA JORNADA DE TRABALHO, DA REMUNERAÇÃO, DOS 
DIREITOS E VANTAGENS

7.1 – O exercício do mandato de Conselheiro Tutelar confi-
gura regime de dedicação exclusiva, vedado ao Conselheiro 
Tutelar titular eleito o exercício concomitante de qualquer 
outra atividade pública ou privada, observados os deve-
res, direitos, regime e jornada de trabalho previstos na Lei 
Municipal nº 1.149/15, sem prejuízo do atendimento em 
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regime de plantão/sobreaviso, assim como realização de 
diligências e tarefas inerentes à condição de Conselheiro.

7.2 – O vencimento base do Conselheiro Tutelar é de R$ 
1.036,47 (mil e trinta e seis reais e quarenta e sete cen-
tavos), correspondente ao Nível IV, Padrão A, da Tabela 
de Vencimentos, Anexo II da Lei Municipal nº 813/2008, e 
o reajuste do vencimento se fará na mesma época e pelo 
mesmo índice utilizado para reajustar o vencimento dos 
servidores públicos municipais.

7.3 – Caso o Conselheiro eleito for servidor público muni-
cipal, será colocado à disposição do Conselho Tutelar, po-
dendo optar pelo vencimento do seu Órgão de origem, ou 
do próprio Conselho Tutelar, pelo tempo que durar o exer-
cício efetivo do mandato, contando esse tempo para todos 
os direitos legais, vedada qualquer forma de acumulação 
da remuneração, sendo-lhe garantido o retorno ao cargo, 
emprego ou função que exercia, assim que findado o seu 
mandato.

7.4 – O exercício efetivo da função de Conselheiro Tute-
lar será considerado tempo de serviço público, não sendo 
contabilizado, porém, para fins de promoção por mereci-
mento.

7.5 – A apuração do tempo de serviço será feita em dias, 
que serão convertidos em anos de 365 (trezentos e ses-
senta e cinco) dias, obedecida a legislação previdenciária 
aplicável.

7.6 – O Conselho Tutelar funciona ininterruptamente em 
sua sede, nos dias úteis, das 08h:00min. às 16h:00min, 
garantida a jornada mínima de trabalho de 07 (sete) horas 
diárias e 35 (trinta e cinco) horas semanais.

7.7 – As escalas de serviço, folgas compensatórias e cri-
térios para o regime de plantão a que estão sujeitos os 
Conselheiros Tutelares são definidas pelo respectivo Regi-
mento Interno.

7.8 – Aos Conselheiros Tutelares no efetivo exercício de 
seus mandatos são assegurados os seguintes direitos:

a) cobertura previdenciária;

b) gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 
(um terço) do valor da remuneração mensal;

c) licença-maternidade;

d) licença-paternidade;

e) gratificação natalina;

f) licença para tratamento de saúde;

g) licença para tratamento de saúde por acidente em ser-
viço;

h) licença para tratamento de saúde em pessoa da família;

i) diárias e pagamento de despesas de transporte para ca-
pacitações, congressos e/ou similares, conforme Instru-
ções baixadas pelo Poder Executivo Municipal;

7.9 – O mandato dos Conselheiros Tutelares será de 04 
(quatro) anos, permitida uma recondução, mediante novo 
processo de escolha em igualdade de condições com os 
demais pretendentes.

8 – DOS IMPEDIMENTOS

8.1 – São impedidos de servir no mesmo Conselho os côn-
juges, companheiros, ainda que em união homoafetiva, as-
cendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, 
cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou 
madrasta e enteado, estendendo-se estes impedimentos 
do Conselheiro em relação à Autoridade Judiciária e ao 
representante do Ministério Público com atuação na Jus-
tiça da Infância e Juventude em exercício na Comarca de 
Itarana/ES.

8.2 – Existindo candidatos impedidos de atuar no mesmo 
Conselho Tutelar e que obtenham votação suficiente para 
figurarem entre os 05 (cinco) primeiros lugares, conside-
rar-se-á eleito aquele que tiver maior votação. O candi-
dato remanescente será reclassificado como seu suplente 
imediato, assumindo na hipótese de vacância desde que 
não exista impedimento.

8.3 – Estão impedidos de participar do processo de esco-
lha:

a) aqueles que não preencham as exigências previstas no 
art. 133 da Lei Federal

n° 8.069/90 e no art. 41 da Lei Municipal n° 1.149/15;

b) os Conselheiros Tutelares que tiverem exercido a função 
por dois mandatos consecutivos ou que tiveram o mandato 
estendido/prorrogado;

c) os Conselheiros Tutelares titulares que tiverem exercido 
a função por período consecutivo superior a um mandato 
e meio;

8.4 – Para fins de candidatura, os mandatos dos Conse-
lheiros Tutelares anteriores ao processo de escolha em 
data unificada serão considerados com base na norma que 
orientou o seu respectivo processo de escolha.

9 – DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA
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9.1. O processo de escolha para membros do Conselho 
Tutelar observará as deliberações da Comissão Especial e 
o Calendário disposto no ANEXO I do presente Edital.

9.2. Se houver a necessidade de qualquer alteração no 
conteúdo do Calendário, em caráter excepcional, a comu-
nicação será realizada nos termos do subitem 3.1 deste 
Edital, garantindo a todos os participantes o conhecimento 
prévio e tempestivo.

9.3. O CMDCA fará publicar, em nome da Comissão Especial, 
editais específicos nos termos do subitem 3.1, para cada 
uma das fases do processo de escolha, em especial sobre:

a) Relação de candidatos inscritos;

b) Relação preliminar dos candidatos considerados habili-
tados, após a análise documental;

c) Relação definitiva dos candidatos considerados habili-
tados, após o julgamento de eventuais impugnações, e 
informações sobre a prova objetiva;

d) Relação preliminar dos candidatos considerados apro-
vados, após a realização da prova objetiva;

e) Relação definitiva dos candidatos considerados aprova-
dos, após o julgamento de eventuais impugnações.

f) Data e local da votação;

g) Resultado preliminar do pleito, após o encerramento da 
apuração;

h) Resultado final e definitivo do processo de escolha, após 
o julgamento de eventuais impugnações;

i) Formalização da nomeação e cerimônia de posse.

10 – DA INSCRIÇÃO E ENTREGA DOS DOCUMENTOS

10.1 – A participação no presente processo de escolha em 
data unificada iniciar-se-á pelo Requerimento de Inscrição, 
conforme ANEXO II deste Edital.

10.2 – A inscrição será efetuada pessoalmente pelo candi-
dato na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente de Itarana/ES, situada na Travessa 
Becalli, nº 30, Centro, Itarana/ES, na Secretaria Municipal 
de Assistência Social, em dias de expediente da Prefeitu-
ra, no horário de 08h:00min às 12h:00min, no período de 
10/06/2019 a 14/06/2019.

10.3 – Na impossibilidade do candidato se apresentar pes-
soalmente para a solicitação da inscrição, a mesma poderá 
ser realizada através de procuração pública, ou particular 
com firma reconhecida.

10.4 – No caso de Inscrição por procuração, o procurador 
deverá apresentar documento original com foto.

10.5 – Ao realizar a inscrição, o candidato deverá, obriga-
toriamente e sob pena de indeferimento da sua candida-
tura, apresentar via original e cópia simples dos seguintes 
documentos:

a) carteira de identidade ou documento equivalente;

b) título de eleitor e certidão atualizada fornecida pelo Car-
tório Eleitoral, comprovando a quitação eleitoral, o pleno 
gozo dos direitos políticos e que possui domicílio eleitoral 
no Município de Itarana/ES por no mínimo 02 (dois) anos;

c) declaração de que, uma vez eleito e empossado, se de-
dicará exclusivamente às atividades de Conselheiro Tute-
lar, sob pena de perda do mandato;

d) certidões negativas atualizadas de ações criminais, que 
comprovem idoneidade moral do candidato por não ter 
sido condenado ou estar respondendo como acusado ou 
indiciado pela prática de infração penal, administrativa, ou 
conduta incompatível com a função de membro do Conse-
lho Tutelar, salvo candidato Conselheiro Tutelar em exercí-
cio de mandato, nos termos do art. 135 do ECRIAD;

e) declaração de idoneidade moral conforme alínea “a” do 
subitem 6.1 deste Edital, salvo candidato Conselheiro Tu-
telar em exercício de mandato, nos termos do art. 135 do 
ECRIAD;

f) certidão de quitação com as obrigações militares, para 
candidatos do sexo masculino;

g) comprovante de residência atualizado e declaração que 
possui residência no Município de Itarana/ES por no míni-
mo 02 (dois) anos;

h) certificado de conclusão do ensino médio ou curso cor-
respondente;

i) duas fotos 3x4 frontais que permitam a fácil identifica-
ção do rosto do candidato, com fundo uniforme, estando 
devidamente trajado;

10.6 – Do ato da inscrição:

a) o candidato deverá apresentar o Requerimento de Ins-
crição, em conformidade ao Anexo II, e entregá-lo em 
envelope não lacrado juntamente da documentação com-
probatória, descritas no subitem 10.5 ao servidor e/ou 
conselheiro responsável pelo recebimento da inscrição;

b) os membros da Comissão Geral, os servidores e/ou 
conselheiros responsáveis pelas inscrições nomeados 
pela Comissão Geral receberão dos candidatos o enve-
lope, e realizará a conferência e autenticação própria da 



05/04/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1236

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 112

documentação;

c) após autenticação da documentação, o responsável 
lacrará o envelope na presença do candidato, que o ru-
bricará junto da pessoa responsável pelo recebimento da 
inscrição;

d) o Requerimento de Inscrição (ANEXO II) deverá ser en-
tregue em duas vias, para a fé e contrafé;

e) os documentos digitalizados serão considerados váli-
dos, desde que também apresentados os originais ou se 
somente existirem em formato digital.

f) concluída a inscrição, o candidato receberá o compro-
vante da mesma.

10.7 – São de inteira responsabilidade do candidato as 
informações prestadas, os documentos apresentados por 
ocasião da inscrição, o preenchimento de forma correta de 
todos os dados solicitados no requerimento da inscrição, 
bem como a sua comprovação a qualquer tempo.

a) não serão aceitas inscrições fora do prazo ou com docu-
mentação incompleta.

b) uma vez efetivada a inscrição, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração e/ou a apresentação de 
novos documentos.

c) os candidatos que apresentarem comprovações falsas 
ou inexatas, constantes no Requerimento de Inscrição, 
bem como apresentarem documentos falsos, serão impug-
nados, além da imputação das penalidades legais.

10.8 – Não será autorizado ao servidor e/ou conselheiro 
responsável pela inscrição prestar informações referentes 
à documentação entregue, bem como ao andamento do 
Processo de Escolha.

10.9 – Quaisquer esclarecimentos de dúvidas sobre o Edi-
tal serão sanados pela Comissão Especial, devendo ser 
encaminhadas via e-mail eletrônico: cmdcaitarana.es@
outlook.com ou protocolado na Prefeitura Municipal de Ita-
rana, no Setor do Protocolo Geral.

11 – DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

11.1 – Encerrado o prazo de inscrição das candidaturas, a 
Comissão Especial realizará, no prazo de 05 (cinco) dias, 
a análise da documentação apresentada em consonância 
com as exigências deste Edital, além da subsequente pu-
blicação da relação dos candidatos inscritos.

11.2 – A relação dos candidatos inscritos e a respectiva 
documentação ficarão à disposição do representante do 
Ministério Público para ciência e eventual fiscalização.

12 – DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS E DOS RECUR-
SOS

12.1 – Qualquer cidadão poderá requerer a impugnação de 

candidato no prazo de

05 (cinco) dias, contados da publicação do Edital com a 
relação dos candidatos inscritos, em petição devidamente 
justificada e fundamentada e dirigida à Comissão Especial, 
sendo o mesmo protocolado na Prefeitura Municipal de Ita-
rana, no Setor do Protocolo Geral.

12.2 – Os candidatos impugnados, após decorrido o prazo 
do subitem anterior, serão notificados do teor da impug-
nação no prazo de 03 (três) dias, para que, caso queiram, 
apresentem sua defesa no prazo de 05 (cinco) dias, conta-
dos a partir da data do recebimento da notificação;

12.3 – A Comissão Especial analisará o teor das impugna-
ções e defesas apresentadas, podendo solicitar a qualquer 
dos interessados a juntada de documentos e outras provas 
do que fora alegado, caso necessário;

12.4 – A Comissão Especial terá o prazo de 05 (cinco) 
dias, contados do término do prazo para apresentação de 
defesa pelos candidatos impugnados, para decidir sobre a 
impugnação.

12.5 – Julgadas as impugnações, a Comissão Especial fará 
publicar Edital contendo a relação preliminar dos candida-
tos habilitados.

12.6 – Todas as decisões da Comissão Especial serão fun-
damentadas e devidamente cientificadas aos interessados, 
para fins de interposição dos recursos previstos no subi-
tem 12.7 deste Edital.

12.7 – Das decisões da Comissão Especial caberá recurso 
administrativo em última instância à plenária do CMDCA, 
no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da publica-
ção do Edital referido no subitem anterior, sendo que a ple-
nária se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão 
com a máxima celeridade.

12.8 – Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial fará 
publicar a relação definitiva dos candidatos habilitados 
para a prova objetiva de conhecimentos específicos, con-
forme

arts. 41, inc. VI, e 42 da Lei Municipal 1.149/15.

12.9 – Constatando-se falsidade de qualquer informação 
ou documento apresentado, independentemente da fase 
em que se encontre o processo de escolha, o candidato 
beneficiado será excluído do pleito, sem prejuízo da co-
municação do fato e encaminhamento dos documentos ao 
representante do Ministério Público para as providências 
que entender cabíveis.

13 – DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍ-
FICOS

13.1 – A prova objetiva de conhecimentos específicos será 
realizada no dia 18 de agosto 2019 (domingo) das 08h:-
30min às 11h:00min, na cidade de Itarana/ES, em local a 

mailto:cmdcaitarana.es@outlook.com
mailto:cmdcaitarana.es@outlook.com
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ser divulgado com antecedência nos termos do subitem 3.1 
deste Edital, e consistirá na resolução de 20 (vinte) ques-
tões de múltipla escolha sobre a Lei Federal nº 8.069/90 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD), com pon-
tuação máxima de 10 (dez) pontos, valendo cada questão 
0,5 (zero vírgula cinco) ponto, sendo aprovado o candidato 
que obtiver nota mínima de 06 (seis) pontos.

13.2 – A prova objetiva de conhecimentos específicos será 
elaborada e corrigida pela Comissão Especial.

13.3 – O candidato que não atingir pontuação igual ou 
superior a 06 (seis) pontos na prova objetiva ou que não 
comparecer no dia designado para realização da prova 
será desclassificado, sendo expressamente vedada a reali-
zação de segunda chamada.

13.4 – O candidato deverá comparecer ao local da prova 
a ser designado com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos, portando documento pessoal de identificação 
com foto, comprovante de inscrição e caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.

13.5 – Não haverá aplicação de prova fora do local, data e 
horários preestabelecidos no Edital.

13.6 – A prova terá duração máxima de 02h30m (duas 
horas e trinta minutos), sendo que durante sua aplicação 
não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer 
espécie; comunicação entre os candidatos; utilização de 
boné, chapéu, gorro ou similares; utilização de telefones 
celulares, relógios ou de qualquer outro objeto que não 
seja estritamente necessário, conforme referido no subi-
tem 13.4.

13.7 – O candidato não poderá se ausentar da sala de pro-
vas desacompanhado do fiscal.

13.8 – O local da prova e demais informações serão co-
municadas mediante Edital com antecedência necessária e 
ampla publicidade.

13.9 – A lista de candidatos aprovados na prova objetiva 
de conhecimentos específicos será divulgada em até 07 
(sete) dias após sua aplicação, cabendo recurso escrito e 
devidamente fundamentado à plenária do CMDCA no prazo 
de 03 (três) dias contados da publicação, que o julgará em 
igual prazo, sendo que a falta de fundamentação no recur-
so culminará no seu não conhecimento.

13.10 – Consolidada a lista definitiva dos aprovados, após 
decididos eventuais recursos, esta será amplamente divul-
gada conforme subitem 3.1 deste Edital, tornando aptos 
os candidatos aprovados a participarem da etapa do pro-
cesso de escolha através do voto popular.

14 – DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA

14.1 – Cabe ao Poder Público, com a colaboração dos ór-
gãos de imprensa local, dar ampla divulgação ao processo 
de escolha desde o momento da publicação do presente 
Edital, incluindo informações quanto ao papel do Conse-
lho Tutelar, dia, horário e locais de votação, dentre outras 
informações destinadas a assegurar a ampla participação 
popular no pleito.

14.2 – É vedada a vinculação político-partidária das can-
didaturas, seja através da indicação, no material de pro-
paganda ou inserções na mídia, de legendas de partidos 
políticos, símbolos, slogans, nomes ou fotografias de pes-
soas que, direta ou indiretamente, denotem tal vinculação.

14.3 – Os candidatos somente poderão dar início à campa-
nha após a publicação da relação definitiva dos candidatos 
aprovados na prova objetiva, prevista no subitem 13.10 
deste Edital.

14.4 – A propaganda em vias e logradouros públicos ob-
servará, por analogia, os limites impostos pela legislação 
eleitoral e o Código de Posturas do Município de Itarana/
ES, garantindo igualdade de condições a todos os candi-
datos.

14.5 – Os candidatos poderão promover suas candidatu-
ras junto aos eleitores por meio de debates, entrevistas e 
distribuição de panfletos, desde que não causem dano ou 
perturbem a ordem pública ou particular.

14.6 – As instituições públicas ou particulares que tenham 
interesse em promover debates com os candidatos deve-
rão formalizar convite a todos aqueles que estiverem aptos 
a concorrer ao cargo de membro do Conselho Tutelar, ou 
seja, os aprovados em caráter definitivo na prova objetiva.

14.7 – Os debates deverão ter regulamento próprio, a ser 
apresentado pelos organizadores a todos os participantes 
e à Comissão Especial designada pelo CMDCA, no prazo 
mínimo de 05 (cinco) dias de antecedência do evento.

14.8 – Cabe à Comissão Especial supervisionar a realiza-
ção dos debates, zelando para que sejam proporcionadas 
iguais oportunidades a todos os candidatos nas suas expo-
sições e respostas.

14.9 – É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por 
meio dos veículos de comunicação em geral (jornais, rá-
dio, televisão ou internet), faixas, outdoors, camisas, bo-
nés e outros meios não previstos neste Edital.

14.10 – É dever do candidato portar-se com urbanidade 
durante a campanha, sendo vedada a propaganda irreal 
ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os de-
mais candidatos.

14.11 – Não será permitido qualquer tipo de propaganda 
no dia da eleição, em qualquer local público ou aberto ao 
público, sendo que a aglomeração de pessoas portando 
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instrumentos de propaganda caracteriza manifestação co-
letiva, com ou sem utilização de veículos.

14.12 – A violação das regras de campanha importará na 
cassação da candidatura ou diploma de posse do candidato 
responsável, após a instauração de procedimento adminis-
trativo pela Comissão Especial, no qual seja garantido ao 
candidato o exercício do contraditório e da ampla defesa.

15 – DO PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA

15.1 – A votação para os membros do Conselho Tutelar do 
Município de Itarana/ES, realizar-se-á no dia 06 de outu-
bro de 2019, das 08h:00min às 17h:00min.

15.2 – É facultado aos candidatos, por si só ou por meio de 
representantes credenciados perante à Comissão Especial, 
acompanhar todo o andamento da votação.

15.3 – Cada candidato poderá credenciar, até 48 (quaren-
ta e oito) horas antes do pleito, 01 (um) representante por 
local de votação e 01 (um) representante para acompa-
nhar a apuração dos votos.

15.4 – A votação ocorrerá preferencialmente em urnas 
eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral, observadas as 
disposições das Resoluções aplicáveis expedidas pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral do Es-
tado do Espírito Santo.

15.5 – Caso a votação não ocorra na forma do subitem 
15.4, as cédulas para votação manual serão elaboradas 
pela Comissão do Especial, adotando parâmetros similares 
aos empregados pela Justiça Eleitoral em sua confecção.

15.6 – Nas cabines de votação serão fixadas listas com a 
relação dos nomes, codinomes, fotos e números dos can-
didatos a membro do Conselho Tutelar.

15.7 – As mesas receptoras de votos deverão lavrar atas 
segundo modelo fornecido pela Comissão Especial, nas 
quais deverão ser registradas eventuais intercorrências 
ocorridas no dia da votação, além do número de eleitores 
votantes em cada uma das urnas.

15.8 – Após a devida identificação, o eleitor assinará a 
lista de presença e procederá a votação.

15.9 – O eleitor que não souber ou não puder assinar, usa-
rá a impressão digital como forma de identificação.

15.10 – O eleitor poderá votar somente em um candidato 
a membro do Conselho Tutelar.

15.11 – No caso de votação manual, os votos em mais 
de um candidato ou que contenham rasuras que não per-
mitam auferir a vontade do eleitor serão considerados 

inválidos, devendo ser colocados em envelope separado, 
conforme previsto no regulamento do processo de escolha.

15.12 – Será também considerado inválido o voto:

a) cuja cédula contenha mais de 01 (um) candidato assi-
nalado;

b) cuja cédula não estiver rubricada pelos membros da 
mesa de votação;

c) cuja cédula não corresponder ao modelo oficial;

d) que tiver o sigilo violado.

15.13 – Efetuada a apuração, serão considerados eleitos 
os 05 (cinco) candidatos mais votados, ressalvada a ocor-
rência de quaisquer vedações legais, sendo os demais can-
didatos considerados suplentes pela ordem de votação.

15.14 – Em caso de empate na votação, será considerado 
eleito o candidato com maior idade.

16 – DAS VEDAÇÕES AOS CANDIDATOS DURANTE O PRO-
CESSO DE ESCOLHA

16.1 – Conforme previsto no art. 139, § 3° da Lei Federal 
n° 8.069/90, é vedado ao candidato doar, oferecer, pro-
meter ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal 
de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor.

16.2 – É também vedada a prática de condutas abusivas 
ou desleais que acarretem vantagem indevida ao candi-
dato, como a “boca de urna” e o transporte de eleitores, 
dentre outras previstas na Lei Federal n° 9.504/97 (Lei 
Eleitoral), caracterizando violação do dever de idoneidade 
moral que constitui requisito elementar da candidatura.

16.3 – Os candidatos que praticarem quaisquer das con-
dutas relacionadas nos subitens anteriores, durante e/ou 
depois da campanha, inclusive no dia da votação, terão 
seus registros de candidatura ou diplomas de posse cas-
sados, sem prejuízo da apuração da responsabilidade civil 
e criminal, inclusive de terceiros que com eles colaborem.

16.4 – Caberá à Comissão Especial ou, após sua dissolu-
ção, à plenária do CMDCA, decidir pela cassação da can-
didatura ou do diploma de posse, após a instauração de 
procedimento administrativo no qual seja garantido ao 
candidato o exercício do contraditório e da ampla defesa.

17 – DOS ELEITORES

17.1 – O voto é facultativo e poderão votar todos os cida-
dãos que sejam eleitores no Município de Itarana/ES, ou 
que já tenham solicitado a transferência do seu título para 
a localidade, comprovadamente.



05/04/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1236

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 115

17.2 – Não será permitido voto por procuração.

18 – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

18.1 – Ao final de todo o Processo de Escolha em Data 
Unificada, a Comissão Especial encaminhará relatório ao 
CMDCA, que fará divulgar, nos termos do subitem 3.1, o 
nome dos 05 (cinco) conselheiros tutelares titulares e os 
suplentes, escolhidos em ordem decrescente de votação.

19 – DA FORMAÇÃO INICIAL

19.1 – As diretrizes e parâmetros para a formação dos 
Conselheiros Tutelares deverão ser apresentadas aos can-
didatos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, após a realização e a divulgação do re-
sultado definitivo dos candidatos eleitos pelo processo de 
escolha, conforme o subitem 18.1 deste Edital.

20 – DA NOMEAÇÃO E POSSE

20.1 – A diplomação dos membros do Conselho Tutelar 
será concedida pelo presidente do CMDCA, após a divulga-
ção do resultado final.

20.2 – O Chefe do Poder Executivo nomeará e dará posse 
aos membros eleitos do Conselho Tutelar para o quadriê-
nio 2020/2023 no dia 10 de janeiro de 2020.

20.3 – Além dos 05 (cinco) candidatos mais votados, serão 
de igual modo empossados
05 (cinco) candidatos suplentes, conforme dispõe o art. 
44 da Lei Municipal nº 1.149/15, observada a ordem de 
votação, de modo a assegurar a continuidade do funciona-
mento do Conselho Tutelar em caso de férias, licenças ou 
impedimentos dos membros titulares.

20.4 – O início do exercício da função de Conselheiro Tute-
lar dar-se-á na ocasião da posse.

21 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1 – As cópias do presente Edital e demais atos exara-
dos pela Comissão Especial serão amplamente divulgados 
e publicados, nos termos do subitem 3.1 deste Edital.

21.2 – É assegurado a todos os candidatos o direito ao 
contraditório e ampla defesa, reconhecidas garantias cons-
titucionais, mediante a interposição de recurso nos prazos, 
formas e condições previstas nesse Edital, sem prejuízo de 
eventual acesso ao Poder Judiciário.

21.3 – Os prazos que se vencerem nos sábados, domin-
gos, em pontos facultativos ou feriados nacionais, esta-
duais e/ou municipais ficarão prorrogados para o dia útil 
subsequente, sendo que nos dias úteis os prazos obedece-
rão ao horário de funcionamento da Prefeitura Municipal, 
qual seja, de 08h:00min às 11h:00min e das 12h:30min 
às 16h:30min.

20.4 – A entrega dos documentos pelo candidato no ato da 
inscrição lhe dará direito a protocolo do Requerimento de 
Inscrição (ANEXO II), o que não significa que sua inscrição 

foi aprovada ou aceita, vez que a conferência e a apro-
vação dependerão da análise e da decisão da Comissão 
Especial, conforme consta neste Edital, e emissão do Com-
provante de Inscrição, conforme ANEXO IV deste Edital.

20.5 – Após realizada a inscrição, presume-se que o can-
didato conhece e aceita plenamente todos os termos do 
presente Edital, não podendo vir alegar desconhecimento 
deste instrumento.

20.6 – O Processo de Escolha em Data Unificada para 
membro do Conselho Tutelar ocorrerá com o número míni-
mo de 10 (dez) candidatos devidamente habilitados.

20.7 – Caso o número de pretendentes habilitados seja 
inferior a 10 (dez), o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente poderá suspender o trâmite do 
processo de escolha e reabrir prazo, por uma única vez, 
para inscrição de novas candidaturas, sem prejuízo da 
data do processo de escolha especificado no art. 39 da Lei 
Municipal nº 1.149/15 e da garantia de posse dos novos 
Conselheiros ao término do mandato em curso.

20.8 – Caso não seja atingido o número mínimo especifi-
cado, realizar-se-á o processo de escolha com o número 
de inscrições que houver.

20.9 – Em qualquer caso, o Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente deverá envidar esforços 
para que o número de candidatos seja o maior possível, 
de modo a ampliar as opções de escolha pelos eleitores e 
obter um número maior de suplentes.

20.10 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Especial juntamente com o CMDCA, sob fiscalização do Mi-
nistério Público Estadual, observadas as normas contidas 
na Lei Federal n° 8.069/90, na Legislação Municipal aplicá-
vel, nas Resoluções do CONANDA e nos demais diplomas 
legais pertinentes.

20.11 – É de total responsabilidade e interesse do can-
didato acompanhar as publicações de todos os atos, edi-
tais e comunicados referentes ao processo de escolha em 
data unificada dos membros do Conselho Tutelar, inclusive 
manter seu endereço e contato atualizados para eventuais 
contatos.

20.12 – Os trabalhos da Comissão Especial se encerram 
com o envio do Relatório Final ao CMDCA, devendo nele 
conter o resultado final da votação devidamente homolo-
gado.

20.13 – Integra o presente Edital a resolução CMDCA Nº 
002/2019 para fim de regulamentação do presente Pro-
cesso Seletivo Simplificado.

Itarana/ES, 04 de abril de 2019.

Publique-se.

FRANCISCO MARTINELLI BERGAMASCHI

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos

da Criança e do Adolescente de Itarana/ES
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ANEXO I

EDITAL CMDCA Nº 001/2019

PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA MEMBROS DO

CONSELHO TUTELAR - QUADRIÊNIO 2020/2023

CALENDÁRIO DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA

AÇÕES PRAZOS SUGERIDOS

Inscrição dos candidatos e entrega de documentos – item 09 10/06/2019 a 14/06/2019

Análise da documentação exigida – item 10 17/06/2019 a 24/06/2019

Publicação do Edital com a relação dos candidatos inscritos – item 11.1 26/06/2019

Impugnação das candidaturas – item 11.1 27/06/2019 a 03/072019

Notificação aos candidatos impugnados – item 11.2 04/07/2019 a 08/07/2019

Prazo de defesa contra a impugnação – item 11.2 09/07/19 a 15/07/2019

Decisão sobre as impugnações pela Comissão Especial – item 11.4 16/07/2019 a 22/07/2019

Publicação do Edital com relação preliminar dos candidatos habilitados – item 11.5 24/07/2019

Recurso à plenária do CMDCA sobre decisões da Comissão Especial sobre as impugnações – item 11.7 24/07/2019 a 30/07/2019

Reunião da plenária do CMDCA para julgamento do(s) recurso(s) – item 11.7 31/07/2019

Publicação da relação definitiva dos candidatos habilitados à prova objetiva – item 11.8 05/08/2019

DATA DA PROVA OBJETIVA – ITEM 12.1 18 de AGOSTO DE 2019

Publicação do Edital com a lista de aprovados – item 12.9 27/08/2019

Recurso à plenária do CMDCA – item 12.9 27/08/2019 a 29/08/2019

Publicação do Edital com a lista dos candidatos aptos ao Processo de Escolha em Data Unificada - Votação 03/09/2019

Reunião para firmar compromisso e ter conhecimento formal das regras de campanha 04/09/2019
Campanha 05/09/2019 a 04/10/2019
Divulgação dos locais de votação 16/09/2019
PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA - VOTAÇÃO 06 DE OUTUBRO DE 2019
Divulgação do resultado da votação 08 DE OUTUBRO DE 2019

Formação inicial dos Conselheiros eleitos
Após a divulgação do re-
sultado da votação

POSSE DOS CONSELHEIROS 10 DE JANEIRO DE 2020

ANEXO II

EDITAL CMDCA Nº 001/2019

PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA MEMBROS DO

CONSELHO TUTELAR - QUADRIÊNIO 2020/2023

REQUERIMENTO/PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO

Nº INSCRIÇÃO:

DADOS PESSOAIS:
NOME DO CANDIDATO:
DATA DE NASCIMENTO: / / SEXO: ( ) F ( ) M
RG N°.: ORG. EXP.: UF: CPF N°.:
TÍTULO DE ELEITOR: ZONA: SEÇÃO:
ENDEREÇO PARA CONTATO:
RUA: N°.:
COMPLEMENTO: BAIRRO: CEP:
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MUNICÍPIO: UF:
TEL: ( ) CEL: ( )
E-MAIL:
DOCUMENTOS APRESENTADOS E ENTREGUES
Checklist – Item 10.5:

MARCAR COM X

Cópia da Carteira de identidade ou documento equivalente.
Cópia do Título de eleitor e Certidão atualizada fornecida pelo Cartório Eleitoral, comprovando a 
quitação eleitoral, o pleno gozo dos direitos políticos e que possui domicílio eleitoral no Município de 
Itarana/ES por no mínimo 02 (dois) anos.
Declaração de que, uma vez eleito e empossado, se dedicará exclusivamente às atividades de Conse-
lheiro Tutelar, sob pena de perda do mandato.
Certidões negativas atualizadas de ações criminais, que comprovem idoneidade moral do candidato 
por não ter sido condenado ou estar respondendo como acusado ou indiciado pela prática de infração 
penal, administrativa, ou conduta incompatível com a função de membro do Conselho Tutelar, salvo 
candidato Conselheiro Tutelar em exercício de mandato, nos termos do art. 135 do ECRIAD.
Declaração de idoneidade moral conforme alínea “a” do subitem 6.1 deste Edital, salvo candidato 
Conselheiro Tutelar em exercício de mandato, nos termos do art. 135 do ECRIAD.
Certidão de quitação com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino.
Cópia de Comprovante de residência atualizado e Declaração que possui residência no Município de 
Itarana/ES por no mínimo 02 (dois) anos.
Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Curso correspondente.
02 (duas) fotos 3x4 frontais que permitam a fácil identificação do rosto do candidato, com fundo uni-
forme, estando devidamente trajado.

TERMO DE COMPROMISSO

Declaro estar ciente e de acordo com as normas do Edital N° 001/2019, do Processo de Escolha em Data Unificada para Membros do 
Conselho Tutelar - Quadriênio 2020/2023 da Prefeitura Municipal de Itarana, realizado por meio do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - CMDCA, declaro ainda, serem verdadeiras todas as informações prestadas neste Requerimento/Protocolo 
de Inscrição, bem como a veracidade dos documentos entregues, bem como aceito as decisões que possam ser tomadas pela Comis-
são Geral em casos omissos e em situação não previstas, conforme estabelecido no Edital.

OBS.: (Anexar Procuração reconhecida em cartório, junto à documentação quando procurador).

Observações complementares:

Itarana/ES, _____ de junho de 2019.

ANEXO III

EDITAL CMDCA Nº 001/2019

PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA MEMBROS DO

CONSELHO TUTELAR - QUADRIÊNIO 2020/2023

DECLARAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

Eu, ___________ (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, nº do doc. de identidade), candidato a Conselheiro Tutelar 
do Município de Itarana/ES, para o biênio 2020/2023, nos termos do subitem 6.1, alínea i, do Edital CMDCA Nº 001/2019, 
DECLARO que uma vez eleito e empossado prestarei dedicação exclusiva às atividades de Conselheiro Tutelar sob pena 
de perda do mandato.

Itarana/ES, _____ de ________________ de 2019.

Assinatura do Candidato

_____________________________________

Assinatura do Responsável pelo Recebimento da 
Inscrição
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ANEXO IV

EDITAL CMDCA Nº 001/2019

PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA MEMBROS DO

CONSELHO TUTELAR - QUADRIÊNIO 2020/2023

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Nº INSCRIÇÃO:

DADOS PESSOAIS:

NOME DO CANDIDATO: _________________________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO: _____/ _____ /___________ SEXO: ( ) F ( ) M

RG N°.: _______________
ORG. EXP.: 
_________

UF: ____ CPF N°.: ______________________

TÍTULO DE ELEITOR: __________________________
ZONA: 
_________

SEÇÃO: ______________

Itarana/ES, _____ de junho de 2019.

PORTARIA Nº 1.367/2019
Publicação Nº 193160

PORTARIA Nº 1.367/2019

Revoga Portaria nº 1.179/2019, que nomeia a Srª. Paloma 
Adelaide de Lima Fardin para exercer o cargo em comissão 
de Chefe de Setor e da outras providências

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

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 1.179/2019, que nomeia a 
Srª. PALOMA ADELAIDE DE LIMA FARDIN, para exercer o 
cargo em comissão de Chefe de Setor de Saúde, a partir 
do dia 08 de abril de 2019.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Itarana/ES, 04 de abril 
de 2019.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Municipal de Itarana

PORTARIA Nº019
Publicação Nº 192978

PORTARIA Nº 019/2019 

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO 

O Diretor do SAAE- do Município de Itarana, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pelo 
inciso V do art. 84 e nos termos da alínea a do inciso II do 
art. 114, todos da Lei Orgânica Municipal. 

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

CONSIDERANDO a indicação de Servidor no Termo de Re-
ferência do processo administrativo nº 049/2018. 

CONSIDERANDO a necessidade de formalizar a nomeação 
do servidor indicado no Termo de Referência, o qual vem 
acompanhando a execução do contrato em destaque, des-
de a sua assinatura/publicação.

Resolve: 

Art. 1º Nomear como fiscal do contrato nº 016/2019 
adiante identificado o(a) Servidor(a) indicado(a) no Termo 
de Referência integrante do processo 048/2018 o(a) servi-
dor(a) Contratado (a) PAULO SÉRGIO MARTINELLI MILLI, 
matrícula 003821.

CONTRATADO: LABORVIT COMÉRCIO DE PRODUTOS E 
INSTRUMENTOS PARA LABORATÓRIOS

Foto

3 x 4
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VALOR DO CONTRATO: R$52,00 (cinquenta e dois reais).

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de 
contratação; 

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

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

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

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

Art. 3º Ao(à) Fiscal nomeado(a) deverá ser entregue pelo 
Setor de Compras, imediatamente após a ciência de sua 
nomeação, pasta contendo cópias, no mínimo, do Edital 
de Licitação e de todos os seus anexos e do Contrato com 
sua respectiva publicação e, oportunamente, de seus adi-
tamentos, garantindo-lhe, assim, o domínio efetivo do ob-
jeto a ser fiscalizado.

 Art. 4º Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irres-
trito acesso aos autos do processo administrativo relativo 
ao Contrato sob fiscalização.

 Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data 03 
de Abril de 2019.

Itarana/es, 03 de abril de 2019.  

AMADO LEANDRO DA SILVA 

Diretor do SAAE 

 

CIÊNCIA DO(A) SERVIDOR(A) DESIGNADO(A) 

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

PAULO SÉRGIO MARTINELLI MILLI

Assinatura do Fiscal 

RESOLUÇÃO CMAS/ITARANANº 008/2019
Publicação Nº 193034

RESOLUÇÃO CMASI/ITARANA Nº 008/2019

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 
ITARANA/ES - CMASI, NO USO DE SUAS ATRIBUIçOES 
QUE LHE CONFERE A LEI MUNICIPAL N° 966/2012 E COM 
BASE NAS DELIBERAÇÕES TOMADAS NA REUNIÃO ORDI-
NÁRIA DE 03 DE ABRIL DE 2019.

CONSIDERANDO a SEÇÃO III-DAS COMISSÕES TEMÁTI-
CAS E GRUPOS DE TRABALHOS do Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Itarana/ES, aprovado por meio da 
Resolução CMASI N° 54/2018;

CONSIDERANDO a Ata N° 04/2019 da 4º Sessão Plenária 
Ordinária, realizada no dia 03 de abril de 2019, em que 
organiza a composição das Comissões Temáticas para o 
mandato do biênio 2017-2019;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os conselheiros para a composição das Co-
missões Temáticas do Conselho Municipal de Assistência 
Social de Itarana, para o mandato do biênio 2017-2019:

I - Comissão da Política de Assistência Social;

a) Soniliani Gomes Xavier Scheunemam - Poder Público;

b) Sabrina Scárdua Fiorotti - Poder Público;

c) Marcelo Buge - Sociedade Civil;

d) Samara Fernandes Tenório de Oliveira - Sociedade Civil.

II - Comissão de Acompanhamento a Gestão Municipal do 
Programa Bolsa Família e Cadastro Único;

a) Elaine De Zam Bridi - Poder Público;

b) Maria Cristina Dalmonech - Poder Público;

c) Maria Aparecida dos Santos - Sociedade Civil;

d) Graziany de Souza Fardin - Sociedade Civil.

III - Comissão de Financiamento e Orçamento da Assis-
tência Social;

a) Virgínia Corrêa de Souza Ratund - Sociedade Civil;

b) Creusméria Lúcia Gomes da Silva - Sociedade Civil;
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c) Débora Arrivabene - Poder Público;

d) Marta Aparecida de Paula - Poder Público.

IV – Comissão Permanente de Fiscalização, Acompanha-
mento e de Registro de Entidades ou Organizações de As-
sistência Social, bem como os serviços, programas e bene-
fícios socioassistenciais.

a) Maria José Cabral Damascena - Sociedade Civil;

b) Samara Fernandes Tenório de Oliveira - Sociedade Civil;

c) Braz Simão Baldotto Filho - Poder Público;

d) Lussandra Marquez Meneghel - Poder Público.

Art. 2º Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Itarana/ES, 04 de Abril de 2019.

DÉBORA ARRIVABENE

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Itarana/ES-CMASI

RESOLUÇÃO CMASI/ITARANA Nº 007/2019
Publicação Nº 193033

RESOLUÇÃO CMASI/ITARANA Nº 007/2019

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 
ITARANA/ES - CMASI, NO USO DE SUAS ATRIBUIçOES 
QUE LHE CONFERE A LEI MUNICIPAL N° 966/2012 E COM 
BASE NAS DELIBERAÇÕES TOMADAS NA REUNIÃO ORDI-
NÁRIA DE 03 DE ABRIL DE 2019.

CONSIDERANDO o art. 6º do Regimento Interno do Con-
selho Municipal de Itarana/ES que dispõe sobre a estrutura 
do CMASI;

CONSIDERANDO a Ata N° 12/2018 da 9º Sessão Plenária 
Ordinária, realizada no dia 07 de setembro de 2018, em 
que elege o representante da sociedade civil/trabalhador 
do SUAS, o conselheiro Sr.º Marcelo Buge para ocupar a 
vaga de vice-presidente para o biênio 2017-2019;

CONSIDERANDO a Resolução do CMASI N°004/2019 que 
reorganiza a composição da Diretoria Executiva para o bi-
ênio 2017-2019,

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar, nos termos da ATA N° 04, de 03/04/2019, 
a composição da Diretoria Executiva do Conselho Muni-
cipal de Assistência Social de Itarana/ES (CMASI) para o 
biênio 2017-2019, nos seguintes termos:

I – Primeiro Secretário: Marta Aparecida de Paula.

Parágrafo único. A competência do Primeiro Secretário 
consta no artigo 18 do Regimento Interno do CMASI.

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

Itarana/ES, 04 de Março de 2019.

DÉBORA ARRIVABENE

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Itarana/ES-CMASI

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 003/2019
Publicação Nº 193112

 RESOLUÇÃO CMDCA Nº

003/2019

Dispõe sobre regulamentação do Processo de Escolha em 
Data Unificada do Conselho Tutelar, de Itarana/ES.

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CMDCA) do Município de Itarana, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições Regimentais 
e Legais, especialmente nos termos do inciso VIII do art. 
20 da Lei Municipal nº 1.149/15:

CONSIDERANDO a alteração do art. 139 da Lei Federal nº 
8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD) 
pela Lei Federal nº 12.696/12, estabelecendo data unifica-
da em todo território nacional, para escolha dos membros 
dos Conselhos Tutelares locais através de eleições previs-
tas para o dia 06 de outubro de 2019 com a respectiva 
posse dos Conselheiros, também predeterminada para o 
dia 10 de janeiro de 2020;

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 1.149/15, além de 
reestruturar as matérias de regulamentação do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do 
Conselho Tutelar do Município de Itarana/ES, regrou no 
inciso VIII do seu art. 20 que a coordenação e responsa-
bilidade dessa eleição é do CMDCA, sob a fiscalização do 
Ministério Público Estadual na Comarca;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar público e regulamentar o Processo de Esco-
lha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar 
de Itarana/ES, com base nas Leis Federais nº 8069/1990, 
12.696/12, na Lei Municipal nº 1.149/15 e suas alterações, 
na Resolução 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CONANDA e na Resolução 
Nº 02/2019 do CMDCA, para o quadriênio 10/01/2020 
a 09/01/2023, conforme disposto no EDITAL CMDCA Nº 
001/2019.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revo-
gando as disposições ao contrário.

Publique-se e Cumpre-se.

Itarana/ES, 05 de abril de 2019.

FRANCISCO MARTINELLI BERGAMASCHI

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos

da Criança e do Adolescente de Itarana/ES
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Jaguaré

Prefeitura

FMAS-RESADCT Nº0008-2017
Publicação Nº 192960

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
00008/2017.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

CONTRATADA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍ-
CIOS EIRELI-EP´P.

O prazo estipulado na CLAUSULA OITAVA do contrato origi-
nal e aditivos, fica prorrogado até 17 de outubro de 2019.

Jaguaré-ES, 29 de março de 2019

ELIZEU RIBEIRO DE SOUZA

Gestor

FMS-RESUMO ARP Nº 00037-2019
Publicação Nº 193075

RESUMO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0037/2019

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNI-
CÍPIO DE JAGUARÉ-ES.

CONTRATADA: BAR, RESTAURANTE E PIZZARIA SKINÃO 
LTDA-ME.

OBJETIVO: Registro de preços para eventual e futura con-
tratação de empresa especializada no fornecimento de 
refeições (almoço e jantar), de segunda-feira a domingo, 
destinadas aos pacientes internos, seus acompanhantes, 
profissionais plantonistas lotados na Unidadede, conforme 
relatório anexo, de acordo com o resultado do Pregão Pre-
sencial nº 000007/2019.

VALOR GLOBAL: R$ 433.853,90 (quatrocentos trinta três 
mil, oitocentos cinquenta tres reais e noventa centavos).

VIGÊNCIA: 04 de abril de 2019 a 03 de abril de 2020.

Jaguaré-ES, 04 de abril de 2019

JAIR SANDRINI- GESTOR DO FUNDO

NOTIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATI-
VO DISCIPLINAR ( 2° PUBLICAÇÃO) DE 04 DE 
ABRIL DE 2019

Publicação Nº 193110

Processo administrativo Disciplinar nº 001156/2019 (2ª 
publicação)

Portaria nº 092, de 19 de fevereiro de 2019.

NOTIFICAÇÃO

Ilma. Sra. Edelzia Caetano

Matrícula 14125 – Professor PA

Fica V. Sra. notificada acerca da abertura de Processo Ad-
ministrativo Disciplinar, por determinação do Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal, diante de indícios Abandono de Cargo, 
podendo requerer cópia integral e acompanhar todos os 
atos junto à Comissão de Processo Administrativo Discipli-
nar, cujos trabalhos são realizados na sede da Prefeitura 
Municipal de Jaguaré, endereço constante no rodapé da 
presente.

Oportunamente, fica V. Sra. notificada a apresentar defesa 
preliminar, caso queira, no prazo de 15 (dez) dias, ocasião 
na qual poderá apresentar rol de testemunhas, frisando 
que testemunhas de conduta poderão ser substituídas por 
declaração.

Jaguaré/ES, aos 04 de abril de 2019.

Deuciane Laquini de Ataíde

Presidente da Comissão

Portaria n° 091/2019

Câmara Municipal

07ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 21 DE 
MARÇO

Publicação Nº 192948

ATA DA 07ª SESSAO EXTRAORDINÁRIA DA 10ª SESSAO 
LEGISLATIVA DO TERCEIRO ANO DA NONA LEGISLATURA:

Reuniram-se na Câmara Municipal de Jaguaré, aos 21 
(vinte e um) dias do mês de março do ano de dois mil e 
dezenove, às dezenove horas os vereadores que compõem 
esta Casa de Leis, sob a Presidência do Titular o Senhor 

Aloísio Cetto que iniciando os trabalhos convidou o Secre-
tário o Senhor Paulo José Zanelato, para fazer a chamada 
dos Vereadores que foram: Ailton José Brandão, Aloísio 
Cetto, Cleonis Cerutti, Dejair de Siqueira (ausente), Do-
mingos Sávio Pinto Martins, João Vanes dos Santos, Jorge 
Morelo, Jean Fábio Costalonga , Jorge Santana Magalhães 
(ausente), Paulo José Zanelato, Penha Grobério Bettim e 
Robson Grobério. Com existência de quórum legal, o Pre-
sidente declarou aberta a Sessão e solicitou ao Secretário 
da Mesa o Senhor Paulo José Zanelato para fazer a leitura 
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das Atas das Sessões Ordinária e Extraordinária realiza-
das no dia 18/03/2019, o Vereador Jorge Morelo pediu a 
dispensa da leitura da Ata. O Presidente colocou em dis-
cussão e votação o pedido verbal do Vereador, o qual foi 
aprovado por unanimidade. ORDEM DO DIA: Projeto de 
Lei nº014/2019 - Em discussão, não havendo discussão, 
aprovado por unanimidade em sua primeira votação; não 
tendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta Sessão, 
e os convoco para uma Sessão Extraordinária a seguir. E 
não havendo mais nada a registrar, eu secretario lavrei 
a presente Ata que vai assinada por mim e o Presidente, 
juntamente com local e data. Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de Jaguaré, aos vinte e um dia do mês de março 
do ano dois mil e dezenove (21/04/2019).

ALOÍSIO CETTO

Presidente

PAULO JOSÉ ZANELATO

Secretário

08ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 21 DE 
MARÇO

Publicação Nº 192949

ATA DA 08ª SESSAO EXTRAORDINÁRIA DA 11ª SESSAO 
LEGISLATIVA DO TERCEIRO ANO DA NONA LEGISLATURA:

Reuniram-se na Câmara Municipal de Jaguaré, aos 21 
(vinte e um) dias do mês de março do ano de dois mil e 
dezenove, às dezenove horas os vereadores que compõem 
esta Casa de Leis, sob a Presidência do Titular o Senhor 
Aloísio Cetto que iniciando os trabalhos convidou o Secre-
tário o Senhor Paulo José Zanelato, para fazer a chamada 
dos Vereadores que foram: Ailton José Brandão, Aloísio 
Cetto, Cleonis Cerutti, Dejair de Siqueira (ausente), Do-
mingos Sávio Pinto Martins, João Vanes dos Santos, Jorge 
Morelo, Jean Fábio Costalonga , Jorge Santana Magalhães 
(ausente), Paulo José Zanelato, Penha Grobério Bettim e 
Robson Grobério. Com existência de quórum legal, o Pre-
sidente declarou aberta a Sessão e pediu ao Secretário 
para fazer a leitura da Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: 
INTERSTICIO para o Projeto de Lei nº: 014/2019; Projeto 
de Lei nº014/2019 - Em discussão, não havendo discus-
são, aprovado por unanimidade em sua segunda e última 
votação com dispensa de interstício. Não tendo mais nada 
a tratar, declaro encerrada esta Sessão. E não havendo 
mais nada a registrar, eu secretario lavrei a presente Ata 
que vai assinada por mim e o Presidente, juntamente com 
local e data. Sala das Sessões da Câmara Municipal de 
Jaguaré, aos vinte e um dia do mês de março do ano dois 
mil e dezenove (21/04/2019).

ALOÍSIO CETTO

Presidente

PAULO JOSÉ ZANELATO

Secretário
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João Neiva

Prefeitura

PREGAO PRESENCIAL 015-2019 - SERVIÇOS DE 
T.I. - SEMAD_SEMTADES_SEMSA - RETIFICADO

Publicação Nº 193114

PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2019 - RETIFICADO

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA torna público que fará re-
alizar no dia 16 de abril de 2019, às 09 horas, licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2019, do 
tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços de TI 
(Tecnologia da Informação) em administração de rede de 
dados, segurança da informação, manutenção preventiva 
e corretiva em equipamentos de informática e ativos de 
tecnologia. A retificação se deu em virtude de complemen-
tação do item 7.2, com a inclusão do subitem 7.2.1. O 
edital e demais informações poderão ser obtidos junto ao 
Setor de Licitações desta Prefeitura, site da Prefeitura Mu-
nicipal ou através do e-mail: licitacao@joaoneiva.es.gov.br

João Neiva-ES, 04 de abril de 2019.

Dieyna Dal Piero Fraga

Pregoeira PMJN

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2019
Publicação Nº 193059

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2019

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2019, QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES E A ORGANIZA-
ÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL – ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA 
JUSTIÇA CIDADANIA, EDUCAÇÃO E ARTE PARA OS FINS 
QUE ABAIXO ESPECIFICA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE 
JOÃO NEIVA, Estado do Espírito Santo, por intermédio 
do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito 
no CNPJ nº 14.768.944/0001-18, sediado na Rua Pedro 
Zangrande, nº 125, Bairro Centro, João Neiva/ES, CEP: 
29680-000, doravante denominado CONCEDENTE, nes-
te ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Otá-
vio Abreu Xavier e, pela Secretária Municipal do Trabalho, 
Assistência e Desenvolvimento Social, Sra. Lúcia Helena 
Cunha da Silva, e, do outro lado, a ASSOCIAÇÃO AMIGOS 
DA JUSTIÇA CIDADANIA, EDUCAÇÃO E ARTE, pessoa jurí-
dica, inscrita no CNPJ nº 10.653.530/003-54 com sede à 
Rua Irmã Fortunata, nº 36 e 44, Bairro Centro, no muni-
cípio de João Neiva/ES, representada neste ato pela Sra. 
Pollianny Siqueira Silva Santos, brasileira, casada, em-
presária, residente e domiciliada à Avenida Cond’EU, 109, 
Centro, Ibiraçu/ES, portadora do CPF nº 071.290.557-07, 
doravante denominada FOMENTADORA, com fundamento 
na Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014, alterada 

pela Lei nº 13.204/2015 a luz do Decreto Federal nº 8.726 
de 27 abril de 2016. Resolvem celebrar o presente Termo 
de Fomento em conformidade com o Plano de Trabalho 
apresentado e aprovado, conforme Processo Administrati-
vo nº 4.169 de 26/09/2018 e será regido pelas seguintes 
cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Fomento tem por objeto a coo-
peração técnica e financeira (repasse do recurso advindo 
do Estado do Espirito Santo – a título de cofinanciamento) 
para a contratação de oficineiros para aplicação ao aten-
dimento das medidas socioeducativas em meio aberto (li-
berdade assistida e prestação de serviço à comunidade).

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2.1. Do Município:

2.1.1. Repassar recursos financeiros por meio de trans-
ferência e em obediência ao cronograma de desembolso 
do Plano de Trabalho, que guardará consonância com as 
metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo 
de colaboração.

2.1.2. Acompanhar, orientar, supervisionar ou monitorar, 
avaliar e fiscalizar as atividades desenvolvidas e a execu-
ção do presente Termo de Fomento, assegurando o alcan-
ce do objeto definido na cláusula primeira.

2.1.3. Examinar e deliberar, quando proposta, a excepcio-
nal reformulação do Plano de Trabalho.

2.1.4. Examinar as prestações de contas finais no prazo 
de 90 (noventa) dias a contar da data do recebimento da 
mesma.

2.1.5. Assumir ou transferir a responsabilidade pela exe-
cução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar 
sua descontinuidade.

2.1.6. Solucionar administrativamente, junto a assessoria 
jurídica, as dúvidas decorrentes da execução da parceria.

2.1.7. Manter em seu sitio oficial na internet, a relação das 
parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, 
até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo encerra-
mento.

2.2. Da Entidade:

2.2.1. Cumprir fielmente o plano de trabalho, as metas e 
o objeto pactuado.

2.2.2. Executar diretamente o objeto pactuado em conso-
nância com as diretrizes técnicas e programáticas do Mu-
nicípio.

2.2.3. Manter cadastros atualizados dos usuários, bem 
como, quaisquer outros registros, de modo a permitir o 

mailto:licitacao@joaoneiva.es.gov.br
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acompanhamento, o monitoramento, e o controle dos ser-
viços.

2.2.4. Assegurar ao Município as condições necessárias ao 
acompanhamento, monitoramento, ao controle e à fiscali-
zação da execução do objeto pactuado, permitindo o livre 
acesso dos Servidores Públicos, a Comissão de Avaliação 
e Monitoramento, o Gestor do Contrato e do Tribunal de 
Contas, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos 
relacionados direta e indiretamente com o ajuste pactua-
do, quando no desempenho das atividades de acompanha-
mento e controle.

2.2.5. Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa 
excedente aos recursos transferidos pelo Município.

2.2.6. Manter atualizada a escrituração contábil específica 
dos atos e fatos relativos aos recursos recebidos.

2.2.7. Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacio-
nados à execução do objeto previsto no Termo de Fomen-
to não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária 
do Município a inadimplência da organização da sociedade 
civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes 
sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de 
restrição à sua execução.

2.2.8. Utilizar corretamente os recursos recebidos, que não 
poderão ser destinados a quaisquer outros fins, que não 
estejam estabelecidos na cláusula primeira deste Termo 
de Fomento e no Plano de Trabalho, sob pena de rescisão 
deste instrumento e responsabilização de seus dirigentes, 
prepostos ou sucessores.

2.2.9. Obter aprovação formal do Município para remane-
jar recursos entre os itens previstos no Plano de Trabalho 
e que se configure como real necessidade para a garantia 
dos trabalhos.

2.2.10. Manter em arquivo pelo prazo de 10 (dez) anos, 
contados da data de aprovação da prestação contas pelo 
Município, os documentos e os registros contábeis deste 
Termo de Fomento.

2.2.11. Comunicar ao Município em até 60 (sessenta) dias 
a assinatura do termo de atuação em rede se for o caso.

2.2.12. Responsabilizar-se pela guarda da documentação 
referente a prestação de contas deste Termo de Fomento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRAPARTIDA

3.1. Não haverá contrapartida financeira, em bens ou ser-
viços a serem aplicados na execução deste Termo de Fo-
mento.

CLÁUSULA QUARTA – DAS VEDAÇÕES

4.1. As parcerias deverão ser executadas com estrita ob-
servância das cláusulas pactuadas, sendo vedado:

4.1.1. Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da 
parceria.

4.1.2. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado 
público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hi-
póteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias.

4.1.3. Efetuar o pagamento de tarifas bancárias, multas, 
juros ou correção monetária, inclusive referente a paga-
mentos ou recolhimentos fora do prazo, exceto, no que se 
refere às multas e juros decorrentes de pagamentos fora 
do prazo por atraso na transferência de recursos pela con-
cedente, desde que os percentuais sejam os disciplinados 
por lei ou normas do mercado.

4.1.4. Relacionamentos comerciais com parentes, familia-
res e amigos, pessoas ou organizações que já mantenham 
outros vínculos profissionais com os dirigentes da entida-
de.

4.1.5. A utilização dos recursos que signifique favoreci-
mento de pessoas vinculadas, inclusive familiares, aos en-
tes e pessoas participantes do ajuste.

4.1.6. Admitir a realização de despesas e data anterior ou 
posterior à vigência do instrumento.

4.1.7. Atribuição de vigência ou de efeitos financeiros re-
troativos a data anterior à da assinatura do instrumento.

4.1.8. Efetuar pagamento em data posterior a sua vigên-
cia, salvo se expressamente autorizada pelo Ordenador de 
Despesa e desde que o fato gerador da despesa tenha 
ocorrido durante a vigência do instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR, DA CLASSIFICAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA DA DESPESA, DA FORMA DE UTILIZAÇÃO 
DOS RECURSOS

5.1. O valor global do presente Termo de Fomento é de R$ 
26.397,00 (vinte e seis mil e trezentos e noventa e sete 
reais), a ser repassado em conformidade com o cronogra-
ma de desembolso previsto no Plano de Trabalho.

5.2. Os recursos para atender as despesas decorrentes do 
presente Termo de Fomento correrão pela Dotação Orça-
mentária:

028103.0812200292.085 – Garantir apoio técnico e financeiro 
das metas
pactuadas

33504300000 – Subvenções social

Fonte de Recurso: 113900010000

Ficha: 94

5.3. Os recursos recebidos em decorrência da parceria se-
rão depositados em conta corrente específica isenta de ta-
rifa bancária na instituição financeira pública determinada 
pela administração pública.

5.4. Os rendimentos de ativos financeiros e saldos finan-
ceiros remanescentes poderão ser aplicados no objeto da 
parceria, desde que o pedido para a revisão do plano de 
trabalho contendo tais solicitações seja aprovado pela ad-
ministração pública, mediante termo aditivo ou por apos-
tila ao plano de trabalho original, conforme proclama o 
artigo 57, da Lei nº 13.019/2014.

5.5. A utilização dos recursos para alteração de quantida-
des ou aquisições de novos itens deverão ser previamente 
aprovadas pela concedente, com reformulação do Plano 
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de Trabalho.

5.6. São expressamente proibidas quaisquer transferên-
cias dos recursos financeiros recebidos para outras realiza-
ções, devendo sua aplicação ocorre, exclusivamente, nas 
despesas previstas no presente ajuste.

CLÁUSULA SEXTA – DO PLANO DE TRABALHO

6.1. O Plano de Trabalho aprovado é parte integrante deste 
Termo de Fomento, independentemente de transcrição.

6.2. A reformulação do Plano de Trabalho poderá ser re-
querida formalmente pela Entidade ao Município, até 60 
(sessenta) dias antes do término do prazo estabelecido 
para a execução do objeto do Termo de Fomento, condicio-
nada sua aprovação pelo ordenador de despesa.

6.3. Poderão ser pagas com recursos vinculados à parce-
ria, desde que aprovadas no plano de trabalho, as despe-
sas com:

6.3.1. Remuneração da equipe encarregada da execução 
do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da orga-
nização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, 
compreendendo as despesas com pagamentos de impos-
tos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários 
proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos so-
ciais e trabalhistas.

6.3.2. Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e 
alimentação nos casos em que a execução do objeto da 
parceria assim o exija.

6.3.3. Custos indiretos necessários à execução do obje-
to, seja qual for a proporção em relação ao valor total da 
parceria.

6.4. A inadimplência da administração pública não trans-
fere à organização da sociedade civil a responsabilidade 
pelo pagamento de obrigações vinculadas à parceria com 
recursos próprios.

6.5. A inadimplência da organização da sociedade civil em 
decorrência de atrasos na liberação de repasses relaciona-
dos à parceria não poderá acarretar restrições à liberação 
de parcelas subsequentes.

6.6. O pagamento de remuneração da equipe contratada 
pela organização da sociedade civil com recursos da parce-
ria não gera vínculo trabalhista com o poder público.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

7.1. Os recursos serão liberados de acordo com o crono-
grama de desembolso e deverão ser mantidos e movimen-
tados no Banco Banestes, Agência 0148, Conta Corrente 
Nº 29741030.

7.2. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da 
parceria serão liberadas em estrita conformidade com o 
respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos 
a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das 
impropriedades:

7.2.1. Quando houver evidências de irregularidade na apli-
cação de parcela anteriormente recebida.

7.2.2. Quando constatado desvio de finalidade na aplica-
ção dos recursos ou o inadimplemento da organização da 
sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no 
Termo de Fomento.

7.2.3. Quando a organização da sociedade civil deixar de 
adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras 
apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de 
controle interno ou externo.

7.3. Nas parcerias cuja duração exceda um ano, é obriga-
tória a prestação de contas ao término de cada exercício.

CLÁUSULA OITAVA – DA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO 
DA DESPESA

8.1. As despesas serão comprovadas mediante cópia legí-
vel fiscal ou em cópia reprográfica autenticada por cartório 
ou por servidor municipal.

8.2. Os comprovantes de despesas deverão ser emitidos 
em nome da OSC e não podem possuir data anterior ao 
período de vigência do ajuste.

8.3. Os pagamentos deverão ser realizados mediante cré-
dito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e 
prestadores de serviços.

CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1. A prestação de contas apresentada pela OSC, deverá 
conter elementos que permitam ao gestor da parceria ava-
liar o andamento ou concluir que o seu objeto foi execu-
tado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada 
das atividades realizadas e a comprovação do alcance das 
metas e dos resultados esperados, até o período de que 
trata a prestação de contas.

9.2. A organização da sociedade civil prestará contas da 
boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo 
de até 90 (noventa) dias a partir do término da vigência 
da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da 
parceria exceder um ano.

9.2.1. A OSC deverá observar os seguintes prazos:

I – O relatório final da execução do objeto deverá ser en-
tregue ao Gestor da parceria no prazo de até 90 (noventa) 
dias, contado do término da execução da parceria pror-
rogável por até 30 (trinta) dias, mediante justificativa e 
solicitação prévia da OSC, e;

II – Relatório de execução financeira do termo de cola-
boração ou do termo de fomento, com a descrição das 
despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vincu-
lação com a execução do objeto, na hipótese de descum-
primento de metas e resultados estabelecidos no plano de 
trabalho, no prazo de até 90 (noventa) dias, contado de 
sua notificação.

9.2.2. O parecer técnico conclusivo da prestação de con-
tas final embasará a decisão da autoridade competente e 
poderá concluir pela:

I – aprovação das contas que ocorrerá quando constatado 
o cumprimento do objeto e das metas da parceria;

II – aprovação das contas com ressalvas, que ocorre-
rá quando, apesar de cumpridos o objeto e as metas da 
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parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra 
falta de natureza formal que não resulte em danos ao erá-
rio; ou

III – rejeição das contas que ocorrerá nas seguintes hipó-
teses:

a) omissão no dever de prestar conta;

b) descumprimento injustificado do objeto e das metas es-
tabelecidas;

c) danos ao erário decorrente de ato da gestão ilegítimo 
ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores pú-
blicos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA

10.1. A vigência deste ajuste será de 09 (nove) meses ou 
conforme a proposta, contado a partir de sua assinatura, 
compreendendo a execução do objeto.

10.2. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante 
solicitação da organização da sociedade civil, devidamente 
formalizada e justificada, a ser apresentada à administra-
ção pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo 
inicialmente previsto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO OU DE-
NÚNCIA

11.1. O presente Termo de Fomento será rescindido pelo 
Município, automaticamente, por inadimplência de quais-
quer de suas cláusulas e condições, independentemente 
de aviso, ou de interpelação judicial ou extrajudicial.

11.2. Os partícipes possuem a faculdade de denunciar ou 
rescindir o Termo de Fomento a qualquer tempo, com as 
respectivas condições, sanções e delimitações claras de 
responsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo 
de antecedência para a publicidade dessa intenção, que 
não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

11.3. Por ocasião da denúncia ou rescisão da parceria, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenien-
tes das receitas obtidas das aplicações financeiras realiza-
das, serão devolvidos à administração pública, através de 
depósito em conta específica de cada Fundo Financiador, 
no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de 
imediata instauração de tomada de contas especial do res-
ponsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESTITUIÇÃO

12.1. A Entidade deverá restituir ao Município o valor 
transferido ou repassado atualizado monetariamente, des-
de a data do recebimento, acrescido de juros legais, nos 
seguintes casos:

12.1.1. Quando não for executado o objeto da avença.

12.1.2. Quando não for apresentada, injustificadamente, 
no prazo estabelecido, a prestação de contas final.

12.1.3. Quando os recursos forem utilizados em finalidade 
diversa da estabelecida no ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO “DE 
OFÍCIO”

13.1. A prorrogação de ofício da vigência do instrumento 
deve ser feita pela administração pública, antes do seu 
término quando ela der causa a atraso na liberação dos 
recursos, limitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PRERROGATIVA DO MU-
NICÍPIO

14.1. O Município possui a prerrogativa atribuída à admi-
nistração pública para assumir ou transferir a responsabi-
lidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de 
modo a evitar sua descontinuidade;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

15.1. O presente Termo de Fomento será devidamente pu-
blicado no órgão de imprensa oficial do Município de João 
Neiva.

15.2. O Termo de Fomento somente produzirá efeito jurídi-
co após a publicação do respectivo extrato no meio oficial 
de publicidade do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GESTÃO DA PARCERIA

16.1. Fica a Servidora Cybele Nossa Januário Correa, car-
go de Subcontroladora Jurídica e de Auditoria, Decreto nº 
6.112/17, lotada na Controladoria Geral do Município de 
João Neiva, designada Gestora desta Parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA

17.1. A OSC possui responsabilidade exclusiva pelo paga-
mento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais relacionados à execução do objeto previsto no 
presente termo, não implicando responsabilidade solidária 
ou subsidiária do Município na inadimplência da OSC e re-
lação ao referido pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. É competente para dirimir qualquer dúvida resultan-
te do presente ajuste o Foro da Cidade de João Neiva do 
Estado do Espírito Santo.

E por estarem de pleno acordo, firmam o presente instru-
mento em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante as 
testemunhas abaixo nomeadas.

João Neiva/ES, 03 de abril de 2019.

Otávio Abreu Xavier

Prefeito Municipal

Lucia Helena Cunha da Silva

Secretária Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvol-
vimento Social

Pollianny Siqueira Silva Santos

Diretora Presidente da Associação Amigos da Justiça, Ci-
dadania, Educação e Arte
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

PORTARIA Nº 52/2019
Publicação Nº 193108

PORTARIA Nº 052, de 04 de Abril de 2019.

Nomear a servidora para responder interinamente pela Função Gratificada Chefe de Seção de Almoxarifado e Patrimônio 
e Transporte do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva/ES

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, designado atra-
vés do Decreto nº 6.660, datado em 25/09/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR interinamente a servidora MARCIELLY SEVERINO ROCHA ARAÚJO, ocupante do cargo de A.S.G., Classe 
“B”, Nível III., para responder pela função gratificada de Chefe de Seção de Almoxarifado e Patrimônio e Transporte do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva-ES, durante o período de 08/04/2019 à 07/05/2019, enquanto o titular 
do cargo o servidor, estiver em gozo de suas férias, percebendo os seus vencimentos respectivos.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

João Neiva/ES, 04 de Abril de 2019.

Josival de Assis Tonini

Diretor Geral do SAAE

Decreto Municipal n° 6.660/2018

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO  Nº. 018/17.
Publicação Nº 193018

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº. 018/17.

Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA-ES. Contratada: EMPÓRIO CARD LTDA EPP, CNPJ 
nº 04.432.048/0001-20. Proc. 172/19. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento e 
fornecimento e administração de benefício de auxílio-alimentação, na forma de cartão eletrônico com chip de segurança. 
Prorrogação do prazo de vigência do contrato Nº 018/17, por mais 12(doze) meses, contados a partir de 23/03/19, com 
fulcro no Art. 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais.

João Neiva,04 de Abril de 2019.

JOSIVAL DE ASSIS TONINI

Diretor Geral do SAAE
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Laranja da Terra

Prefeitura

CA 036/2019
Publicação Nº 193013

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 036/2019.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra.

CONTRATADA: JOCIANE DE ASSIS FIOROTTI 13700415788.

OBJETO: Prestação de Serviços de Show Artístico para as festividades de comemoração ao 31° Aniversário de Emancipa-
ção Politica de Laranja da Terra nos dias 16, 17, 18 e 19 de Maio do corrente exercício, conforme abaixo:

Item Especificação Data Local e Duração do Show Horário Valor R$
01 Marcação Serrana 19/05 Palco/1:30 a 2:00h 17:00 h 3.000,00
Total 3.000,00

VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00.

VIGÊNCIA: 27/03/2019 a 31/05/2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 010 Secretaria M. de Turismo, Biblioteca, Cultura e Esportes

Unidade Orçamentária: 013 Secretaria M. de Turismo, Biblioteca, Cultura e Esportes

Código: 010013.1339200312.096 Festividades e Comemorações Municipais

Elemento de Despesa: 33903900000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 10010000 Recursos Ordinários

Fonte de Recurso: 20010000 Recursos Ordinários

DESAPROPRIAÇÃO DARCY JASKE E OUTROS
Publicação Nº 193024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01028/2018

Fica desapropriada uma área de terra legítima, medin-
do 1.580,00m² (mil e quinhentos e oitenta metros qua-
drados), a ser desmembrada do imóvel pertencente à 
Darci Jaske, Jandir Jaske, Jacir Jaske, Alair Jaske e Da-
nilton Jaske, a ser desmembrada de uma área total de 
837.983,40m² (oitocentos e trinta e sete mil, novecentos 
e oitenta e três metros e quarenta centímetros quadra-
dos), situada no lugar denominado Taquaral, Distrito de 
Joatuba, município Laranja da Terra/ES, cadastrada no IN-
CRA sob o nº 504.092.007.951-2 e registrada no Cartório 
de Registro de Imóveis sob a matrícula nº. 968, ficha 176, 
livro nº 2-D, conforme Decreto Municipal nº.718/2019.

Valor: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), devendo ser 
observado à Cláusula Sétima do Termo de Acordo.

Gabinete do Prefeito de Laranja da Terra - ES, em 
28/03/2019.

Josafá Storch

Prefeito Municipal

EDITAL
Publicação Nº 193032

EDITAL COMDECA Nº 01/2019

Dispõe sobre o processo de escolha unificado do Conselho 
Tutelar do Município de Laranja da Terra.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente do Município de Laranja da Terra/ES – COMDECA, no 
uso de suas atribuições legais, conforme preconiza a Lei 
8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Re-
solução nº 152/2012 e a Resolução nº 170/2014, ambas 
expedidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CONANDA e a Lei Municipal Nº 291, DE 
1º DE DEZEMBRO 1999, alterada pela Lei Nº 0679, de 03 
DE JULHO DE 2013, torna público o Processo de Escolha 
Unificado para Membros do Conselho Tutelar para o qua-
driênio 2020/2024, sendo realizado sob a responsabilida-
de deste colegiado e a fiscalização do Ministério Público, 
mediante as condições estabelecidas neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O processo de escolha dos membros do Conselho 
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Tutelar é regido por este Edital, aprovado pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de La-
ranja da Terra/ES.

1.1.1. A Comissão Eleitoral designada pelo Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, composta 
paritariamente dentre os membros do aludido Conselho, 
conforme Resolução Nº 02/2019 é responsável por toda a 
condução do processo de escolha.

1.2. O processo destina-se à escolha de 05 (cinco) mem-
bros titulares e membros suplentes, para composição do 
Conselho Tutelar do Município de Laranja da Terra, para o 
mandato de 04 (quatro) anos, permitida para composição 
do Conselho Tutelar uma recondução, mediante novo pro-
cesso de escolha.

1.2.1 Os membros do Conselho Tutelar serão escolhidos 
mediante o sufrágio universal, direto, secreto e facultativo 
dos eleitores do município, em data de 06 de outubro de 
2019, sendo que a posse dos eleitos e seus respectivos 
suplentes ocorrerão em 10 de janeiro de 2020;

1.3. Assim sendo, como forma de regulamentar e dar am-
pla visibilidade ao processo de escolha em data unificada 
para os membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 
2020/2024, torna público o presente Edital, nos seguintes 
termos:

1.4. Do Conselho Tutelar:

1.4.1. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autôno-
mo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, cumprindo as atribuições previstas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, artigos 95 e 136.

1.5. Da Remuneração:

1.5.1. O conselheiro tutelar faz jus ao recebimento pe-
cuniário mensal no valor de um salário mínimo conforme 
previsto na Lei Municipal nº 0679, de 03 de julho de 2013.

1.5.2. Se o servidor municipal efetivo for eleito para o Con-
selho Tutelar, poderá optar entre o valor da remuneração 
do cargo de conselheiro ou o valor de seus vencimentos 
incorporados, ficando-lhe garantidos:

a) O retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, 
assim que findo o seu mandato;

b) A contagem do tempo de serviço para todos os efeitos 
legais, exceto para promoção por merecimento.

1.6. Da Função e Carga Horária:

1.6.1. Os membros do Conselho Tutelar exercerão suas 
atividades em regime de dedicação exclusiva para o fun-
cionamento do órgão, sem prejuízo do atendimento em 
regime de sobreaviso, assim como da realização de outras 
diligência e tarefas inerentes ao órgão.

2. DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA

2.1. O cidadão que desejar candidatar-se à função de con-
selheiro tutelar deverá atender as seguintes condições:

c) ser pessoa de reconhecida idoneidade moral, comprova-
da por folhas e certidões de antecedentes cívis e criminais 

expedidas pela Justiça Estadual e atestado de anteceden-
tes “nada consta” fornecido pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado do Espirito santo;

d) ter idade superior a vinte e um anos, comprovada por 
meio da apresentação do documento de identidade ou por 
outro documento oficial de identificação;

e) residir no município por mais de 02 anos, comprovado 
por meio da apresentação de conta de água, luz telefone, 
declaração de residência do dono do imóvel(caso resida 
de aluguel) e certidão de casamento(caso o comprovante 
esteja no nome do cônjuge);

f) comprovar, por meio da apresentação de Diploma, His-
tórico Escolar ou Declaração de Conclusão de Curso emi-
tido por entidade oficial de ensino, ter concluído o ensino 
médio , no momento da inscrição;

g) estar no gozo de seus direitos políticos, comprovados 
pela apresentação do título de eleitor e comprovante de 
votação da última eleição ou certidão fornecida pela Jus-
tiça Eleitoral, constando estar em dia com as obrigações 
eleitorais;

h) apresentar quitação com as obrigações militares (no 
caso de candidato do sexo masculino);

i) comprovar experiência de (02) dois anos na atuação em 
atividades ligadas à promoção, defesa e atendimento dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, em declaração apre-
sentada pelo candidato, por meio de modelo próprio em 
que conste a atividade desenvolvida, atestada pelo toma-
dor do serviço e o período de atuação, conforme Anexo I 
deste Edital. Para efeito deste edital, considera-se como 
atividades desenvolvidas por:

I. professores, pedagogos, diretores e coordenadores de 
escola, bibliotecários, auxiliares de secretaria e especialis-
tas em educação;

II. profissionais do Programa Estratégia Saúde da Família;

III. profissionais da Assistência Social que atuam em Pro-
jetos, Programas e Serviços voltados ao atendimento de 
crianças, adolescentes e famílias;

IV. empregados ou voluntários de entidades não-governa-
mentais que atuam no atendimento de crianças e adoles-
centes e na defesa dos direitos desse segmento, como por 
exemplo, Igrejas e Associações.

3. DO PROCESSO DE ESCOLHA

3.1. O processo de escolha dos membros do Conselho Tu-
telar será realizado em 03 etapas:

I. Inscrição dos candidatos, a partir da análise dos requisi-
tos do item 02 deste Edital;

II. Prova de aferição de conhecimento sobre os Direitos da 
Criança e do Adolescente;

III. Eleição dos candidatos por meio de voto.

4. DA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA - INS-
CRIÇÃO DOS CANDIDATOS

4.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e 
a tácita aceitação das condições do processo, tais como se 
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acham definidas neste edital, acerca das quais não poderá 
alegar desconhecimento.

4.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá co-
nhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os 
requisitos exigidos para a investidura na função de conse-
lheiro tutelar.

4.3. As inscrições ficarão abertas no período de 08 horas 
do dia 27/05/2019 às 13horas do dia 14/06/2019

4.4. As inscrições serão realizadas no CREAS, situado à 
Rua Otto Maier, Nº 92, Centro, Laranja da Terra – ES (Pró-
ximo a Delegacia de Policia Militar).

4.5. No ato de inscrição o candidato, pessoalmente ou por 
meio de procuração, deverá:

a) preencher requerimento, em modelo próprio que lhe 
será fornecido no local, no qual declare atender as con-
dições exigidas para inscrição e se submeter às normas 
deste Edital;

b) apresentar original e fotocópia de documento de iden-
tidade de valor legal no qual conste filiação, retrato e as-
sinatura;

c)apresentar os documentos exigidos no item 2.1 deste 
edital.

d) em relação ao item 2.1, a critério da Comissão Eleito-
ral, a comprovação da idoneidade moral, no âmbito pesso-
al, familiar e profissional, poderá ser complementada por 
meio de informações coletadas junto a pessoas e institui-
ções da comunidade local.

4.6. A ausência de qualquer dos documentos solicitados 
acarretará o indeferimento da inscrição.

4.7. A qualquer tempo poder-se-á anular as inscrições, 
as provas e/ou nomeação do candidato, caso se verifique 
qualquer falsidade nas declarações e/ ou qualquer irregu-
laridade nas provas e/ou documentos apresentados.

4.8. É inelegível e está impedido de se inscrever no pro-
cesso de escolha unificado o conselheiro tutelar que:

a) tiver sido empossado para o segundo mandato consecu-
tivo até o dia 10 de janeiro de 2020;

b) que tiver exercido o mandato, em regime de prorroga-
ção, por período ininterrupto superior a 04 (quatro) anos 
e meio.

4.9. A relação nominal dos candidatos, cuja inscrição for 
deferida, será afixada no mural e site da Prefeitura Mu-
nicipal, da Câmara de Vereadores, na sede do Conselho 
Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (COMDECA) e do Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Espe-
cializado de Assistência Social (CREAS) com cópia para o 
Ministério Público.

5. DA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA - 
PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTO

5.1. A prova de conhecimentos específicos versará a Lei 
Federal nº. 8.069/90- Estatuto da Criança e do Adolescen-
te (ECA) atualizada pela Lei Federal 12.696/12, a Lei Mu-
nicipal Nº 679/2013 que dispõe sobre a Política Municipal 
de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente 

e o Regimento Interno do Conselho Tutelar; e Noções de 
Redação Oficial.

5.2. A prova de aferição de conhecimento avaliará a capa-
cidade de interpretação do texto legal.

5.3. A prova constará de 50 questões de múltipla escolha, 
com 05 alternativas para cada questão, sendo 40 questões 
de conhecimento específico e 10 de noções de redação 
oficial (cada questão no valor de 01 ponto, no total de 50 
pontos).

5.4. O candidato terá 04 horas para realizar a prova.

5.5. A prova será realizada no dia 04/08/2019 com inicio e 
local a ser publicado pela Comissão Eleitoral em todos os 
locais onde o Edital tiver sido afixado, com antecedência 
mínima de cinco (05) dias.

5.6. É de responsabilidade do candidato acompanhar nos 
locais onde o Edital for publicado eventuais alterações no 
que diz respeito ao dia, horário e local de realização das 
provas.

5.7. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, antes da 
hora marcada para o seu início, munidos de caneta esfero-
gráfica de tinta azul ou preta, protocolo de inscrição e de 
documento oficial de identidade.

5.8. No momento da prova não será permitida consulta a 
textos legais nem tampouco à doutrina sobre a matéria.

5.9. Em hipótese alguma haverá prova fora do local e ho-
rário determinados, ou segunda chamada para as provas.

5.10. Será excluído do processo de escolha o candidato 
que, por qualquer motivo, faltar à prova ou, durante a sua 
realização, for flagrado comunicando-se com outro can-
didato ou com pessoas estranhas, por gestos, oralmente, 
por escrito, por meio eletrônico ou não.

5.11. Será automaticamente excluído do processo de es-
colha o candidato que não devolver a folha oficial de res-
postas ou devolvê-la sem assinatura.

5.12. O candidato, com deficiência ou não, que necessitar 
de qualquer tipo de condição especial para a realização 
das provas deverá solicitá-la, por escrito, no ato da inscri-
ção, indicando os recursos especiais, materiais e humanos 
necessários, o qual será atendido dentro dos critérios de 
viabilidade e razoabilidade.

5.13. A candidata inscrita em fase de amamentação que 
sentir necessidade de amamentar durante o período de 
realização da prova, deverá levar um acompanhante, que 
ficará com a criança em sala reservada, determinada pela 
Comissão Eleitoral. Durante o processo de amamentação 
a candidata será acompanhada apenas por uma fiscal, de-
vendo o acompanhante retirar-se da sala.

5.14. Pela concessão à amamentação, não será concedido 
qualquer tempo adicional à candidata lactante.

5.15. O gabarito será divulgado pela Comissão Eleitoral 
em até 24 horas da realização da prova de conhecimento, 
sendo afixado no mural e site da Prefeitura Municipal, da 
Câmara de Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente (COMDECA) e do Centro de Referência de Assistência 
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Social (Cras) e no Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social(CREAS).

5.16. Serão aprovados aqueles que atingirem no mínimo 
70% da pontuação total atribuída à prova.

5.17. A relação dos candidatos aprovados será publicada 
no Diário Oficial do Município e afixada no mural e site da 
Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, na sede 
do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (COMDECA), do Centro de Re-
ferência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Re-
ferência Especializado de Assistência Social(CREAS) com 
cópia para o Ministério Público.

6. DA TERCEIRA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA – 
ELEIÇÃO DOS CANDIDATOS

6.1. Da reunião que autoriza a campanha eleitoral

6.1.1. Em reunião própria, a Comissão Eleitoral deverá dar 
conhecimento formal das regras do processo eleitoral aos 
candidatos habilitados, que firmarão compromisso de res-
peitá-las, bem como reforçar as disposições deste Edital, 
no que diz respeito notadamente:

a) aos votantes (quem são e documentos necessários);

b) às regras da campanha (proibições, penalidades);

c) à votação (mesários, presidentes de mesa, fiscais, pra-
zos para recursos);

d) à apresentação e aprovação do modelo de cédula a ser 
utilizado, caso a eleição seja realizada por meio de urna 
manual;

e) à definição de como o candidato deseja ser identificado 
(nome, codinome ou apelido);

f) à definição do número de cada candidato;

g) aos critérios de desempate;

h) aos impedimentos de servir no mesmo Conselho, nos 
termos do artigo 140 do ECA;

i) à data da posse.

6.1.2. A reunião será realizada independentemente do nú-
mero de candidatos presentes.

6.1.3. O candidato que não comparecer à reunião acordará 
tacitamente com as decisões tomadas pela Comissão Elei-
toral e pelos demais candidatos presentes.

6.1.4. A reunião deverá ser lavrada em ata, constando a 
assinatura de todos os presentes.

6.1.5. No segundo dia útil após a reunião, será divulgada a 
lista definitiva dos candidatos habilitados, constando nome 
completo de cada um, com indicação do respectivo núme-
ro e do nome, codinome ou apelido que será utilizado na 
votação, sendo publicada no Diário Oficial do Município, no 
site da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, na 
sede do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente (COMDECA), do Centro 

de Referência de Assistência Social (CRAS), nas Unidades 
Básicas de Saúde e no Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAS).

6.2. Da Candidatura:

a) a candidatura é individual e sem vinculação a partido 
político, grupo religioso ou econômico.

b) é vedada a formação de chapas de candidato ou a uti-
lização de qualquer outro mecanismo que comprometa a 
candidatura individual do interessado.

6.3. Dos Votantes:

a) poderão votar todos os cidadãos maiores de dezesseis 
anos inscritos como eleitores no município;

b) para o exercício do voto, o cidadão deverá apresentar-
-se no local de votação munido de seu título de eleitor e 
documento oficial de identidade;

c) cada eleitor deverá votar em apenas 01 candidato;

d) não será permitido o voto por procuração.

6.4. Da campanha Eleitoral:

a) a campanha eleitoral terá início no dia em que for publi-
cada a lista referida no item 6.1.5 deste edital.

b) os candidatos poderão promover as suas candidaturas 
junto a eleitores, por meio de debates, entrevistas, distri-
buição de panfletos e redes sociais;

c) é livre a distribuição de panfletos, desde que não per-
turbe a ordem pública ou particular;

d) as instituições que tenham interesse em promover en-
trevistas e debates com os candidatos deverão formalizar 
convite a todos aqueles que estiverem aptos a concorrer 
ao cargo de conselheiro tutelar;

e) os debates deverão ter regulamento próprio devendo 
ser apresentado pelos organizadores a todos os partici-
pantes e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas 
de antecedência;

f) os debates serão supervisionados pelo COMDECA;

g) os debates previstos deverão proporcionar oportunida-
des iguais aos candidatos nas suas exposições e respostas;

h) os candidatos convidados para debates e entrevistas 
deverão dar ciência do teor deste edital aos organizadores;

i) caberá ao candidato fiscalizar a veiculação da sua cam-
panha em estrita obediência a este edital.

6.4.1. Das Proibições:

a) é vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio 
dos veículos de comunicação em geral (jornal, rádio ou te-
levisão), faixas, outdoors, placas, camisas, bonés e outros 
meios não previstos neste Edital;

b) é vedado receber o candidato, direta ou indiretamente, 
doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por 
meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:

b.1) entidade ou governo estrangeiro;



05/04/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1236

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 132

b.2) órgão da administração pública direta e indireta ou 
fundação mantida com recursos provenientes do Poder Pu-
blico;

b.3) concessionário ou permissionário de serviço publico;

b.4) entidade de direito privado que receba, na condição 
de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de 
disposição legal;

b.5) entidade de utilidade pública;

b.6) entidade de classe ou sindical;

b.7) pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recur-
sos do exterior;

b.8) entidades beneficentes e religiosas;

b.9) entidades esportivas;

b.10)organizações não-governamentais que recebam re-
cursos públicos;

b.11)organizações da sociedade civil de interesse público.

c) é vedada a vinculação do nome de ocupantes de cargos 
eletivos (Vereadores, Prefeitos, Deputados) ao candidato;

d) é vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que pro-
mova ataque pessoal contra os concorrentes;

e) é proibido aos candidatos promoverem as suas campa-
nhas antes da publicação da lista definitiva das candidatu-
ras, prevista no item 6.1.5;

f) é vedado ao conselheiro tutelar promover sua campa-
nha ou de terceiros durante o exercício da sua jornada de 
trabalho;

g) é vedado aos membros do Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente promover campanha 
para qualquer candidato;

h) É vedado o transporte de eleitores no dia da eleição, 
salvo se promovido pelo poder público e garantido o livre 
acesso aos eleitores em geral;

i) não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia 
da eleição, em qualquer local público ou aberto ao público, 
sendo que a aglomeração de pessoas portando instrumen-
tos de propaganda caracteriza manifestação coletiva, com 
ou sem utilização de veículos;

j) é vedado ao candidato doar, oferecer, promover ou en-
tregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer 
natureza, inclusive brindes de pequeno valor, tais como 
camisetas, chaveiros, bonés, canetas ou cestas básicas.

6.4.2. Das Penalidades:

a) o candidato que não observar os termos deste edital 
poderá ter a sua candidatura impugnada pela Comissão 
Eleitoral;

b) as denúncias relativas ao descumprimento das regras 
da campanha eleitoral deverão ser formalizadas, indicando 
necessariamente os elementos probatórios, junto à refe-
rida Comissão Eleitoral e poderão ser apresentadas pelo 
candidato que se julgue prejudicado ou por qualquer cida-
dão, no prazo máximo de 2 (dois) dias do fato.

c) o prazo será computado excluindo o dia da concretização 

do fato e incluindo o dia do vencimento. Considera-se 
prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente se 
o vencimento cair em feriado ou em finais de semana.

d) será penalizado com o cancelamento do registro da 
candidatura ou a perda do mandato o candidato que fizer 
uso de estrutura pública para realização de campanha ou 
propaganda;

e) a propaganda irreal, insidiosa ou que promova ataque 
pessoal contra os concorrentes será analisada pela Comis-
são Eleitoral que, entendendo-a irregular, determinará a 
sua imediata suspensão.

6.5. Da votação:

a) a votação ocorrerá no dia 06/10/2019, em local e horá-
rio definidos por edital da Comissão Eleitoral, a ser divul-
gado com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, no site 
da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, na sede 
do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (COMDECA) , no Centro de Re-
ferência de Assistência Social (CRAS); no Centro de Refe-
rência Especializado de Assistência Social(CREAS), escolas 
municipais, estaduais, e nas Unidades Básicas de Saúde.

b) na cabina de votação é vedado ao eleitor portar apare-
lho de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras, 
equipamento de radiocomunicação, ou qualquer instru-
mento que possa comprometer o sigilo do voto, devendo 
ficar retidos na Mesa Receptora enquanto o eleitor estiver 
votando.

c) será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o 
eleitor analfabeto a votar, os quais serão submetidos à 
decisão do Presidente da Mesa Receptora, não sendo os 
componentes da Mesa obrigados a fornecê-los.

d) somente poderão votar os cidadãos que apresentarem 
o título de eleitor, acompanhado de documento oficial de 
identidade.

e) após a identificação, o votante assinará a lista de pre-
sença e procederá a votação;

f) o votante que não souber ou não puder assinar, usará a 
impressão digital como forma de identificação;

g) os candidatos poderão fiscalizar ou indicar um fiscal e 
um suplente para o acompanhamento do processo de vo-
tação e apuração;

h) o nome do fiscal e do suplente deverá ser indicado à 
Comissão Eleitoral com antecedência mínima de 05(cinco) 
dias úteis antes do dia da votação;

i) no dia da votação o fiscal deverá estar identificado com 
crachá.

6.5.1. Poderá ser utilizado no processo eleitoral o voto 
com urna eletrônica ou cédula.

6.5.2. Caso a eleição ocorra em processo manual será con-
siderado inválido o voto:

a) cuja cédula contenha mais de 01 (um) candidato assi-
nalado;

b) cuja cédula não estiver rubricada pelos membros da 
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mesa de votação;

c) cuja cédula não corresponder ao modelo oficial;

d) em branco;

e) que tiver o sigilo violado.

6.6. Da mesa de votação.

6.6.1. As mesas de votação serão compostas por membros 
do COMDECA e/ou servidores municipais, devidamente 
nomeados.

6.6.2. Não poderão ser nomeados para compor as Mesas 
Receptoras de Votos:

a)os candidatos e seus parentes, consanguíneos ou afins, 
até o terceiro grau, inclusive;

o cônjuge ou o (a) companheiro (a) do candidato;

b) as pessoas que notoriamente estejam fazendo campa-
nha para um dos candidatos concorrentes ao pleito;

c) os eleitores menores de 18 (dezoito) anos.

6.6.3. A mesa receptora será composta por um presiden-
te, um mesário e secretário.

6.6.4. Compete ao Presidente da Mesa Receptora de Vo-
tos:

a) receber o material de votação, correspondente a sua 
mesa receptora de votos da Comissão Eleitoral;

b) comparecer no local de votação, juntamente com os de-
mais membros da Mesa Receptora de votos, até as 07:00 
horas do dia da eleição, para inspeção e preparação do 
local, instalando as cabinas, conferindo e organizando o 
material de votação;

c) estar presente no ato de abertura e de encerramento da 
eleição, salvo força maior, comunicando o impedimento à 
Comissão Eleitoral, pelo menos vinte e quatro horas antes 
da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se o impe-
dimento se der dentro desse prazo ou no curso de eleição;

d) afixar as listas dos candidatos próximo à cabina de vo-
tação;

e) providenciar almofada com tinta para os analfabetos e 
os que não puderem assinar, exercerem o seu direito ao 
voto;

f) substituir urnas e remanejar cédulas eleitorais, caso 
seja necessário;

g) autorizar os eleitores a votar;

h) informar à Comissão Eleitoral, os fatos que impeçam ou 
dificultem o início do processo de votação;

i) resolver imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas 
que ocorrerem;

j) manter a ordem, para o que poderá acionar a Polícia 
Militar;

k) consultar a Comissão Eleitoral e o Ministério Público so-
bre ocorrências cujas soluções deles dependerem;

l) receber as impugnações dos fiscais dos candidatos, con-
signando-as em ata;

m) fiscalizar a distribuição das senhas;

n) zelar pela preservação das urnas, da cabina de votação 
e da lista contendo os nomes e/ou apelidos e os números 
dos candidatos, disponível no recinto da Seção;

o) verificar as credenciais dos representantes e/ou fiscais 
dos candidatos;

p) coordenar o trabalho do mesário, secretário e fiscais, no 
intuito de organizar o processo de eleição;

q) declarar encerrada a votação às 17:00 horas e determi-
nar o responsável encarregado da distribuição de senhas 
numeradas aos eleitores presentes, recolhendo seus títu-
los de eleitor;

r) caso necessário, vedar a fenda da urna de lona com o 
lacre apropriado, rubricado por ele e pelo Secretário e, 
facultativamente, pelos fiscais dos candidatos e do repre-
sentante do Ministério Público;

s) recolher todo o material de votação e entregá-lo me-
diante recibo em 02 (duas) vias, com a indicação de hora 
à Comissão Eleitoral e/ou representante indicado por ela, 
que por sua vez entregará o material no local designado 
para escrutínio, para a contagem final dos votos, logo após 
o encerramento da eleição.

6.6.5. Compete ao Secretário:

a) elaborar a ata da eleição, onde constarão as impug-
nações, os incidentes ocorridos no curso da votação e o 
número de eleitores votantes;

b) distribuir aos eleitores, às 17:00 horas, as senhas de 
entrada, previamente rubricadas ou carimbadas, segundo 
a ordem numérica;

c) cumprir as demais obrigações que lhe for atribuída.

6.6.6. A ata deverá ser assinada pelo Secretário, Presiden-
te e Mesário, além dos fiscais presentes.

5.5.7 Compete aos Mesários:

a) identificar o eleitor e entregar o comprovante de vota-
ção;

b) substituir o Presidente, de modo que haja sempre quem 
responda pessoalmente pela ordem e regularidade do pro-
cesso eleitoral, cabendo-lhes ainda, assinar a ata da elei-
ção.

6.6.8 Não comparecendo o Presidente até as 07h30min, 
assumirá a Presidência, o Mesário e, na sua falta ou impe-
dimento, o Secretário ou um dos Suplentes indicados pelo 
Coordenador Local.

6.6.9. Compete aos componentes das Mesas Receptoras:

a) cumprir as normas e procedimento estabelecidos pela 
Comissão Eleitoral;

b) registrar a impugnação dos votos apresentados pelos 
fiscais na ata e proceder a colheita do voto em separado;

c) verificar a urna de lona e o material necessário para a 
votação, antes do início da eleição e, em caso de irregu-
laridade, comunicar ao Ministério Público e ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COM-
DECA, tomando as providências cabíveis;
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d) cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuí-
das.

6.7. Da apuração e da proclamação dos eleitos:

a) Concluída a votação e a contagem dos votos de cada 
seção, os membros da mesa deverão lavrar a Ata de Vo-
tação e Apuração, extraindo o respectivo Boletim de Urna 
e, em seguida, encaminhá-los, sob a responsabilidade do 
Presidente da Mesa e a Comissão Eleitoral.

b) A Comissão Eleitoral, de posse de todos os Boletins de 
Urna, fará a contagem final dos votos e, em seguida, afi-
xará, no local onde ocorreu a apuração final, o resultado 
da contagem final dos votos.

c) O processo de apuração ocorrerá sob supervisão do 
COMDECA.

d) O resultado final da eleição deverá ser publicado ofi-
cialmente no Diário Oficial do Município, e no site da Pre-
feitura Municipal, da Câmara de Vereadores, nas sedes do 
Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (COMDECA), do Centro de Re-
ferência de Assistência Social (CRAS), no Centro de Refe-
rência Especializado de Assistência Social(CREAS), escolas 
municipais, estaduais, e nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), abrindo prazo para interposição de recursos, con-
forme item 8.2 deste edital.

e) Os 05 (cinco) primeiros candidatos mais votados se-
rão considerados eleitos e serão nomeados e empossados 
como conselheiros tutelares titulares, ficando todos os se-
guintes, observada a ordem decrescente de votação, como 
suplentes.

f) Na hipótese de empate na votação, será considerado 
eleito o candidato que, sucessivamente:

I. apresentar melhor desempenho na prova de conheci-
mento;

II. apresentar maior tempo de atuação na área da infância 
e adolescência;

III. tiver maior idade.

IV. Residir a mais tempo no município;

7. DOS IMPEDIMENTOS

7.1. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar 
os cônjuges, companheiros, mesmo que em união homo-
afetiva, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, inclusive.

7.2. Estende-se o impedimento do Conselheiro em relação 
à autoridade judiciária e ao representante do Ministério 
Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude 
na Comarca.

7.3. Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo 
Conselho Tutelar e que obtenham votação suficiente para 
figurarem entre os 05 (cinco) primeiros lugares, conside-
rar-se-á eleito aquele que tiver maior votação. O outro 
eleito será reclassificado como 1º (primeiro) suplente, as-
sumindo na hipótese de vacância e desde que não exista 
impedimento.

8. DOS RECURSOS

8.1. Será admitido recurso quanto:

a) ao deferimento e indeferimento da inscrição do candi-
dato.

b) à aplicação e às questões da prova de conhecimento;

c) ao resultado da prova de conhecimento;

d) à eleição dos candidatos;

e) ao resultado final.

8.2. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) 
dias após a concretização do evento que lhes disser res-
peito.

8.2.1 O prazo será computado excluindo o dia da concreti-
zação do evento e incluindo o dia do vencimento.

8.2.2 Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia 
útil subsequente se o vencimento cair em feriado ou em 
finais de semana.

8.3. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para 
cada evento referido no item 8.1 deste Edital, devidamen-
te fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual 
teor.

8.4. Os recursos deverão ser entregues na sede do COM-
DECA no endereço Avenida Pedro Mercandeli, Nº 46, Cen-
tro, Laranja da Terra-ES, 29615-000 (na Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social).

8.5. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será 
aceito.

8.6. Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo 
destinado a evento diverso do questionado.

8.7. Os candidatos deverão enviar o recurso em 02 (duas) 
vias (original e 01 cópia). Os recursos deverão ser digita-
dos.

8.8. Quanto ao recurso referente ao item 8.1, C deve-se 
observar: Cada questão deverá ser apresentada em folha 
separada, identificada conforme Anexo II deste edital.

8.9. Cabe à Comissão Eleitoral decidir, com a devida fun-
damentação, sobre os recursos no prazo de 2(dois) dias.

8.9.1 O prazo será computado excluindo o dia do recebi-
mento do recurso e incluindo o dia do vencimento.

8.9.2 Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia 
útil subsequente se o vencimento cair em feriado ou em 
finais de semana.

8.10. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventu-
almente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os can-
didatos presentes a prova, independentemente de formu-
lação de recurso.

8.11. O gabarito divulgado poderá será alterado, em fun-
ção dos recursos impetrados, e as provas serão corrigidas 
de acordo com o gabarito oficial definitivo.

8.12. Na ocorrência do disposto nos itens 8.9, poderá ha-
ver, eventualmente, alteração da classificação inicial obti-
da para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, 
poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não 
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obtiver a nota mínima exigida para a prova.

8.13. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer 
aos candidatos por meio de divulgação na sede da Prefei-
tura Municipal e na sede do COMDECA no endereço Ave-
nida Pedro Mercandeli, Nº 46, Centro, Laranja da Terra-
-ES,29615-000 e ficarão disponibilizados durante todo o 
período da realização do processo de escolha.

9. DA HOMOLOGAÇÃO, DIPLOMAÇÃO, NOMEAÇÃO, POSSE 
E EXERCÍCIO.

9.1. Decididos os eventuais recursos, a Comissão Eleitoral 
deverá divulgar o resultado final do processo de escolha 
com a respectiva homologação do COMDECA, no prazo de 
2 (dois) dias.

9.2. Após a homologação do processo de escolha, o COM-
DECA deverá diplomar os candidatos eleitos e suplentes, 
no prazo de 03 dias.

9.3. Após a diplomação, o COMDECA terá 48 (quarenta e 
oito) horas para comunicar o Prefeito Municipal da referida 
diplomação.

9.4. O Prefeito Municipal, após a comunicação da diplo-
mação, deverá nomear os 05 (cinco) candidatos mais bem 
votados, ficando todos os demais, observada a ordem de-
crescente de votação, como suplentes.

9.5. Caberá ao Prefeito Municipal dar posse aos conselhei-
ros titulares eleitos em 10 de janeiro de 2020, data em 
que se encerra o mandato dos conselheiros tutelares em 
exercício.

9.5.1. A convocação dos conselheiros para a posse será 
realizada por meio de edital, a ser publicado em todos os 
locais onde o Edital tiver sido afixado, com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias.

9.5.2. Os candidatos também serão convocados por ofício, 
a ser entregue no endereço informado, quando do preen-
chimento da inscrição.

9.5.3. A remessa do oficio tem caráter meramente suple-
tivo.

9.5.4. O dia, a hora e o local da posse dos conselheiros 
tutelares serão divulgados junto à comunidade local, afi-
xando o convite em todos os locais onde o Edital tiver sido 
afixado, com antecedência mínima de10 (dez) dias.

9.6. O candidato eleito que desejar renunciar a sua vaga 
no Conselho Tutelar deverá manifestar, por escrito, sua 
decisão ao COMDECA.

9.7. O candidato eleito que, por qualquer motivo, manifes-
tar a inviabilidade de tomar posse e entrar em exercício, 
nesse momento, poderá requerer a sua dispensa junto ao 
COMDECA, por escrito, sendo automaticamente reclassifi-
cado como último suplente.

9.8. Se na data da posse o candidato estiver impedido de 
assumir as funções em razão do cumprimento de obriga-
ções ou na hipótese de comprovada prescrição médica, a 
sua entrada em exercício será postergada para o primeiro 
dia útil subsequente ao término do impedimento.

9.9. No momento da posse, o escolhido assinará documen-
to no qual conste declaração de que não exerce atividade 
incompatível com o exercício da função de conselheiro 

tutelar e ciência de seus direitos e deveres, observadas as 
vedações constitucionais.

10. DAS DISPOSIÇOES FINAIS

10.1. O processo de escolha para o Conselho Tutelar ocor-
rerá com o número mínimo de dez pretendentes devida-
mente Habilitados.

10.2. Caso o número de pretendentes habilitados seja in-
ferior a dez, o COMDECA poderá suspender o trâmite do 
processo de escolha e reabrir o prazo para inscrição de 
novas candidaturas, sem prejuízo da garantia de posse dos 
novos conselheiros ao termino do mandato em curso.

10.3. Em qualquer caso o COMDECA envidará esforços 
para que o número de candidatos seja o maior possível, 
de modo a ampliar as opções de escolha pelos eleitores e 
obter um número maior de suplentes.

10.4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alte-
rações, atualizações ou acréscimos enquanto não consu-
mada a providência ou evento que lhes disser respeito, 
circunstância que será comunicada em ato complementar 
ao Edital a ser publicado no Diário Oficial do Município e no 
site da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, na 
sede do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente (COMDECA), do Centro 
de Referência de Assistência Social (CRAS), no Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e 
das Unidades Básicas de Saúde(UBSs).

10.5. É da inteira responsabilidade do candidato o acom-
panhamento da publicação de todos os atos e resultados 
referentes a este processo de escolha.

10.6. A atualização do endereço para correspondência é de 
inteira responsabilidade do candidato e deverá ser feita, 
mediante protocolo, no endereço Avenida Pedro Mercan-
deli, Nº 46, Centro, Laranja da Terra-ES, 29615-000 (na 
Secretaria Municipal de Assistência Social).

10.7. Os documentos apresentados pelo candidato duran-
te todo o processo poderão, a qualquer tempo, ser objeto 
de conferência e fiscalização da veracidade do seu teor 
por parte da Comissão Eleitora, e no caso de constatação 
de irregularidade ou falsidade, a inscrição será cancelada 
independentemente da fase em que se encontre, comu-
nicando o fato ao Ministério Público para as providências 
legais.

10.8. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos 
omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, com a de-
vida fundamentação, pela Comissão Eleitoral.

10.9. Todas as decisões da Comissão Eleitoral serão devi-
damente fundamentadas.

10.10. Todo o processo de escolha dos conselheiros tu-
telares será realizado sob a fiscalização do Ministério Pú-
blico, o qual terá ciência de todos os atos praticados pela 
Comissão Eleitoral, para garantir a fiel execução da Lei e 
deste Edital.

10.11. Os membros escolhidos como conselheiros tutela-
res titulares e os suplentes, no primeiro mês de exercício 
funcional, submeter-se-ão a estudos sobre a legislação 
específica, as atribuições do cargo, e aos treinamentos 
práticos necessários, promovidos por uma comissão ou 
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instituição pública ou privada, sob a responsabilidade do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente e da Secretaria Municipal de Assistência Social.

11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Laranja da Terra, 03 de Abril de 2019.

Fabiola Bayer Gatti

Presidente do COMDECA e Membro da Comissão

Ângela Maria Hortelan Freitas

Membro da Comissão

Vanessa Cristina Armani Scardua

Membro da Comissão

Thais Ludtke Naimeke

Membro da Comissão

ANEXO I

MODELO DE ATESTADO DE EXPERIÊNCIA DE ATUAÇÃO EM 
ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIAN-
ÇA E AO ADOLESCENTE

(Imprimir em papel timbrado da instituição com nome e 
endereço)

Em consonância ao prescrito no Edital de Eleição COMDE-
CA/2019, e Resolução n.º 03, de 03 de Abril de 2019, ex-
pedidas pelo COMDECA, para regulamentação do processo 
de escolha dos Conselheiros(as) Tutelares do Município de 
Laranja da Terra, Estado do Espirito Santo; A NOME DA INS-
TITUIÇÃO, ATESTA para fins de comprovação de experiên-
cia de trabalho com crianças e adolescentes que, nome do 
candidato, nacionalidade, estado civil, profissão, portadora 
da carteira de identidade n.º ____________________, ins-
crita no CPF sob o n.º _____________________________ 
, residente e domiciliada na Rua 
____________________________________,Bair-
ro ______ , neste Município, desenvolveu no período de 
________ano(s) ou desenvolve há ________ ano(s) as 
seguintes atividades com crianças e adolescentes nesta 
instituição, conforme a seguir:

Descrever as atividades desenvolvidas pelo candidato:

Para que produza efeitos legais, firma o presente ATESTA-
DO DE EXPERIÊNCIA.

Laranja da Terra – ES, ______, de _____________ de 
2019

Assinatura do responsável e carimbo da Instituição

Atesto, sob as penas da Lei, que as informações prestadas 
são verídicas e declaro estar ciente das penalidades cabí-
veis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

Laranja da Terra-ES, ______ de _____________ de 2019.

Assinatura do Candidato

ANEXO II

FORMULÁRIO DE RECURSO
Processo de Escolha do Conselho Tutelar do Município de LARAN-
JA DA TERRA
Candidato: _________________________________________
_________________________ 
Nº. do Documento de Identidade: _______________________
________________________
Nº. de Inscrição: _____________________________________
_____________________
Nº. da Questão da prova: ______________________________
_____ (apenas para recursos sobre o item 8.1 “c”)

Fundamentação: ____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________

Data: ______/ ______ /________
Assinatura: _________________________________________
________________

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO 
CONSELHO TUTELAR DE
LARANJA DA TERRA

EVENTO DATA

1. Publicação do edital de abertura do proces-
so de inscrição e eleição de candidatos ao Con-
selho Tutelar.

05/04/2019

2. Período de inscrições de candidaturas.
27/05/2019 a 
14/06/2019

3. Divulgação das inscrições deferidas e inde-
feridas

19/06/2019

4. Prazo para interposição de recursos ao defe-
rimento ou indeferimento das inscrições.

20 e 
21/06/2019

5. Divulgação do julgamento dos recursos. 01/07/2019

6. Data da realização da prova de conhecimen-
tos.

04/08/2019

7. Prazo para interposição de recursos quanto 
à aplicação da prova de conhecimentos.

05 e 
06/08/2019

8. Divulgação do julgamento dos recursos re-
lativos à aplicação da prova de conhecimentos. 12/08/2019

9. Divulgação do gabarito da prova de conhe-
cimentos

05/08/2019

10. Prazo para interposição de recursos rela-
tivos às questões da prova de conhecimentos.

14 a 
15/08/2019
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11. Divulgação do julgamento dos recursos re-
lativos às questões da prova de conhecimen-
tos.

20/08/2019

12. Divulgação da relação dos candidatos 
aprovados na prova de conhecimentos

21/08/2019

13. Divulgação da relação dos candidatos ha-
bilitados a participarem da eleição e convoca-
ção dos mesmos para comparecerem à reu-
nião prevista no item 6.1 do edital.

22/08/2019

14. Realização da reunião prevista no item 6.1 
do edital.

10/09/2019

15. Divulgação da relação dos candidatos ha-
bilitados conforme previsto no item 6.1.5 do 
edital (primeiro dia útil após a reunião).

11/09/2019

16. Período da campanha eleitoral 12/09/2019

17. Dia da eleição. 06/10/2019

18. Prazo para interposição de recursos relati-
vos a fatos ocorridos no dia da eleição dos
candidatos.

07 e 
08/10/2019

19. Prazo para interposição de recursos relati-
vos ao resultado da eleição

07 e 
08/10/2019

20. Divulgação do julgamento dos recursos re-
lativos à eleição dos candidatos.

14/10/2019

21. Divulgação do julgamento dos recursos re-
lativos ao resultado da eleição.

14/10/2019

22. Publicação do resultado da eleição. 21/10/2019

23. Publicação do resultado final com a respec-
tiva homologação do processo

25/10/2019

24. Diplomação dos candidatos eleitos 28/10/2019

25. Prazo para o COMDECA comunicar ao Pre-
feito Municipal a respeito da diplomação.

29/10/2019

26. Data da posse. 10/01/2020

Laranja da Terra, 03 de Abril de 2019.

Fabiola Bayer Gatti

Presidente do COMDECA e Membro da Comissão

Ângela Maria Hortelan Freitas

Membro da Comissão

Vanessa Cristina Armani Scardua

Membro da Comissão

Thais Ludtke Naimeke

Membro da Comissão

INEXIGIBILIDADE
Publicação Nº 193014

INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO N° 02061/2019

RATIFICAÇÃO DA INEXIBILIDADE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Laranja da Terra/Es, Sr. Josafá Stor-
ch, no uso das atribuições de seu cargo, com fundamento 
no parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município e 
Artigo 25, Inciso III da Lei n° 8.666/93, RATIFICA a INE-
XIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a contratação direta de 
“Marcação Serrana” através da empresa JOCIANE DE AS-
SIS FIOROTTI 13700415788, CNPJ 27.145.371/0001-18, 
detentora exclusiva da carreira musical e para comerciali-
zação das apresentações artísticas do mencionado artista, 
para realização de show no dia 19 de maio de 2019, em 
comemoração as festividades ao 31° (trigésimo primeiro) 
Aniversário de Emancipação Politica de Laranja da Terra 
nos dias 16 a 19 de maio do corrente ano, com o valor 
global de R$ 3.000,00 (três mil Reais).

Laranja da Terra, 05 de Abril de 2019.

JOSAFA STORCH.

Prefeito Municipal.
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Mantenópolis

Prefeitura

EDITAL PARA PROCESSO DE ESCOLHA UNIFI-
CADO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 
DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES

Publicação Nº 193189

EDITAL Nº 001/2019

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MANTENÓPOLIS, no 
uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei nº 548 de 
26 de Junho de 1991, torna público o presente EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO para o Processo de Escolha em Data Unifi-
cada para membros do Conselho Tutelar do Município de 
Mantenópolis/ES, quadriênio 2020/2024 (10 de janeiro de 
2020 a 09 de janeiro de 2024), aprovado pela RESOLUÇÃO 
Nº 004/2019, do CMDCA local.

SUMÁRIO

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA

1.1. O Processo de Escolha em Data Unificada é discipli-
nado pela Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Ado-
lescente), Resolução nº 170/2015 do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, as-
sim como pela Lei Municipal nº 696/96 e Resolução nº 
004/2019, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Mantenópolis/ES, sendo realizado sob a 
responsabilidade deste e fiscalização do Ministério Público;

1.2. Os membros do Conselho Tutelar local serão esco-
lhidos mediante o sufrágio universal, direto, secreto e 
facultativo dos eleitores do município, em data de 06 de 
outubro de 2019, sendo que a posse dos eleitos e seus 
respectivos suplentes ocorrerá em data de 10 de janeiro 
de 2020;

1.3. Assim sendo, como forma de dar início, regulamentar 
e ampla visibilidade ao Processo de Escolha em Data Unifi-
cada para membros do Conselho Tutelar para o quatriênio 
2020/2024, torna público o presente Edital, nos seguintes 
termos:

2. DO CONSELHO TUTELAR:

2.1. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autôno-
mo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescen-
te, sendo composto por 05 (cinco) membros, escolhidos 
pela comunidade local para mandato de 04 (quatro) anos, 
permitida 01 (uma) recondução, mediante novo processo 
de escolha em igualdade de escolha com os demais pre-
tendentes;

2.2. Cabe aos membros do Conselho Tutelar, agindo de 

forma colegiada, o exercício das atribuições contidas nos 
art. 18-B, par. único, 90, §3º, inciso II, 95, 131, 136, 191 
e 194, todos da Lei nº 8.069/90, observados os deveres 
e vedações estabelecidos por este Diploma, assim como 
pela Lei Municipal nº 696/96;

2.3. O presente Processo de Escolha dos membros do Con-
selho Tutelar do Município de Mantenópolis visa preencher 
as 05 (cinco) vagas existentes do colegiado, assim como 
para seus respectivos suplentes;

2.4. Por força do disposto no art. 5º, inciso II, da Resolu-
ção nº 170/2014, do CONANDA, a candidatura deverá ser 
individual, não sendo admitida a composição de chapas.

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS CANDIDA-
TOS A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR:

3.1. Por força do disposto no art. 133, da Lei nº 8.069/90, 
e do art. 10, da Lei Municipal nº 696/96, os candidatos a 
membro do Conselho Tutelar devem preencher, cumulati-
vamente, os seguintes requisitos:

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ainda cidadão 
português que tenha adquirido igualdade de direitos e 
obrigações e gozo dos direitos políticos;

b) Reconhecida idoneidade moral;

c) Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;

d) Residir no município há mais de um ano;

e) Não ter registrado como candidato marido, mulher, as-
cendente ou descendente, sogro e genro ou nora, irmãos, 
cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou 
madrasta e enteado;

f) Ter como escolaridade mínima ensino médio completo, 
salvo os candidatos que já tenham exercido por pelo me-
nos 01 (um), trabalho do Conselho Tutelar. (Redação dada 
pela lei nº838, de 19/04/2001);

g) Estar quites com as obrigações eleitorais e no gozo de 
seus direitos políticos;

h) Estar quites com as obrigações militares (para candida-
tos do sexo masculino);

i) Não ter sido penalizado com a destituição da função de 
membro do Conselho Tutelar, nos últimos 05 (cinco) anos;

j) Não ter antecedentes criminais que obstariam uma can-
didatura a um cargo eletivo federal, estadual ou municipal;

k) Estar em pleno gozo de aptidões físicas e mentais para 
o exercício do cargo de Conselheiro Tutelar;

l) Possuir disponibilidade exclusiva para exercer o cargo de 
Conselheiro Tutelar;

m) Não estar impedido por lei ou decisão judicial para o 
exercício de qualquer cargo ou função pública de natureza 
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eletiva, comissionada ou de confiança;

3.2. O preenchimento dos requisitos legais deve ser de-
monstrado no ato da candidatura.

4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO:

4.1. Os membros do Conselho Tutelar exercerão suas ati-
vidades em regime de dedicação exclusiva, durante o ho-
rário previsto no art. 23, inciso I e III da Lei Municipal 
nº 696/96 para o funcionamento do órgão, sem prejuízo 
do atendimento em regime de plantão/sobreaviso, assim 
como da realização de outras diligência e tarefas inerentes 
ao órgão;

4.2. O valor do vencimento: Cada Conselheiro Tutelar fará 
“jus” a uma remuneração mensal correspondente aos ven-
cimentos de um cargo de Referência IV – F do Quadro do 
Funcionalismo da Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES, 
hoje expressando o valor de R$ 1.150,16 (um mil cento e 
cinquenta reais e dezesseis centavos), sendo reajustada 
nos mesmos índices e nas mesmas datas dos reajustes 
gerais concedidos ao funcionalismo público municipal, sen-
do-lhe assegurado ainda:

a) cobertura previdenciária;

b) gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 
(um terço) do valor da remuneração mensal;

c) licença-maternidade;

d) licença-paternidade;

e) gratificação natalina;

4.3. Se eleito para integrar o Conselho Tutelar o servidor 
municipal, poderá optar entre o valor da remuneração do 
cargo de Conselheiro ou o valor de seus vencimentos, fi-
cando-lhe garantidos:

a) O retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, 
assim que findo o seu mandato;

b) A contagem do tempo de serviço para todos os efeitos 
legais, exceto para promoção por merecimento.

5. DOS IMPEDIMENTOS:

5.1. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar 
os cônjuges, companheiros, ainda que em união homo-
afetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afi-
nidade, até o terceiro grau, inclusive, conforme previsto 
no art.140, da Lei nº 8.069/90 e art. 15, da Resolução nº 
170/2014, do CONANDA;

5.2. Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo 
Conselho Tutelar e que obtenham votação suficiente para 
figurarem entre os 05 (cinco) primeiros lugares, conside-
rar-se-á eleito aquele que tiver maior votação; o candidato 
remanescente será reclassificado como seu suplente ime-
diato, assumindo na hipótese de vacância e desde que não 
exista impedimento;

5.3. Estende-se o impedimento do conselheiro tutelar em 
relação à autoridade judiciária e ao representante do Mi-
nistério Público com atuação na Justiça da Infância e da 

Juventude da mesma comarca;

5.4. É também impedido de se inscrever no Processo de 
Escolha unificado o membro do Conselho Tutelar que:

a) tiver sido empossado para o segundo mandato consecu-
tivo até o dia 10 de janeiro de 2013;

b) tiver exercido o mandato, em regime de prorrogação, 
por período ininterrupto superior a 04 (quatro) anos e 
meio.

6. DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL:

6.1. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente instituirá, no prazo de 10 (dez) dias, a contar 
da publicação do presente Edital, uma Comissão Especial 
de composição paritária entre representantes do governo 
e da sociedade civil, para a organização e condução do 
presente Processo de Escolha;

6.2. Compete à Comissão Especial Eleitoral:

a) Analisar os pedidos de registro de candidatura e dar 
ampla publicidade à relação dos candidatos inscritos;

b) Receber as impugnações apresentadas contra candida-
tos que não atendam aos requisitos exigidos, fornecendo 
protocolo ao impugnante;

c) Notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes 
prazo para apresentação de defesa;

d) Decidir, em primeira instância administrativa, acerca 
da impugnação das candidaturas, podendo, se necessário, 
ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar 
a juntada de documentos e a realização de outras diligên-
cias;

e) Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal 
das regras da campanha aos candidatos considerados ha-
bilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respei-
tá-las, sob pena de indeferimento do registro da candida-
tura, sem prejuízo da imposição das sanções previstas na 
legislação local;

f) Estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de 
fatos que constituam violação das regras de campanha por 
parte dos candidatos ou à sua ordem;

g) Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, 
os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no 
dia da votação;

h) Escolher e divulgar os locais de votação e apuração de 
votos;

i) Divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado 
oficial da votação;

j) Notificar pessoalmente o Ministério Público, com a an-
tecedência devida, de todas as etapas do certame, dias e 
locais de reunião e decisões tomadas pelo colegiado;

k) Divulgar amplamente o pleito à população, com o auxí-
lio do CMDCA e do Poder Executivo local, estimulando ao 
máximo a participação dos eleitores.

6.3. Das decisões da Comissão Especial Eleitoral caberá 
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recurso à plenária do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, que se reunirá, em caráter ex-
traordinário, para decisão com o máximo de celeridade.

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA:

7.1. O Processo de Escolha para membros do Conselho Tu-
telar observará o calendário (Anexo I) do presente Edital;

7.2. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, no uso de suas atribuições, fará publicar edi-
tais específicos no Diário Oficial ou meio equivalente para 
cada uma das fases do processo de escolha de membros 
do Conselho Tutelar, dispondo sobre:

a) Inscrições e entrega de documentos;

b) Relação de candidatos inscritos;

c) Relação preliminar dos candidatos considerados habili-
tados, após a análise dos documentos;

d) Relação definitiva dos candidatos considerados habilita-
dos, após o julgamento de eventuais impugnações;

e) Dia e locais de votação;

f) Resultado preliminar do pleito, logo após o encerramen-
to da apuração;

g) Resultado final do pleito, após o julgamento de eventu-
ais impugnações; e

h) Termo de Posse.

8. DA INSCRIÇÃO/ENTREGA DOS DOCUMENTOS:

8.1. A participação no presente Processo de Escolha em 
Data Unificada iniciar-se-á pela inscrição por meio de re-
querimento impresso, e será efetuada no prazo e nas con-
dições estabelecidas neste Edital;

8.2. A inscrição dos candidatos será efetuada pessoalmen-
te na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Mantenópolis/ES, à Rua Juvenil Alves 
de Oliveira, nº 27 (antiga casa do Cidadão), nesta cidade, 
das 08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00 horas.

8.3. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá, obrigato-
riamente e sob pena de indeferimento de sua candidatura, 
apresentar original e cópia ou cópia autenticada dos se-
guintes documentos:

a) Requerimento de Inscrição (Anexo II);

b) Termo de Aceite e Responsabilidade (Anexo III);

c) Declaração de Aceitação e Disponibilidade (Anexo VI);

d) Declaração de residência (Anexo V);

e) Declaração de idoneidade moral (Anexo VI);

f) Atestado de reconhecimento de idoneidade moral (Ane-
xo VII);

g) Comprovante de residência (conta de água, luz ou tele-
fone, ou outro documento equivalente, bem como decla-
ração de residência acompanhada de assinatura de duas 
testemunhas);

h) Histórico escolar e/ou diploma, emitido por instituição 
de Ensino devidamente credenciada junto ao MEC compro-
vando a escolaridade mínima exigida na alínea f do item 
3.1 deste edital, salvo os candidatos que já tenham exerci-
do por pelo menos 01 (um), trabalho do Conselho Tutelar. 
(Redação dada pela lei nº838, de 19/04/2001);

i) Título de eleitor, bem como comprovante de estar em dia 
com a justiça eleitoral;

(a certidão de quitação eleitoral poderá ser solicitada 
no cartório eleitoral de domicílio eleitoral do candidato 
ou através da internet no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quita-
cao-eleitoral);

j) CPF;

k) Documento de identificação de reconhecimento nacio-
nal com foto;

l) Certificado de Reservista (para candidatos do sexo mas-
culino);

m) Certidão de Nascimento ou Casamento;

n) Atestado de antecedentes da Polícia Civil do Estado do 
Espírito Santo;

(o atestado de antecedentes poderá ser emitido através 
da internet no seguinte endereço eletrônico: https://ssp.
sesp.es.gov.br/rgantecedentes/);

o) Certidão Negativa Criminal da:

• Justiça Estadual, expedida pelo Cartório Distribuidor da 
Comarca em que o candidato tenha residido nos últimos 
05 (cinco) anos ou emitida através do endereço eletrônico 
na internet: http://www.tjes.jus.br/servicos/certidao-ne-
gativa-2/;

• Justiça Eleitoral, emitida através do endereço eletrônico 
na internet: http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certi-
dao-de-crimes-eleitorais;

• Justiça Federal, sendo da região em que o candidato 
tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, podendo ser 
emitida através do endereço eletrônico na internet: ht-
tps://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa;

p) Atestado médico comprovando estar em pleno gozo de 
aptidões físicas e mentais para o exercício do cargo de 
Conselheiro Tutelar;

q) Foto 3x4, colorida, com fundo branco.

8.4. A falta ou inadequação de qualquer dos documentos 
acima relacionados será imediatamente comunicada ao 
candidato, que poderá supri-la até a data-limite para ins-
crição de candidaturas, prevista neste Edital;

8.5. Os documentos deverão ser entregues em duas vias 
para fé e contrafé;

8.6. Documentos digitalizados serão considerados válidos, 
desde que também apresentados os originais ou existen-
tes apenas em formato digital;

8.7. Eventuais entraves à inscrição de candidaturas ou à 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
https://ssp.sesp.es.gov.br/rgantecedentes/
https://ssp.sesp.es.gov.br/rgantecedentes/
http://www.tjes.jus.br/servicos/certidao-negativa-2/
http://www.tjes.jus.br/servicos/certidao-negativa-2/
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais
https://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa
https://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa
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juntada de documentos devem ser imediatamente enca-
minhados ao CMDCA e ao Ministério Público;

8.8. As informações prestadas e documentos apresenta-
dos por ocasião da inscrição são de total responsabilidade 
do candidato.

8.9. Não será admitida à entrega de qualquer documento 
após o prazo de encerramento das inscrições.

8.10. No ato da inscrição, o candidato receberá um núme-
ro de registro que será atribuído sequencialmente, segun-
do a ordem de inscrição.

9. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:

9.1. Encerrado o prazo de inscrição de candidaturas, a Co-
missão Especial Eleitoral designada pelo CMDCA efetuará, 
no prazo de 15 (quinze) dias, a análise da documentação 
exigida neste Edital, com a subsequente publicação da re-
lação dos candidatos inscritos;

9.2. A relação dos candidatos inscritos e a documentação 
respectiva serão encaminhadas ao Ministério Público para 
ciência, no prazo de 05 (cinco) dias, após a publicação re-
ferida no item anterior.

10. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS:

10.1. Qualquer cidadão poderá requerer a impugnação de 
candidato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados 
da publicação da relação dos candidatos inscritos, em pe-
tição devidamente fundamentada;

10.2. Findo o prazo mencionado no item supra, os candi-
datos impugnados serão notificados pessoalmente do teor 
da impugnação no prazo 05 (cinco) dias úteis, começando, 
a partir de então, a correr o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para apresentar sua defesa;

10.3. A Comissão Especial Eleitoral analisará o teor das 
impugnações e defesas apresentadas pelos candidatos, 
podendo solicitar a qualquer dos interessados a juntada 
de documentos e outras provas do alegado;

10.4. A Comissão Especial Eleitoral terá o prazo de 07 
(sete) dias, contados do término do prazo para apresenta-
ção de defesa pelos candidatos impugnados, para decidir 
sobre a impugnação;

10.5. Concluída a análise das impugnações, a Comissão 
Especial Eleitoral fará publicar edital contendo a relação 
preliminar dos candidatos habilitados a participarem do 
Processo de Escolha em data Unificada;

10.6. As decisões da Comissão Especial Eleitoral serão 
fundamentadas, delas devendo ser dada ciência aos inte-
ressados, para fins de interposição dos recursos previstos 
neste Edital;

10.7. Das decisões da Comissão Especial Eleitoral caberá 
recurso à Plenária do CMDCA, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da data da publicação do edital referido no 
item anterior;

10.8. Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial Eleito-
ral fará publicar a relação definitiva dos candidatos habili-
tados ao pleito, com cópia ao Ministério Público;

10.9. Ocorrendo falsidade em qualquer informação ou do-
cumento apresentado, seja qual for o momento em que 
esta for descoberta, o candidato será excluído do pleito, 
sem prejuízo do encaminhamento dos fatos à autoridade 
competente para apuração e a devida responsabilização 
legal.

11. DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL:

11.1. Cabe ao Poder Público, com a colaboração dos ór-
gãos de imprensa locais, dar ampla divulgação ao Proces-
so de Escolha desde o momento da publicação do presente 
Edital, incluindo informações quanto ao papel do Conse-
lho Tutelar, dia, horário e locais de votação, dentre outras 
informações destinadas a assegurar a ampla participação 
popular no pleito;

11.2. É vedada a vinculação político-partidária das candi-
daturas, seja através da indicação, no material de propa-
ganda ou inserções na mídia, de legendas de partidos polí-
ticos, símbolos, slogans, nomes ou fotografias de pessoas 
que, direta ou indiretamente, denotem tal vinculação;

11.3. Os candidatos poderão dar início à campanha eleito-
ral após a publicação da relação definitiva dos candidatos 
habilitados, prevista no item 10.8 deste Edital, obedecen-
do o Calendário (Anexo I);

11.4. A propaganda eleitoral em vias e logradouros pú-
blicos observará, por analogia, os limites impostos pela 
legislação eleitoral e o Código de Posturas do Município, 
garantindo igualdade de condições a todos os candidatos;

11.5. Os candidatos poderão promover as suas candida-
turas junto a eleitores, por meio de debates, entrevistas e 
distribuição de panfletos, desde que não causem dano ou 
perturbem a ordem pública ou particular;

11.6. As instituições públicas ou particulares (escolas, Câ-
mara de Vereadores, rádio, igrejas etc.) que tenham in-
teresse em promover debates com os candidatos deverão 
formalizar convite a todos aqueles que estiverem aptos a 
concorrer ao cargo de membro do Conselheiro Tutelar;

11.7. Os debates deverão ter regulamento próprio, a ser 
apresentado pelos organizadores a todos os participantes 
e à Comissão Especial Eleitoral designada pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com 
pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência;
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11.8. Cabe à Comissão Especial Eleitoral supervisionar a 
realização dos debates, zelando para que sejam proporcio-
nadas iguais oportunidades a todos os candidatos nas suas 
exposições e respostas;

11.9. É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por 
meio dos veículos de comunicação em geral (jornal, rádio 
ou televisão), faixas, outdoors, camisas, bonés e outros 
meios não previstos neste Edital;

11.10. É dever do candidato portar-se com urbanidade du-
rante a campanha eleitoral, sendo vedada a propaganda 
irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra 
os concorrentes;

11.11. Não será permitido qualquer tipo de propaganda 
no dia da eleição, em qualquer local público ou aberto ao 
público, sendo que a aglomeração de pessoas portando 
instrumentos de propaganda caracteriza manifestação co-
letiva, com ou sem utilização de veículos;

11.12. A violação das regras de campanha importará na 
cassação do registro da candidatura ou diploma de posse 
do candidato responsável, após a instauração de procedi-
mento administrativo no qual seja garantido ao candidato 
o exercício do contraditório e da ampla defesa.

12. DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR:

12.1. A eleição para os membros do Conselho Tutelar do 
Município de Mantenópolis realizar-se-á no dia 06 de ou-
tubro de 2019, das 08h às 17h, conforme previsto no art. 
139, da Lei nº 8.069/90 e Resolução nº 152/2012, do CO-
NANDA;

12.2. A votação deverá ocorrer preferencialmente em ur-
nas eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral, observadas 
as disposições das resoluções aplicáveis expedidas pelo 
Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Espírito Santo;

12.3. As cédulas para votação manual serão elaboradas 
pela Comissão do Especial Eleitoral, adotando parâmetros 
similares aos empregados pela Justiça Eleitoral em sua 
confecção;

12.4. Nas cabines de votação serão fixadas listas com rela-
ção de nomes, codinomes, fotos e número dos candidatos 
a membro do Conselho Tutelar;

12.5. As mesas receptoras de votos deverão lavrar atas 
segundo modelo fornecido pela Comissão Especial Eleito-
ral, nas quais serão registradas eventuais intercorrências 
ocorridas no dia da votação, além do número de eleitores 
votantes em cada uma das urnas;

12.6. Após a identificação, o eleitor assinará a lista de pre-
sença e procederá a votação;

12.7. O eleitor que não souber ou não puder assinar, usará 
a impressão digital como forma de identificação;

12.8. O eleitor poderá votar em apenas um candidato;

12.9. No caso de votação manual, votos em mais de um 
candidato ou que contenham rasuras que não permitam 
aferir a vontade do eleitor serão anulados, devendo ser 
colocados em envelope separado, conforme previsto no 
regulamento da eleição;

12.10. Será também considerado inválido o voto:

a) cuja cédula contenha mais de 01 (um) candidato assi-
nalado;

b) cuja cédula não estiver rubricada pelos membros da 
mesa de votação;

c) cuja cédula não corresponder ao modelo oficial;

d) que tiver o sigilo violado.

12.11. Efetuada a apuração, serão considerados eleitos os 
05 (cinco) candidatos mais votados, ressalvada a ocorrên-
cia de alguma das vedações legais acima referidas, sendo 
os demais candidatos considerados suplentes pela ordem 
de votação;

12.11. Em caso de empate na votação, ressalvada a exis-
tência de outro critério previsto na Lei Municipal local, será 
considerado eleito o candidato com idade mais elevada.

13. DAS VEDAÇÕES AOS CANDIDATOS DURANTE O PRO-
CESSO DE ESCOLHA:

13.1. Conforme previsto no art. 139, §3º, da Lei nº 
8.069/90, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer 
ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qual-
quer natureza, inclusive brindes de pequeno valor;

13.2. É também vedada a prática de condutas abusivas ou 
desleais que acarretem vantagem indevida ao candidato, 
como a “boca de urna” e o transporte de eleitores, dentre 
outras previstas na Lei nº 9.504/97 (Lei Eleitoral), pois 
embora não caracterizem crime eleitoral, importam na vio-
lação do dever de idoneidade moral que se constitui num 
dos requisitos elementares das candidaturas;

13.3. Os candidatos que praticarem quaisquer das condu-
tas relacionadas nos itens anteriores, durante e/ou depois 
da campanha, inclusive no dia da votação, terão cassa-
do seu registro de candidatura ou diploma de posse, sem 
prejuízo da apuração da responsabilidade civil e mesmo 
criminal, inclusive de terceiros que com eles colaborem;

13.4. Caberá à Comissão Especial Eleitoral ou, após sua 
dissolução, à Plenária do CMDCA, decidir pela cassação 
do registro da candidatura ou diploma de posse, após a 
instauração de procedimento administrativo no qual seja 
garantido ao candidato o exercício do contraditório e da 
ampla defesa.
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14. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL:

14.1. Ao final de todo o Processo, a Comissão Especial Elei-
toral encaminhará relatório ao CMDCA, que fará divulgar 
no Diário Oficial ou em meio equivalente, o nome dos 05 
(cinco) candidatos eleitos para o Conselho Tutelar e seus 
respectivos suplentes, em ordem decrescente de votação.

15. DA POSSE:

15.1. A posse dos membros do Conselho Tutelar será con-
cedida pelo Presidente do CMDCA local, no dia 10 de ja-
neiro de 2020, conforme previsto no art. 139, §2º, da Lei 
nº 8.069/90;

15.2. Além dos 05 (cinco) candidatos mais votados, tam-
bém devem tomar posse, pelo menos, 05 (cinco) suplen-
tes, também observada à ordem de votação, de modo a 
assegurar a continuidade no funcionamento do órgão, em 
caso de férias, licenças ou impedimentos dos titulares.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

16.1. Cópias do presente Edital e demais atos da Comissão 
Especial Eleitoral dele decorrentes serão publicadas, com 
destaque, nos órgãos oficiais de imprensa, no sítio eletrô-
nico da Prefeitura Municipal de Mantenópolis, bem como 
afixadas no mural da Prefeitura Municipal, da Câmara de 
Vereadores, no Fórum da Comarca de Mantenópolis, no 
Cartório Eleitoral da 36ª Zona Eleitoral, na Sede da Promo-
toria Geral de Justiça de Mantenópolis, na sede do Conse-
lho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CMDCA) e dos Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especia-
lizados de Assistência Social (CREAS), Postos de Saúde e 
Escolas da Rede Pública Municipal e Estadual;

16.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Especial Eleitoral, observadas as normas legais contidas 
na Lei Federal nº 8.069/90 e na Lei Municipal nº 696/96;

16.3. É de inteira responsabilidade dos candidatos acom-
panhar a publicação de todos os atos, editais e comunica-
dos referentes ao processo de escolha em data unificada 
dos membros do Conselho Tutelar;

16.4. É facultado aos candidatos, por si ou por meio de 
representantes credenciados perante a Comissão Especial 
Eleitoral, acompanhar todo desenrolar do processo de es-
colha, incluindo as cerimônias de lacração de urnas, vota-
ção e apuração;

16.5. Cada candidato poderá credenciar, até 48 (quarenta 
e oito) horas antes do pleito, 01 (um) representante por lo-
cal de votação e 01 (um) representante para acompanhar 
a apuração dos votos e etapas preliminares do certame;

16.6. Os trabalhos da Comissão Especial Eleitoral se en-
cerram com o envio de relatório final contendo as intercor-
rências e o resultado da votação ao CMDCA;

16.7. O descumprimento das normas previstas neste Edi-
tal implicará na exclusão do candidato ao processo de es-
colha.

Publique-se.

Encaminhe-se cópias ao Ministério Público, Poder Judiciá-
rio e Câmara Municipal.

MANTENÓPOLIS/ES, 05 de ABRIL de 2019.

Elcyo Batista de Oliveira

Presidente do CMDCA

ANEXOS

ANEXO I

Calendário Referente ao Edital nº 001/2019 do CMDCA

Evento Data

Publicação do Edital 05/04/2019

Registro de Candidatura 05/04/2019 a 03/05/2019

Análise dos pedidos de registro 
de candidatura

06/05/2019 a 17/05/2019

Publicação da relação de candi-
datos escritos

24/05/2019

Impugnação de candidatura 27/05/2019 a 31/05/2019

Notificação dos candidatos im-
pugnados quanto ao prazo para 
defesa

03/06/2019 a 07/06/2019

Apresentação de defesa pelo 
candidato impugnado

10/06/2019 a 14/06/2019

Análise e decisão dos pedidos de 
impugnação

Até 21/06/2019

Interposição de Recurso 24/06/2019 a 28/06/2019

Análise e decisão dos Recursos 01/07/2019 a 12/07/2019

Publicação dos candidatos habi-
litados

15/07/2019

Reunião para firmar compro-
misso

22/07/2019

Início da Campanha Eleitoral 23/07/2019

Divulgação dos locais do proces-
so de escolha

20/09/2019

Reunião para firmar compro-
misso

05/10/2019

Eleição 06/10/2019

Divulgação do resultado da 
escolha

06/10/2019

Posse dos conselheiros 10/01/2020

vento Datas
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ANEXO II

EDITAL 001/2019

ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES

QUADRIÊNIO 2020/2024

Ilm.º Senhor Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mantenópolis/ES.

Ao: Exm.º Promotor de Justiça da Comarca de Mantenópolis/ES

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO Nº _____

O signatário já devidamente qualificado no processo em epigrafe vem respeitosamente, requerer sua inscrição para can-
didato à eleição do Conselho Tutelar de Mantenópolis/ES, declarando o seguinte:

Que tem conhecimento do teor do Edital nº001/2019 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
deste Município, que editam normas acerca da eleição para a função de conselheiro do Conselho Tutelar do Município de 
Mantenópolis, e aceita todos seus termos, e que atende os requisitos para concorrer o cargo.

NOME: _________________________________________________________

ESTADO CIVIL: _______________ NACIONALIDADE: ________________

ENDEREÇO: ______________________________________________________________________________________
_______________________________ 

PROFISSÃO: _____________________________________________________ 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO?:( ) SIM ( ) NÃO CARGO: _________________ 

INSTITUIÇÃO EMPREGADORA: ___________________________________ 

FILIAÇÃO: PAI - ______________________________________________

MÃE - ________________________________________________

TÍTULO DE ELEITOR: _____________________________________________ 

IDENTIDADE: _______________________  CPF: ________________________ 

ESCOLARIDADE: _______________________________________________ 

TELEFONE DE CONTATO: ________________________________________ 

DOCUMENTOS EM ANEXO:

1. Termo de Aceite e Responsabilidade;

2. Declaração de Aceitação e Disponibilidade;

3. Declaração de residência;

4. Declaração de idoneidade moral;

5. Atestado de reconhecimento de idoneidade moral;

6. Comprovante de residência;

7. Histórico escolar e/ou diploma, emitido por instituição de Ensino devidamente credenciada junto ao MEC comprovando 
a escolaridade mínima exigida na alínea f do item 3.1 do edital;

8. Cópia autenticada do título de eleitor;

9. Certidão de quitação eleitoral;
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10. Cópia autenticada do CPF;

11. Cópia autenticada de documento de identificação de reconhecimento nacional com foto;

12. Cópia autenticada do certificado de Reservista (para candidatos do sexo masculino);

13. Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento;

14. Atestado de antecedentes da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo;

15. Certidão Negativa Criminal da:

• Justiça Estadual;

• Justiça Eleitoral;

• Justiça Federal;

16. Atestado médico comprovando estar em pleno gozo de aptidões físicas e mentais para o exercício do cargo de Conse-
lheiro Tutelar;

17. Foto 3x4;

ANEXO III

EDITAL 001/2019

ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES

QUADRIÊNIO 2020/2024

TERMO DE ACEITE E RESPONSABILIDADE

Declaro que aceito e me submeto às exigências da Lei Federal, 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, alterada 
pela Lei nº 12.696/12, Lei Municipal nº 696/96, e suas alterações constantes nas Leis municipais nº 838/01, 1.168/08 e 
1424/13 e que tem conhecimento do Edital nº 001/2019 de abertura do Processo de Escolha Unificada dos Membros do 
Conselho Tutelar de Mantenópolis/ES, responsabilizando-me pelas informações aqui prestadas.

Nestes termos

Pede-se deferimento,

Mantenópolis/ES _____ de _______ de 2019.

Assinatura do Candidato

ANEXO IV

EDITAL 001/2019

ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES

QUADRIÊNIO 2020/2024

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E DISPONIBILIDADE
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Eu ______________________________________________________brasileiro (a), natural de 
__________________________, RG nº _____________________ , Título Eleitoral nº __________________________ 
CPF nº _______________________ Residente e domiciliado a rua ___________________________________________
___ nº _____  na cidade de Mantenópolis/ES.

Declaro que tenho conhecimento de todas as normas referente ao Edital nº001/2019 das Eleições Unificadas do Conselho 
Tutelar do Município de Mantenópolis/ES, para o quadriênio 2020/2024. Declaro ainda, que tenho disponibilidade de tem-
po para exercer a jornada de trabalho referente ao desempenho da função de Conselheiro Tutelar, nos termos do Edital 
nº001/2019 e da Lei Federal, 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente bem como as alterações pertinentes da Lei 
nº 12.696/12, Lei Municipal nº 696/96, e suas alterações nas Leis municipais nº 838/01, 1.168/08 e 1424/13 e demais 
dispositivos legais.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração para todos os fins de direitos.

Mantenópolis/ES _____ de _______ de 2019.

Assinatura do candidato

ANEXO V

EDITAL 001/2019

ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES

QUADRIÊNIO 2020/2024

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu ______________________________________________________brasileiro (a), natural de 
__________________________, estado civil _________________________, nascido (a) aos ______/ ______ 
/________, Cédula de Identidade RG nº _____________________ , Título Eleitoral nº __________________________ 
inscrito sob o CPF nº _______________________ Residente e domiciliado a rua ________________________________
______________ nº _____  na cidade de Mantenópolis/ES. Declaro, para cumprimento do Item 3.1, alínea “d” do Edital 
nº 001/2019 para as Eleições Unificadas do Conselho Tutelar do Município de Mantenópolis/ES de que sou residente do 
município de Mantenópolis/ES, há mais de 1 (um) ano.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Mantenópolis/ES _____ de _______ de 2019.

Assinatura do candidato

Testemunha 1: ____________________________________

Testemunha 2: ____________________________________

ANEXO VI

EDITAL 001/2019

ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES

QUADRIÊNIO 2020/2024
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DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE MORAL

Eu ______________________________________________________brasileiro (a), natural de 
__________________________, estado civil _________________________, nascido (a) aos ______/ ______ /________, 
portadora da cédula de Identidade nº _____________________ , Título Eleitoral nº __________________________ ins-
crito sob o CPF nº _______________________ Residente e domiciliado a rua _________________________________
_____________ nº _____  na cidade de Mantenópolis/ES, CEP: 29770-000, Declaro para o cumprimento do disposto do 
item 3.1 alínea “b” do Edital nº 001/2019 para as Eleições Unificadas do Conselho Tutelar do Município de Mantenópolis/
ES, consoante a Lei Municipal nº 696/96, artigo 10º incisos I e VI, que não estou respondendo a qualquer Processo Penal, 
Civil ou Administrativo, bem como qualquer Sindicância ou Inquérito Policial do âmbito, Federal, Estadual ou Municipal.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Mantenópolis/ES _____ de _______ de 2019.

Assinatura do candidato

ANEXO VII

EDITAL 001/2019

ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES

QUADRIÊNIO 2020/2024

DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE IDONEIDADE MORAL

Atestamos para os devidos fins, que conheçemos o(a) Sr.(a) ______________________________________________
__ e que o(a) mesmo(a) é de reconhecida idoneidade moral, não havendo nada que desabone a sua conduta perante a 
sociedade mantenopolitana.

1ª - Nome Completo: __________________________________________________________

RG nº _________________________________ CPF nº ______________________________ Endereço: ____________
______________________________________________________

Assinatura: _________________________________________________________________

2ª - Nome Completo: __________________________________________________________

RG nº _________________________________ CPF nº ______________________________ Endereço: ____________
______________________________________________________

Assinatura: _________________________________________________________________

3ª - Nome Completo: __________________________________________________________

RG nº _________________________________ CPF nº ______________________________ Endereço: ____________
______________________________________________________

Assinatura: _________________________________________________________________
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ANEXO VIII

EDITAL 001/2019

ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO 
DE MANTENÓPOLIS/ES

QUADRIÊNIO 2020/2024

RESOLUÇÃO Nº 003, de 04 de Abril de 2019.

Dispõe sobre as condutas vedadas aos (as) candidatos 
(as) e respectivos (as) fiscais durante o Processo de Esco-
lha dos Membros do (s) Conselho (s) Tutelar (es) e sobre 
o procedimento de sua apuração.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE do Município de Mantenópolis-ES, no 
uso das competências que lhe são conferidas pelo art. 6º 
da Lei Municipal nº 548/91, bem como pelo art. 139 Lei 
Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescen-
te) e pelo art. 7º, da Resolução CONANDA nº 170/14, que 
lhe conferem a presidência do Processo de Escolha dos 
Membros do Conselho Tutelar e,

CONSIDERANDO a Lei municipal nº 696/96, que cria no 
município de Mantenópolis, o Conselho Tutelar, que dispõe 
sobre suas atribuições e Eleições de seus membros, abre 
Crédito Especial para essa finalidade e dá outras providên-
cias;

CONSIDERANDO o disposto no art. 139 da lei federal nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente - ECA e dá outras provi-
dências.

CONSIDERANDO a lei federal nº 12.696, de 25 de julho 
de 2012 que altera os arts. 132, 134, 135 e 139 da Lei no 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), para dispor sobre os Conselhos Tutelares.

CONSIDERANDO que o art. 7º, §1º, letra “c”, da Resolu-
ção CONANDA nº 170/14, dispõe que à Comissão Eleitoral 
do CMDCA cabe definir as condutas permitidas e vedadas 
aos(às) candidatos(as) a membros do(s) Conselho(s) Tu-
telar(es);

CONSIDERANDO, ainda, que o art. 11, §6º, incisos III e 
IX, da Resolução CONANDA nº 170/14, aponta também 
ser atribuição da Comissão Eleitoral do CMDCA, analisar 
e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos 
de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da vo-
tação, bem como resolver os casos omissos,

CONSIDERANDO a recomendação nº 001/2019 GAMPES: 
2019.0006.2830-52 do Ministério Público do Estado do Es-
pírito Santo Promotoria de Justiça Geral de Mantenópolis

CONSIDERANDO a reunião extraordinária realizada no dia 
04 de Abril de 2019;

RESOLVE

ART. 1º - A campanha dos (as) candidatos (as) a membros 
do Conselho Tutelar é permitida somente após a publica-
ção da lista final dos(as) candidatos(as) habilitados(as) no 
Processo de Escolha e será encerrada a 48 (quarenta e 
oito) horas antes do início das eleições.

ART. 2º - Serão consideradas condutas vedadas aos(às) 
candidatos(as) devidamente habilitados ao Processo de 
Escolha dos membros do Conselho Tutelar de 2019 e aos 
seus prepostos:

DA PROPAGANDA

a.) oferecer, prometer ou solicitar dinheiro, dádiva, rifa, 
sorteio ou vantagem de qualquer natureza;

b.) perturbar o sossego público, com algazarra ou abusos 
de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;

c.) fazer propaganda por meio de impressos ou de objeto 
que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com 
moeda;

d.) prejudicar a higiene e a estética urbana ou desrespei-
tar posturas municipais ou que impliquem qualquer restri-
ção de direito;

e.) caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem 
como órgãos ou entidades que exerçam autoridade públi-
ca;

f.) fazer propaganda de qualquer natureza, que for vei-
culada por meio de pichação, inscrição a tinta, fixação de 
placas, estandartes, faixas e assemelhados, nos bens cujo 
uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público, 
ou que a ele pertençam, e nos de uso comum (cinema, 
clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, está-
dios, ainda que de propriedade privada), inclusive postes 
de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, 
passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipa-
mentos urbanos;

g.) colocar propaganda de qualquer natureza em árvores 
e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em 
muros, cercas e tapumes divisórios, mesmo que não lhes 
causem dano;

h.) fazer propaganda mediante outdoors, sujeitando-se a 
empresa responsável e candidatos(as) à imediata retirada 
da propaganda irregular.

DA CAMPANHA PARA ESCOLHA

a.) confeccionar, utilizar ou distribuir por comitê, candi-
dato(a) ou com a sua autorização, camisetas, chaveiros, 
bonés, canetas, brindes, cesta básicas ou quaisquer ou-
tros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem 
ao(à) eleitor(a);
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b.) realizar showmício e evento assemelhado para promo-
ção de candidatos(as), bem como apresentação, remune-
rada ou não, de artistas com a finalidade de animar comí-
cio ou reunião de campanha;

c.) utilizar trios elétricos em campanha, exceto para a so-
norização de anúncio de comícios;

d.) usar símbolos, frases ou imagens, associadas ou se-
melhantes às empregadas por órgão de governo, empresa 
pública ou sociedade de economia mista;

e.) efetuar qualquer tipo de pagamento em troca de espa-
ço para a veiculação de propaganda em bens particulares, 
cuja cessão deve ser espontânea e gratuita;

f.) contratar ou utilizar, ainda que em regime de volun-
tariado, de crianças e adolescentes para distribuição de 
material de campanha em vias públicas, residências de 
eleitores e estabelecimentos comerciais.

NO DIA DO PROCESSO DE ESCOLHA

a.) usar alto-falantes e amplificadores de som ou promo-
ver comício ou carreata;

b.) arregimentar eleitor ou fazer propaganda de boca de 
urna;

c.) até o término do horário de votação, contribuir, de 
qualquer forma, para aglomeração de pessoas portando 
vestuário padronizado, de modo a caracterizar manifesta-
ção coletiva, com ou sem utilização de veículos;

d.) fornecer aos(às) eleitores(as) transporte ou refeições;

e.) doar, oferecer, prometer ou entregar ao(à) eleitor(a), 
com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal 
de qualquer natureza, inclusive emprego ou função públi-
ca, desde o registro de candidatura até o dia da eleição, 
inclusive (captação de sufrágio);

f.) padronizar, nos trabalhos de votação, o vestuário 
dos(as) seus(suas) respectivos(as) fiscais.

DAS PENALIDADES

ART. 3º - O desrespeito às regras apontadas no art. 2º 
desta Resolução caracterizará inidoneidade moral, deixan-
do o(a) candidato(a) passível de impugnação da candida-
tura, por conta da inobservância do requisito previsto no 
art. 133, inciso I, da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente).

DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE CONDUTAS VEDA-
DAS

ART. 4º - Qualquer cidadão ou candidato(a) poderá repre-
sentar à Comissão Eleitoral do CMDCA contra aquele(a) 
que infringir as normas estabelecidas por meio desta Re-
solução, instruindo a representação com provas ou indícios 
de provas da infração.

Parágrafo único - Cabe à Comissão Eleitoral do CMDCA 
registrar e fornecer protocolo ao representante, com envio 

de cópia da representação ao Ministério Público.

ART. 5º - No prazo de 01 (um) dia contado do recebimento 
da notícia da infração às condutas vedadas previstas nesta 
Resolução, a Comissão Eleitoral do CMDCA deverá instau-
rar procedimento administrativo para a devida apuração 
de sua ocorrência, expedindo-se notificação ao(à) infra-
tor(a) para que, se o desejar, apresente defesa no prazo 
de 02 (dois) dias contados do recebimento da notificação 
(art. 11, §3º, inciso I, da Resolução CONANDA nº 170/14).

Parágrafo único - O procedimento administrativo também 
poderá ser instaurado de ofício pela Comissão Eleitoral 
do CMDCA, assim que tomar conhecimento por qualquer 
meio, da prática da infração.

ART. 6º - A Comissão Eleitoral do CMDCA poderá, no prazo 
de 02 (dois) dias do término do prazo da defesa:

I - arquivar o procedimento administrativo se entender não 
configurada a infração ou não houver provas suficientes da 
autoria, notificando-se pessoalmente o representado e o 
representante, se for o caso;

II - determinar a produção de provas em reunião designa-
da no máximo em 02 (dois) dias contados do decurso do 
prazo para defesa (art. 11, § 3º, inciso II, da Resolução 
CONANDA nº 170/14).

§ 1º - No caso do inciso II supra, o representante será in-
timado pessoalmente a, querendo, comparecer à reunião 
designada e efetuar sustentação, oral ou por escrito, à luz 
das provas e argumentos apresentados pela defesa;

§ 2º - Após a manifestação do representante, ou mesmo 
na ausência deste, será facultado ao representado a efetu-
ar sustentação, oral ou por escrito, por si ou por defensor 
constituído;

§ 3º - Eventual ausência do representante ou do represen-
tado não impedem a realização da reunião a que se refere 
o inciso II supra, desde que tenham sido ambos notifica-
dos para o ato.

ART. 7º - Finalizada a reunião designada para a produção 
das provas indicadas pelas partes, a Comissão Eleitoral de-
cidirá, fundamentadamente, em 02 (dois) dias, notifican-
do-se, em igual prazo, o(a) representado(a) e, se o caso, 
o(a) representante, que terão também o mesmo prazo 
para interpor recurso, sem efeito suspensivo, à Plenária 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente (art. 11, § 4º, da Resolução CONANDA nº 170/14).

§ 1º - A Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente decidirá em 02 (dois) dias do 
término do prazo da interposição do recurso, reunindo-se, 
se preciso for, extraordinariamente (art. 11, § 4º, da Re-
solução CONANDA nº 170/14);
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§ 2º - No julgamento do recurso será observado o mesmo 
procedimento indicado no art. 6º, §§ 1º a 3º da presente 
Resolução.

ART. 8º - Caso seja cassado o registro da candidatura, em 
havendo tempo hábil, o nome do candidato cassado será 
excluído da cédula eleitoral ou da programação da urna 
eletrônica.

Parágrafo único - Em não havendo tempo hábil para exclu-
são do nome do candidato cassado da cédula eleitoral ou 
da programação da urna eletrônica, os votos a ele porven-
tura creditados serão considerados nulos.

ART. 9º - O(A) representante do Ministério Público, tal 
qual determina o art. 11, § 7º, da Resolução CONANDA 
nº 170/14, deverá ser cientificado de todas as decisões da 
Comissão Eleitoral do CMDCA e de sua Plenária, no prazo 
de 02 (dois) dias de sua prolação.

ART. 10 - Os prazos previstos no art. 3º seguirão a re-
gra do art. 212 do Código de Processo Civil (Lei Federal 
nº 13.105), ou seja, realizar-se-ão em dias úteis, das 06 
(seis) às 20 (vinte) horas.

DA PUBLICIDADE DESTA RESOLUÇÃO

ART. 11 - Para que o teor desta Resolução seja de conheci-
mento de todos os munícipes e candidatos(as), ela deverá 
ter ampla publicidade, sendo publicada no Diário Oficial do 
Município ou meios equivalentes, além de ser afixada em 
locais de grande acesso ao público e noticiada em rádios, 
jornais e outros meios de divulgação, inclusive e se possí-
vel, pela internet.

Parágrafo único - O Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente dará ampla divulgação dos te-
lefones, endereços eletrônicos e locais onde poderão ser 
encaminhadas denúncias de violação das regras de cam-
panha;

ART. 12 - A fim de que os(as) candidatos(as) não aleguem 
desconhecimento do teor desta Resolução, a Comissão 
Eleitoral do CMDCA fará reunião com eles(as) em 02 (dois) 
momentos do Processo de Escolha dos Membros do Con-
selho Tutelar:

a.) antes do início da campanha, tão logo seja publicada a 
relação dos(as) candidatos(as) inscritos(as) e considera-
dos(as) habilitados(as) - art. 11, §§ 5º e 6º, da Resolução 
CONANDA nº 170/14;

b.) na véspera do dia da votação.

Parágrafo único - Em cada uma dessas reuniões, será 
lavrado Termo de Compromisso, assinado por todos(as) 
candidatos(as) a Membros do Conselho Tutelar e integran-
tes da Comissão Eleitoral, no sentido de que as regras 

previstas nesta Resolução serão devidamente respeitadas, 
sob pena de impugnação da candidatura (art. 11, §6º, in-
ciso I, da Resolução CONANDA nº 170/14).

ART. 13 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Mantenópolis-ES, 04 de Abril de 2019.

Elcyo Batista de Oliveira

Presidente do CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 002/2019 CMDCA
Publicação Nº 193186

RESOLUÇÃO Nº 002, de 04 de Abril de 2019.

Dispõe sobre os atos preparatórios, a recepção de votos, 
as garantias eleitorais, a totalização, a divulgação e as 
normas e Procedimentos para Mesários e Juntas Apurado-
ras para o Processo de Escolha dos membros do Conselho 
Tutelar no Município de Mantenópolis/ES.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE do Município de Mantenópolis-ES, no 
uso das competências que lhe são conferidas pelo art. 6º 
da Lei Municipal nº 548/91,

CONSIDERANDO a Lei municipal nº 696/96, que cria no 
município de Mantenópolis, o Conselho Tutelar, que dispõe 
sobre suas atribuições e Eleições de seus membros, abre 
Crédito Especial para essa finalidade e dá outras providên-
cias;

CONSIDERANDO o disposto no art. 139 da lei federal nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente - ECA e dá outras provi-
dências.

CONSIDERANDO a lei federal nº 12.696, de 25 de julho 
de 2012 que altera os arts. 132, 134, 135 e 139 da Lei no 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), para dispor sobre os Conselhos Tutelares.

CONSIDERANDO a resolução do CONANDA nº 170, de 10 
de dezembro de 2014 que dispõe sobre o processo de es-
colha em data unificada em todo o território nacional dos 
membros do Conselho Tutelar.

CONSIDERANDO a recomendação nº 001/2019 GAMPES: 
2019.0006.2830-52 do Ministério Público do Estado do Es-
pírito Santo Promotoria de Justiça Geral de Mantenópolis

CONSIDERANDO a reunião extraordinária realizada no dia 
04 de Abril de 2019;

RESOLVE
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Capítulo I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Serão realizadas eleições para os membros do 
Conselho Tutelar do Município de Mantenópolis/ES, em 06 
de outubro de 2019, por sufrágio universal e voto direto, 
secreto e facultativo.

Art. 2º. Nas eleições serão utilizadas urnas de lona forneci-
das pelo Tribunal Regional Eleitoral, as cédulas aprovadas 
e confeccionadas segundo as orientações e deliberações 
do CMDCA, bem como os demais recursos, humanos e ma-
teriais necessários para o bom andamento do pleito.

Parágrafo único. As urnas e demais recursos previstos no 
caput deste artigo serão instalados, exclusivamente em 
equipamentos previamente designados pela Comissão Es-
pecial designada pelo CMDCA.

Art. 3º. Podem votar os maiores de 16 (dezesseis) anos, 
inscritos regularmente como eleitores do Município de 
Mantenópolis/ES.

Art. 4°. Em hipótese alguma o eleitor poderá votar fora da 
regional a que pertence, devendo votar em um dos candi-
datos registrados na mencionada regional.

Art. 5º. O eleitor votará uma única vez em 01 (um) candi-
dato de sua regional.

§ 1º. Terão preferência para votar os candidatos, os com-
ponentes da Mesa Receptora, os Promotores Eleitorais, 
os Policiais Militares e membros da Guarda Municipal em 
serviço, os eleitores maiores de 60 (sessenta) anos, os 
enfermos, os eleitores com deficiência ou com mobilidade 
reduzida e as mulheres grávidas e lactantes.

§ 2º. São documentos oficiais para comprovação da iden-
tidade do eleitor:

I - carteira de identidade, passaporte ou outro documento 
oficial com foto de valor legal equivalente, inclusive cartei-
ra de categoria profissional reconhecida por lei;

II - certificado de reservista;

III - carteira de trabalho;

IV - carteira nacional de habilitação.

§ 3º. Não será admitida a certidão de nascimento ou ca-
samento como prova de identidade do eleitor no momento 
da votação.

§ 4º. Na cabina de votação é vedado ao eleitor portar apa-
relho de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmado-
ras, equipamento de radiocomunicação, ou qualquer ins-
trumento que possa comprometer o sigilo do voto, devendo 
ficar retidos na Mesa Receptora enquanto o eleitor estiver 

votando (Lei nº 9.504/97, art. 91-A, parágrafo único).

§ 5º. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem 
o eleitor analfabeto a votar, os quais serão submetidos à 
decisão do Presidente da Mesa Receptora, não sendo os 
componentes da Mesa obrigados a fornecê-los.

§ 6º. O eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, ao 
votar, poderá ser auxiliado por pessoa de sua confiança, 
ainda que não o tenha requerido antecipadamente à Co-
missão Especial.

§ 7º. O Presidente da Mesa Receptora de Votos, verifican-
do ser imprescindível que o eleitor com deficiência seja au-
xiliado por pessoa de sua confiança para votar, autorizará 
o ingresso dessa segunda pessoa, com o eleitor, na cabina, 
podendo esta, inclusive, escrever o nome e/ou apelido ou 
o número do candidato.

§ 8º. A pessoa que auxiliará o eleitor com deficiência não 
poderá ser o candidato, seu fiscal ou ter participado da 
campanha do candidato.

§ 9º. A assistência de outra pessoa ao eleitor com defici-
ência deverá ser consignada em ata.

Art. 6º. Os locais designados para votação e apuração dos 
votos serão publicados no sítio eletrônico da Prefeitura Mu-
nicipal de Mantenópolis/ES, do CMDCA e em editais afixa-
dos em locais públicos com antecedência mínima de 10 
(dez) dias da data do pleito.

Art. 7º. As urnas de lona que serão utilizadas para votação 
serão devidamente fechadas e lacradas em cerimônia es-
pecífica, no dia 04 de outubro de 2019, às 09:00h na sala 
de reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, sendo convidados todos os interessados 
e pessoalmente notificado o representante do Ministério 
Público.

§ 1º. As urnas de contingência também serão preparadas 
e lacradas, sendo identificadas com o fim a que se desti-
nam;

§ 2º. Os lacres das urnas descritas no caput e §1º deste 
artigo serão assinados por dois membros da Comissão Es-
pecial e pelo representante do Ministério Público.

§ 3º. Antes de lavrar a ata da cerimônia, os lacres não uti-
lizados deverão ser acondicionados em envelope lacrado e 
assinado pelos presentes; aqueles assinados e não utiliza-
dos deverão ser destruídos.

§ 4º. A ata referida no §3º deverá ser assinada pelos pre-
sentes e conter, dentre outros, os seguintes dados:

I - data, horário e local de início e término das atividades;
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II - nome e qualificação dos presentes;

III - quantidade e identificação das urnas a serem distri-
buídas para os locais de votação, assim como as de con-
tingência.

§ 5º. Cópia da ata será afixada no local onde se realizou 
o procedimento, mantendo-se a original arquivada na Se-
cretaria Executiva do CMDCA.

§ 6º. Na hipótese de ser constatado problema em uma 
ou mais urnas antes do início da votação, o Presidente da 
Mesa Receptora, na presença dos fiscais, poderá determi-
nar a substituição por outra de contingência.

Art. 8º. As cédulas eleitorais oficiais serão confeccionadas 
conforme modelo aprovado pelo CMDCA e impressas por 
empresa especializada.

Parágrafo único. Na hipótese de o número de cédulas elei-
torais oficiais impressas distribuídas nas Regionais, não 
atender ao número de eleitores, serão utilizadas cédulas 
remanejadas entre as Regionais, com o devido registro em 
ata.

Capítulo II

DA COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO DE ESCOLHA

Art. 9º. Em preparação aos trabalhos no dia da eleição, 
compete à Comissão Especial do Processo de Escolha, de-
signada pelo CMDCA, sem prejuízo de outras providências:

I - a escolha dos locais de votação e apuração, observan-
do, em qualquer caso, a facilidade de acesso à população 
e as condições de acessibilidade de eleitores com deficiên-
cia, idosos e que possuam dificuldade de locomoção;

II - a realização de reunião destinada a informar aos can-
didatos, fiscais e demais participantes sobre as condutas 
vedadas durante a campanha e no dia da votação, com 
a elaboração de um termo de compromisso de que serão 
observadas as normas respectivas, a ser assinado pelos 
candidatos;

III - a realização de uma ou mais audiências públicas, para 
que os candidatos exponham suas propostas à população, 
assegurando a isonomia entre os mesmos;

IV - a ampla divulgação da eleição junto à população, as-
sim como dos locais e horário de início e término votação, 
tanto por meio dos órgãos oficiais, quanto por meio de 
cartazes e chamadas em programas de rádio e televisão;

V - a ampla divulgação do local e horários em que receberá 
denúncias acerca de irregularidades na propaganda;

VI - providenciar a confecção das cédulas eleitorais, con-
forme modelo previamente aprovado, criando mecanismos 

de segurança que impeçam a duplicação daquelas por ter-
ceiros, de modo a evitar fraudes;

VII - providenciar a seleção e adequada capacitação dos 
mesários, secretários de mesa, escrutinadores e demais 
servidores designados para atuar no dia da eleição;

VIII - providenciar apoio junto aos órgãos de segurança 
pública, mediante contato prévio junto aos comandos da 
Polícia Militar e Guarda Municipal, para garantir a seguran-
ça dos locais de votação e apuração de votos, além de coi-
bir possíveis abusos e/ou tumultos (com o fornecimento, 
aos integrantes da própria Comissão, Presidentes de Mesa 
e Ministério Público, dos nomes e telefones de contato dos 
agentes que estarão de serviço no dia da votação);

IX - o transporte seguro das cédulas e urnas eleitorais até 
os locais de votação e onde ocorrerá a apuração dos votos, 
devendo prever, com a antecedência devida, a forma como 
isto ocorrerá;

X - a devida organização dos locais de votação, com a 
colocação das urnas e cabines de votação em locais ade-
quados, fornecimento de canetas de cor padrão (e dife-
renciada) para as cabines de votação, mesas receptoras 
e apuradoras, cartazes contendo orientação aos eleitores, 
alimentação para os mesários etc.;

XI - o fornecimento de veículo e motorista para os mem-
bros da Comissão Especial para que possam acompanhar 
de perto a votação e realizar o trabalho de fiscalização, 
efetuando as diligências necessárias para aferir possíveis 
irregularidades;

XII - a confecção, juntamente com as cédulas para vota-
ção manual, de crachás ou outras formas de identifica-
ção dos mesários, secretários, auxiliares, escrutinadores, 
membros da própria Comissão Especial (além de outros 
servidores que atuarão em caráter oficial, no processo de 
escolha), assim como dos fiscais indicados pelos candida-
tos, seguindo modelo padrão previamente aprovado, que 
deverão ser a todos distribuídos com a antecedência de-
vida;

XIII - a definição do número máximo de fiscais dos candi-
datos que poderão acompanhar os trabalhos de votação e 
apuração, como forma de evitar aglomeração, com a pre-
visão de que, em sendo necessário, haverá “rodízio” entre 
os mesmos;

XIV - a designação de servidores para atuar nos locais 
de votação e apuração, orientando eleitores e prestando 
apoio administrativo aos mesários, escrutinadores e à pró-
pria comissão Especial.

§ 1º. Para o adequado desempenho de suas atribuições a 
Comissão Especial receberá assessoramento técnico, den-
tre outros, pela Procuradoria do Município ou órgão equi-
valente com conhecimento em matéria de Direito;
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§ 2º. No dia da votação, a Comissão Especial permanecerá 
em regime de plantão, que somente se encerrará após a 
apuração dos votos e proclamação do resultado do proces-
so de escolha;

§ 3º. Para facilitar o acionamento dos membros da Comis-
são Especial, seus telefones de contato serão fornecidos 
aos integrantes das Mesas Receptoras e Juntas Apurado-
ras, assim como ao representante do Ministério Público.

Art. 10. A Comissão Especial enviará ao Presidente de 
cada Mesa Receptora de Votos, no que couber, o seguinte 
material:

I - urna(s) lacrada(s);

II - lista contendo o nome e/ou apelido e o número dos 
candidatos habilitados, a qual estará disponível nos recin-
tos das seções eleitorais;

III - cadernos de votação dos eleitores da Seção;

IV - cabina de votação sem alusão a entidades externas;

V - cédulas eleitorais;

V - formulários "Ata da Mesa Receptora de Votos", confor-
me modelo fornecido pela Comissão Especial;

VI - almofada para carimbo, visando à coleta da impressão 
digital do eleitor que não saiba ou não possa assinar;

VII - senhas para serem distribuídas aos eleitores após as 
17:00 horas;

VIII - canetas esferográficas nas cores azul e/ou preta e 
papéis necessários aos trabalhos;

IX - envelopes para acondicionar os documentos relativos 
à Mesa; e,

X - lacre para a fenda da urna de lona, a ser colocado após 
a votação.

Parágrafo único. O material de que trata este artigo deverá 
ser entregue ao Presidente da Mesa Receptora, mediante 
protocolo, acompanhado da relação, na qual o destinatário 
declarará o que e como recebeu, apondo sua assinatura 
(Código Eleitoral, art. 133, § 1º).

Art. 11. Todas as decisões da Comissão Especial serão 
imediatamente comunicadas ao Ministério Público.

Capítulo III

DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS

Art. 12. A cada Seção Eleitoral corresponderá uma Mesa 
Receptora de Votos, salvo na hipótese de agregação de 
seções.

Parágrafo único. A Comissão do Processo de Escolha, a 
qualquer tempo, poderá determinar a agregação de Se-
ções Eleitorais visando à racionalização dos trabalhos elei-
torais, desde que não importe qualquer prejuízo à votação.

Art. 13. Constituirão as Mesas Receptoras de votos um 
Presidente, um Mesário e um Secretário e um Suplente, 
nomeados e convocados pela Comissão Especial.

§ 1º. Serão designados mesários suplentes da ordem de 
10% (dez por cento) do número total, para eventuais 
substituições.

§ 2º. É facultada à Comissão Especial a dispensa do Su-
plente nas Mesas Receptoras de Votos, bem como a redu-
ção do número de membros das aludidas Mesas, para no 
mínimo, 02 (dois) membros.

§ 3º. Não poderão ser nomeados para compor as Mesas 
Receptoras de Votos:

I - os candidatos e seus parentes, consanguíneos ou afins, 
até o terceiro grau, inclusive;

II - o cônjuge ou o (a) companheiro (a) do candidato;

III - as pessoas que notoriamente estejam fazendo cam-
panha para um dos candidatos concorrentes ao pleito;

IV - os eleitores menores de 18 (dezoito) anos.

§ 1º. Os nomeados que não declararem a existência dos 
impedimentos referidos nos incisos I a IV do §3º deste 
artigo estarão sujeitos a sanções de ordem civil e adminis-
trativa, inclusive na forma prevista pela Lei nº 8.429/92.

§ 2º. O eleitor deverá apresentar ao Presidente da Mesa 
Receptora de Votos, o título de eleitor e a carteira de iden-
tidade ou outro documento oficial com fotografia.

§ 3º. Existindo dúvida quanto à identidade do eleitor, o 
Presidente da mesa deverá questioná-lo sobre os dados 
constantes no título de eleitor ou no documento de identi-
ficação, confrontando a assinatura do documento de iden-
tidade com aquela feita pelo eleitor, na sua presença, e 
mencionando na ata a dúvida suscitada;

§ 4º. A impugnação da identidade do eleitor, formulada 
por membros da mesa, ou fiscais, candidatos, Ministério 
Público ou qualquer eleitor, será apresentada verbalmente 
ou por escrito, antes de ser o mesmo admitido a votar;

§ 5º. Constará da ata as impugnações e o número de vo-
tos impugnados;

§ 6º. Nas Mesas Receptoras de Votos será permitida a fis-
calização de votação, a formulação de protestos, impug-
nações, inclusive quanto à identidade do eleitor, devendo 
ser registrado em ata.

Art. 14. Após a apresentação do eleitor para votar, o me-
sário deverá certificar se o nome do eleitor consta na lista-
gem fornecida pelo Tribunal Regional Eleitoral.
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Art. 15. Após a habilitação do eleitor para votar, o mesmo 
será encaminhado à cabina de votação, devendo o mesário 
colher sua assinatura no caderno de votação.

Art. 16. Fica assegurado o sigilo do voto mediante:

I - o isolamento do eleitor, apenas para efeito de escolha 
dos candidatos;

II - a impossibilidade de ser acompanhado por qualquer 
pessoa à cabina eleitoral, salvo as hipóteses previstas nos 
parágrafos 5º a 8º do art. 5º, desta Resolução.

Parágrafo único. Os votos serão efetuados através da cé-
dula eleitoral, onde o eleitor colocará o número e/ou nome 
e/ou apelido do candidato.

Capítulo IV

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA MESA RECEPTORA

Art. 17. Compete ao Presidente da Mesa Receptora de Vo-
tos:

I - receber o material de votação, correspondente a sua 
mesa receptora de votos da Comissão Especial;

II - comparecer no local de votação, juntamente com os 
demais membros da Mesa Receptora de Votos, até as 
07:00 horas do dia da eleição, para inspeção e preparação 
do local, instalando as cabinas, conferindo e organizando 
o material de votação;

III - estar presente no ato de abertura e de encerramento 
da eleição, salvo força maior, comunicando o impedimen-
to à Comissão Especial, pelo menos vinte e quatro horas 
antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se o 
impedimento se der dentro desse prazo ou no curso de 
eleição;

IV - afixar as listas dos candidatos, próximo à cabina de 
votação;

V - providenciar almofada com tinta para os analfabetos 
e os que não puderem assinar exercerem o seu direito ao 
voto;

VI - substituir urnas e remanejar cédulas eleitorais, caso 
seja necessário;

VII - autorizar os eleitores a votar;

VIII - informar à Comissão Especial, os fatos que impeçam 
ou dificultem o início do processo de votação;

IX - resolver imediatamente todas as dificuldades ou dúvi-
das que ocorrerem;

X - manter a ordem, para o que poderá acionar a Polícia 
Militar ou Guarda Municipal;

XI - consultar a Comissão Especial e o Ministério Público 
sobre ocorrências cujas soluções deles dependerem;

XII - receber as impugnações dos fiscais dos candidatos, 
consignando-as em ata;

XIII - fiscalizar a distribuição das senhas;

XIV - zelar pela preservação das urnas, da cabina de vo-
tação e da lista contendo os nomes e/ou apelidos e os 
números dos candidatos, disponível no recinto da Seção;

XV - verificar as credenciais dos representantes e/ou fis-
cais dos candidatos;

XVI - coordenar o trabalho do mesário, secretário e fiscais, 
no intuito de organizar o processo de eleição;

XVII - declarar encerrada a votação às 17:00 horas e de-
terminar o responsável encarregado da distribuição de se-
nhas numeradas aos eleitores presentes, recolhendo seus 
títulos de eleitor;

XVIII - vedar a fenda da urna de lona com o lacre apro-
priado, rubricado por ele e pelo Secretário e, facultativa-
mente, pelos fiscais dos candidatos e do representante do 
Ministério Público;

XIX- recolher todo o material de votação e entregá-lo me-
diante recibo em 02 (duas) vias, com a indicação de hora 
à Comissão Especial e/ou representante indicado por ela, 
que por sua vez entregará o material no local designado 
para escrutínio, para a contagem final dos votos, logo após 
o encerramento da eleição.

Art. 18. Compete ao Secretário:

I - elaborar a ata da eleição, onde constarão as impug-
nações, os incidentes ocorridos no curso da votação e o 
número de eleitores votantes;

II - distribuir aos eleitores, às 17:00 horas, as senhas de 
entrada, previamente rubricadas ou carimbadas, segundo 
a ordem numérica;

III - cumprir as demais obrigações que lhe for atribuída.

Parágrafo único. A ata deverá ser assinada pelo Secretário, 
Presidente e Mesário, além dos fiscais presentes.

Art. 19. Compete aos Mesários:

I - identificar o eleitor e entregar o comprovante de 
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votação;

II - substituir o Presidente, de modo que haja sempre 
quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade 
do processo eleitoral, cabendo-lhes ainda, assinar a ata da 
eleição.

Parágrafo único. Não comparecendo o Presidente até as 
07h30min, assumirá a Presidência, o Mesário e, na sua 
falta ou impedimento, o Secretário ou um dos Suplentes 
indicados pelo Coordenador Local.

Art. 20. Compete aos componentes das Mesas Receptoras:

I - cumprir as normas e procedimento estabelecidos pela 
Comissão Especial;

II - registrar a impugnação dos votos apresentados pelos 
fiscais na ata e proceder à colheita do voto em separado;

III - verificar a urna de lona e o material necessário para a 
votação, antes do início da eleição e, em caso de irregula-
ridade, comunicar ao Ministério Público e ao Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, 
tomando as providências cabíveis;

IV - cumprir as demais obrigações que lhes forem atribu-
ídas.

Capítulo V

DA VOTAÇÃO

Art. 21. O processo de escolha será fiscalizado pelo Minis-
tério Público, pela Comissão Especial e pelo Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

§ 1º. Poderão permanecer nas seções de votação, no má-
ximo, 07 (sete) pessoas, entre eles, o candidato ou seu 
fiscal/representante, membros do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, represen-
tante do Ministério Público, além dos membros da Mesa 
Receptora.

§ 2º. O candidato ou pessoa por ele designada a represen-
tá-lo, que por qualquer ação ou omissão venha a tumul-
tuar ou prejudicar o bom andamento dos trabalhos, será 
convidado pelo Presidente da Mesa Receptora de Votos a 
se retirar do local, sem prejuízo da posterior aplicação de 
outras sanções decorrentes de tal conduta.

Art. 22. Serão observados na votação os seguintes proce-
dimentos:

I - o eleitor, ao apresentar-se na Seção e antes de adentrar 
o recinto da Mesa Receptora de Votos, deverá postar-se 
em fila;

II - admitido a adentrar, o eleitor apresentará seu docu-
mento de identificação com foto à Mesa Receptora de Vo-
tos, o qual poderá ser examinado pelos fiscais dos candi-
datos ou pelo representante do Ministério Público;

III - o componente da Mesa localizará o cadastro de elei-
tores da urna e no caderno de votação o nome do eleitor 
e o confrontará com o nome constante no documento de 
identificação;

IV - não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor, será 
ele convidado a apor sua assinatura ou impressão digital 
no caderno de votação;

V - identificado, o eleitor será instruído sobre a forma de 
dobrar a cédula após a anotação do voto, bem como a ma-
neira de colocá-las na urna de lona;

VI - entrega da cédula aberta ao eleitor;

VII - o eleitor será convidado a se dirigir à cabina para es-
crever o nome e/ou apelido e/ou número do candidato de 
sua preferência e dobrar a cédula;

VIII - ao sair da cabina, o eleitor depositará a cédula na 
urna de lona, fazendo-o de maneira a mostrar a parte ru-
bricada ao mesário e aos fiscais dos candidatos, para que 
verifiquem, sem nela tocar, se não foi substituída;

IX - se a cédula não for à mesma, o eleitor será convida-
do a voltar á cabina e a trazer o seu voto na cédula que 
recebeu;

X - caso o eleitor não queira retornar à cabina, será ano-
tada na ata a ocorrência, ficando o eleitor retido pela Mesa 
Receptora de Votos, com imediato acionamento da Comis-
são Especial e do Ministério Público;

XI - se o eleitor, ao receber a cédula, ou durante o ato de 
votar, verificar que se acha rasurada ou de algum modo 
viciada, ou se ele, por imprudência, imprevidência ou ig-
norância, a inutilizar, estragar ou assinalar erradamente, 
poderá pedir outra ao mesário, restituindo-lhe a primeira, 
que será imediatamente inutilizada à vista dos presentes 
e sem quebra do sigilo do que o eleitor nela haja indicado;

XII - após o depósito da cédula na urna de lona, o mesário 
devolverá o documento de identificação ao eleitor.

Parágrafo único. Caso necessária a inutilização de cédulas 
de votação por erro do eleitor que solicitar nova cédula, o 
fato deverá ser registrado esse fato, com o recolhimento 
e armazenamento da cédula inutilizada em separado, nela 
grifando a expressão “INUTILIZADO” ou similar.

Art. 23. As assinaturas dos eleitores serão recolhidas nos 
cadernos de votação, os quais, juntamente com o relatório 
final/ata da eleição e o material restante serão entregues 
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no local designado para apuração.

§ 1°. O transporte dos documentos do processo de escolha 
será providenciado pela Comissão Especial ou pessoa que 
esta designar para este fim;

§ 2°. Cabe à Comissão Especial garantir a segurança dos 
encarregados do transporte das urnas até o local de apu-
ração.

Capítulo VI

DA APURAÇÃO

Art. 24. A apuração dos votos ocorrerá imediatamente 
após o recebimento das urnas no local designado para es-
crutínio, observados no que couberem os procedimentos 
previstos nos artigos 159 a 187 do Código Eleitoral e o 
disposto nesta Resolução.

§ 1º. A apuração será feita por meio de uma Junta Apu-
radora em número de 03 (três) membros, mais 02 (dois) 
auxiliares por seção eleitoral;

§ 2º. Haverá 01 (uma) Junta Apuradora para cada 02 
(duas) urnas de lona;

§ 3º. No curso dos trabalhos, todos os membros das Jun-
tas Apuradoras e respectivos auxiliares somente poderão 
portar e utilizar caneta esferográfica de cor vermelha;

§ 4º. O representante do Ministério Público será notificado 
para participar do ato de que trata o caput e os candidatos 
e seus fiscais credenciados serão convocados para acom-
panhar os procedimentos relativos à apuração;

§ 5º. As Juntas de Apuração procederão da seguinte for-
ma:

I - receberão os documentos da votação, examinando sua 
idoneidade e regularidade, inclusive quanto ao funciona-
mento normal da Seção;

II - receberão as urnas e providenciarão a abertura das 
mesmas;

III - resolverão todas as impugnações e incidentes verifi-
cados durante os trabalhos de apuração;

IV - registrarão todos os procedimentos e ocorrências em 
ata específica para tal.

Art. 25. Serão consideradas válidas as cédulas que cor-
responderem ao modelo oficial, conforme estabelecido no 
caput do art. 9º desta Resolução.

§ 1º. Serão nulos para todos os efeitos, os votos:

I - que contiverem o número e/ou nome e/ou apelido de 

candidatos inexistentes na regional;

II - dados a candidatos inelegíveis ou não registrados para 
concorrer ao pleito eleitoral;

III - das cédulas que não estiverem devidamente rubrica-
das, na forma prevista na presente Resolução;

IV - que tornem duvidosa a vontade do eleitor;

V - das cédulas que sejam ilegíveis ou contenham caracte-
res estranhos ao idioma Pátrio;

VI - das cédulas que contenham rasuras que impeçam o 
reconhecimento do número e/ou nome e/ou apelido do 
candidato;

VII - das cédulas que contenham mais de um nome de 
candidato à eleição.

§ 2º. Em caso de dúvida quanto à validade do voto, deverá 
ser imediatamente acionada a Comissão Especial e notifi-
cado o representante do Ministério Público.

Art. 26. A apuração dos votos ocorrerá num local único, 
especialmente designado para tal, da seguinte maneira:

I - retirando-se o lacre das urnas, na presença dos candi-
datos ou seus fiscais, do Ministério Público e dos demais 
escrutinadores;

II - contar as cédulas depositadas na urna;

III - desdobrar as cédulas, uma de cada vez, numerando-
-as sequencialmente;

IV - ler os votos e apor, nas cédulas, as expressões "em 
branco" ou "nulo", se for o caso, colhendo-se a rubrica do 
Secretário;

V - preencher no mapa de apuração o número de votos 
recebidos pelo candidato e/ou digitar no sistema de apura-
ção o número e/ou nome e/ou apelido do candidato;

VI - após conferência, gravar a mídia com os dados da 
votação da seção específica.

§ 1º. As ocorrências relativas às cédulas somente poderão 
ser suscitadas nessa oportunidade;

§ 2º. Os membros da Junta Apuradora e seus auxiliares 
somente desdobrarão a cédula seguinte após a confirma-
ção do registro da cédula anterior na urna;

§ 3º. Os eventuais erros de digitação deverão ser corrigi-
dos enquanto não for comandada a confirmação final do 
conteúdo da cédula.

Art. 27. Verificada a não correspondência entre o número 
sequencial da cédula em apuração e o apresentado pela 
urna, deverão os escrutinadores:
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I - emitir o espelho parcial de cédulas;

II - comparar o conteúdo das cédulas com o do espelho 
parcial, a partir da última cédula até o momento em que 
se iniciou a incoincidência;

III - comandar a exclusão dos dados referentes às cédulas 
incoincidentes e retomar a apuração.

Parágrafo único. Havendo motivo justificado, a critério da 
Junta Apuradora, a apuração poderá ser reiniciada, apa-
gando-se todos os dados da Seção até então registrados.

Art. 28. A incoincidência entre o número de votantes e o 
de cédulas apuradas não constituirá motivo de nulidade 
da votação, desde que não resulte de fraude comprovada 
(Código Eleitoral, art. 166, §1º).

§ 1º. Se os membros da Junta Apuradora entenderem que 
a incoincidência resulta de fraude, será imediatamente 
acionada a Comissão Especial e notificado o representante 
do Ministério Público;

§ 2º. Caso a Comissão Especial entenda necessário anu-
lar a votação de uma determinada urna, determinará sua 
apuração em separado e recorrerá de ofício para a plenária 
do CMDCA.

Art. 29. Concluída a contagem de votos, os membros da 
Junta Apuradora providenciarão a emissão do boletim de 
urna em 03 (três) vias.

§ 1º. Os boletins de urna serão assinados pelos 03 (três) 
membros da Junta Apuradora e pelos 02 (dois) auxiliares 
e, se presentes, pelos fiscais dos candidatos e pelo repre-
sentante do Ministério Público.

§ 2º. Apenas os boletins de urna poderão servir como pro-
va posterior perante o CMDCA.

Art. 30. O encerramento da apuração de uma Seção con-
sistirá na emissão do boletim de urna com os resultados.

Art. 31. Concluída a apuração de uma urna e antes de 
se passar à subsequente, as cédulas serão recolhidas em 
envelope especial, o qual será fechado e lacrado, assim 
permanecendo até 10 de janeiro de 2020, salvo se houver 
pedido de recontagem ou recurso quanto ao seu conteúdo.

Art. 32. Apuradas todas as urnas, a Comissão Especial re-
ceberá o resultado das planilhas de apuração e, não ha-
vendo impugnações ou recursos, fará a totalização dos vo-
tos por candidato, lavrando a ata respectiva.

Art. 33. Resolvidas as impugnações apresentadas durante 
a votação, a Comissão Especial divulgará o resultado da 
eleição e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA proclamará o resultado da eleição, 
que será posteriormente publicado nos órgãos oficiais.

Art. 34. Após a proclamação do resultado os candidatos 
poderão apresentar impugnações, que serão decididas 
pela Comissão Especial, depois de ouvida do Ministério Pú-
blico.

Parágrafo único. Caberá recurso, da decisão da Comissão 
Especial ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente - CMDCA, imediatamente após a decisão.

Art. 35. Os pedidos de impugnação referentes ao resultado 
geral da eleição ou face propaganda irregular de candida-
tos deverão ocorrer no prazo máximo de 02 (dois) dias 
após a publicação oficial do resultado, devendo o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA 
decidir, em reunião extraordinária especialmente designa-
da para este fim, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Parágrafo único. A decisão do CMDCA será precedida de 
parecer da Procuradoria Jurídica do Município, com notifi-
cação pessoal do Ministério Público.

Art. 36. A pendência do julgamento de recursos não im-
pede a divulgação do resultado da votação, que deverá, 
no entanto, conter a ressalva quanto à possibilidade de 
alteração.

Art. 37. Uma vez julgados os recursos, cabe ao CMDCA 
dar ampla publicidade ao resultado final da eleição, sem 
prejuízo da retificação das publicações anteriormente efe-
tuadas, caso necessário.

Capítulo VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 38. Em caso de empate na votação de candidatos e 
de suplentes de uma mesma Regional, será considerado 
eleito o candidato mais idoso (Código Eleitoral, art. 111).

Art. 39. Serão considerados suplentes dos candidatos elei-
tos todos os demais candidatos pertencentes à mesma re-
gional que não forem eleitos, na ordem decrescente de 
votação.

Art. 40. Ao final dos trabalhos, a Junta de Apuração e seus 
auxiliares preencherão os relatórios por regional (mapas 
da apuração) conforme modelo fornecido pelo CMDCA, em 
duas vias, as quais serão assinadas e rubricadas por todos 
os componentes da referida Junta, fiscais dos candidatos 
que estiverem presentes e pelo representante do Ministé-
rio Público, dos quais constarão, pelo menos, os seguintes 
dados (analogia ao disposto no art. 186, §1º do Código 
Eleitoral):

I - o número de votos apurados diretamente pelas urnas;
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II - as urnas anuladas e as não apuradas, os motivos e o 
número de votos anulados ou não apurados;

III - a votação dos candidatos por regional, na ordem da 
votação recebida;

IV - as impugnações apresentadas às Juntas de Apuração 
e como foram resolvidas, assim como os recursos que te-
nham sido interpostos.

Art. 41. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Co-
missão Especial, com consulta à Procuradoria do Município 
e notificação pessoal do Ministério Público.

Art. 42 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Mantenópolis-ES, 04 de abril de 2019.

Elcyo Batista de Oliveira

Presidente do CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 003/2019 CMDCA
Publicação Nº 193187

RESOLUÇÃO Nº 003, de 04 de Abril de 2019.

Dispõe sobre as condutas vedadas aos (as) candidatos 
(as) e respectivos (as) fiscais durante o Processo de Esco-
lha dos Membros do (s) Conselho (s) Tutelar (es) e sobre 
o procedimento de sua apuração.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE do Município de Mantenópolis-ES, no 
uso das competências que lhe são conferidas pelo art. 6º 
da Lei Municipal nº 548/91, bem como pelo art. 139 Lei 
Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescen-
te) e pelo art. 7º, da Resolução CONANDA nº 170/14, que 
lhe conferem a presidência do Processo de Escolha dos 
Membros do Conselho Tutelar e,

CONSIDERANDO a Lei municipal nº 696/96, que cria no 
município de Mantenópolis, o Conselho Tutelar, que dispõe 
sobre suas atribuições e Eleições de seus membros, abre 
Crédito Especial para essa finalidade e dá outras providên-
cias;

CONSIDERANDO o disposto no art. 139 da lei federal nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente - ECA e dá outras provi-
dências.

CONSIDERANDO a lei federal nº 12.696, de 25 de julho 
de 2012 que altera os arts. 132, 134, 135 e 139 da Lei no 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), para dispor sobre os Conselhos Tutelares.

CONSIDERANDO que o art. 7º, §1º, letra “c”, da Resolu-
ção CONANDA nº 170/14, dispõe que à Comissão Eleitoral 

do CMDCA cabe definir as condutas permitidas e vedadas 
aos(às) candidatos(as) a membros do(s) Conselho(s) Tu-
telar(es);

CONSIDERANDO, ainda, que o art. 11, §6º, incisos III e 
IX, da Resolução CONANDA nº 170/14, aponta também 
ser atribuição da Comissão Eleitoral do CMDCA, analisar 
e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos 
de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da vo-
tação, bem como resolver os casos omissos,

CONSIDERANDO a recomendação nº 001/2019 GAMPES: 
2019.0006.2830-52 do Ministério Público do Estado do Es-
pírito Santo Promotoria de Justiça Geral de Mantenópolis

CONSIDERANDO a reunião extraordinária realizada no dia 
04 de Abril de 2019;

RESOLVE

ART. 1º - A campanha dos (as) candidatos (as) a membros 
do Conselho Tutelar é permitida somente após a publica-
ção da lista final dos(as) candidatos(as) habilitados(as) no 
Processo de Escolha e será encerrada a 48 (quarenta e 
oito) horas antes do início das eleições.

ART. 2º - Serão consideradas condutas vedadas aos(às) 
candidatos(as) devidamente habilitados ao Processo de 
Escolha dos membros do Conselho Tutelar de 2019 e aos 
seus prepostos:

DA PROPAGANDA

a.) oferecer, prometer ou solicitar dinheiro, dádiva, rifa, 
sorteio ou vantagem de qualquer natureza;

b.) perturbar o sossego público, com algazarra ou abusos 
de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;

c.) fazer propaganda por meio de impressos ou de objeto 
que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com 
moeda;

d.) prejudicar a higiene e a estética urbana ou desrespei-
tar posturas municipais ou que impliquem qualquer restri-
ção de direito;

e.) caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem 
como órgãos ou entidades que exerçam autoridade públi-
ca;

f.) fazer propaganda de qualquer natureza, que for vei-
culada por meio de pichação, inscrição a tinta, fixação de 
placas, estandartes, faixas e assemelhados, nos bens cujo 
uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público, 
ou que a ele pertençam, e nos de uso comum (cinema, 
clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, está-
dios, ainda que de propriedade privada), inclusive postes 
de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, 
passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipa-
mentos urbanos;

g.) colocar propaganda de qualquer natureza em árvores 
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e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em 
muros, cercas e tapumes divisórios, mesmo que não lhes 
causem dano;

h.) fazer propaganda mediante outdoors, sujeitando-se a 
empresa responsável e candidatos(as) à imediata retirada 
da propaganda irregular.

DA CAMPANHA PARA ESCOLHA

a.) confeccionar, utilizar ou distribuir por comitê, candi-
dato(a) ou com a sua autorização, camisetas, chaveiros, 
bonés, canetas, brindes, cesta básicas ou quaisquer ou-
tros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem 
ao(à) eleitor(a);

b.) realizar showmício e evento assemelhado para promo-
ção de candidatos(as), bem como apresentação, remune-
rada ou não, de artistas com a finalidade de animar comí-
cio ou reunião de campanha;

c.) utilizar trios elétricos em campanha, exceto para a so-
norização de anúncio de comícios;

d.) usar símbolos, frases ou imagens, associadas ou se-
melhantes às empregadas por órgão de governo, empresa 
pública ou sociedade de economia mista;

e.) efetuar qualquer tipo de pagamento em troca de espa-
ço para a veiculação de propaganda em bens particulares, 
cuja cessão deve ser espontânea e gratuita;

f.) contratar ou utilizar, ainda que em regime de volun-
tariado, de crianças e adolescentes para distribuição de 
material de campanha em vias públicas, residências de 
eleitores e estabelecimentos comerciais.

NO DIA DO PROCESSO DE ESCOLHA

a.) usar alto-falantes e amplificadores de som ou promo-
ver comício ou carreata;

b.) arregimentar eleitor ou fazer propaganda de boca de 
urna;

c.) até o término do horário de votação, contribuir, de 
qualquer forma, para aglomeração de pessoas portando 
vestuário padronizado, de modo a caracterizar manifesta-
ção coletiva, com ou sem utilização de veículos;

d.) fornecer aos(às) eleitores(as) transporte ou refeições;

e.) doar, oferecer, prometer ou entregar ao(à) eleitor(a), 
com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal 
de qualquer natureza, inclusive emprego ou função públi-
ca, desde o registro de candidatura até o dia da eleição, 
inclusive (captação de sufrágio);

f.) padronizar, nos trabalhos de votação, o vestuário 
dos(as) seus(suas) respectivos(as) fiscais.

DAS PENALIDADES

ART. 3º - O desrespeito às regras apontadas no art. 2º desta 
Resolução caracterizará inidoneidade moral, deixando o(a) 
candidato(a) passível de impugnação da candidatura, por 

conta da inobservância do requisito previsto no art. 133, 
inciso I, da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente).

DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE CONDUTAS VEDA-
DAS

ART. 4º - Qualquer cidadão ou candidato(a) poderá repre-
sentar à Comissão Eleitoral do CMDCA contra aquele(a) 
que infringir as normas estabelecidas por meio desta Re-
solução, instruindo a representação com provas ou indícios 
de provas da infração.

Parágrafo único - Cabe à Comissão Eleitoral do CMDCA 
registrar e fornecer protocolo ao representante, com envio 
de cópia da representação ao Ministério Público.

ART. 5º - No prazo de 01 (um) dia contado do recebimento 
da notícia da infração às condutas vedadas previstas nesta 
Resolução, a Comissão Eleitoral do CMDCA deverá instau-
rar procedimento administrativo para a devida apuração 
de sua ocorrência, expedindo-se notificação ao(à) infra-
tor(a) para que, se o desejar, apresente defesa no prazo 
de 02 (dois) dias contados do recebimento da notificação 
(art. 11, §3º, inciso I, da Resolução CONANDA nº 170/14).

Parágrafo único - O procedimento administrativo também 
poderá ser instaurado de ofício pela Comissão Eleitoral 
do CMDCA, assim que tomar conhecimento por qualquer 
meio, da prática da infração.

ART. 6º - A Comissão Eleitoral do CMDCA poderá, no prazo 
de 02 (dois) dias do término do prazo da defesa:

I - arquivar o procedimento administrativo se entender não 
configurada a infração ou não houver provas suficientes da 
autoria, notificando-se pessoalmente o representado e o 
representante, se for o caso;

II - determinar a produção de provas em reunião designa-
da no máximo em 02 (dois) dias contados do decurso do 
prazo para defesa (art. 11, § 3º, inciso II, da Resolução 
CONANDA nº 170/14).

§ 1º - No caso do inciso II supra, o representante será in-
timado pessoalmente a, querendo, comparecer à reunião 
designada e efetuar sustentação, oral ou por escrito, à luz 
das provas e argumentos apresentados pela defesa;

§ 2º - Após a manifestação do representante, ou mesmo 
na ausência deste, será facultado ao representado a efetu-
ar sustentação, oral ou por escrito, por si ou por defensor 
constituído;

§ 3º - Eventual ausência do representante ou do represen-
tado não impedem a realização da reunião a que se refere 
o inciso II supra, desde que tenham sido ambos notifica-
dos para o ato.
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ART. 7º - Finalizada a reunião designada para a produção 
das provas indicadas pelas partes, a Comissão Eleitoral de-
cidirá, fundamentadamente, em 02 (dois) dias, notifican-
do-se, em igual prazo, o(a) representado(a) e, se o caso, 
o(a) representante, que terão também o mesmo prazo 
para interpor recurso, sem efeito suspensivo, à Plenária 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente (art. 11, § 4º, da Resolução CONANDA nº 170/14).

§ 1º - A Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente decidirá em 02 (dois) dias do 
término do prazo da interposição do recurso, reunindo-se, 
se preciso for, extraordinariamente (art. 11, § 4º, da Re-
solução CONANDA nº 170/14);

§ 2º - No julgamento do recurso será observado o mesmo 
procedimento indicado no art. 6º, §§ 1º a 3º da presente 
Resolução.

ART. 8º - Caso seja cassado o registro da candidatura, em 
havendo tempo hábil, o nome do candidato cassado será 
excluído da cédula eleitoral ou da programação da urna 
eletrônica.

Parágrafo único - Em não havendo tempo hábil para exclu-
são do nome do candidato cassado da cédula eleitoral ou 
da programação da urna eletrônica, os votos a ele porven-
tura creditados serão considerados nulos.

ART. 9º - O(A) representante do Ministério Público, tal 
qual determina o art. 11, § 7º, da Resolução CONANDA 
nº 170/14, deverá ser cientificado de todas as decisões da 
Comissão Eleitoral do CMDCA e de sua Plenária, no prazo 
de 02 (dois) dias de sua prolação.

ART. 10 - Os prazos previstos no art. 3º seguirão a re-
gra do art. 212 do Código de Processo Civil (Lei Federal 
nº 13.105), ou seja, realizar-se-ão em dias úteis, das 06 
(seis) às 20 (vinte) horas.

DA PUBLICIDADE DESTA RESOLUÇÃO

ART. 11 - Para que o teor desta Resolução seja de conheci-
mento de todos os munícipes e candidatos(as), ela deverá 
ter ampla publicidade, sendo publicada no Diário Oficial do 
Município ou meios equivalentes, além de ser afixada em 
locais de grande acesso ao público e noticiada em rádios, 
jornais e outros meios de divulgação, inclusive e se possí-
vel, pela internet.

Parágrafo único - O Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente dará ampla divulgação dos te-
lefones, endereços eletrônicos e locais onde poderão ser 
encaminhadas denúncias de violação das regras de cam-
panha;

ART. 12 - A fim de que os(as) candidatos(as) não aleguem 
desconhecimento do teor desta Resolução, a Comissão 
Eleitoral do CMDCA fará reunião com eles(as) em 02 (dois) 

momentos do Processo de Escolha dos Membros do Con-
selho Tutelar:

a.) antes do início da campanha, tão logo seja publicada a 
relação dos(as) candidatos(as) inscritos(as) e considera-
dos(as) habilitados(as) - art. 11, §§ 5º e 6º, da Resolução 
CONANDA nº 170/14;

b.) na véspera do dia da votação.

Parágrafo único - Em cada uma dessas reuniões, será la-
vrado Termo de Compromisso, assinado por todos(as) can-
didatos(as) a Membros do Conselho Tutelar e integrantes 
da Comissão Eleitoral, no sentido de que as regras previs-
tas nesta Resolução serão devidamente respeitadas, sob 
pena de impugnação da candidatura (art. 11, §6º, inciso I, 
da Resolução CONANDA nº 170/14).

ART. 13 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Mantenópolis-ES, 04 de Abril de 2019.

Elcyo Batista de Oliveira

Presidente do CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 004/2019 CMDCA
Publicação Nº 193192

RESOLUÇÃO Nº 004, de 04 de Abril de 2019.

Dispõe sobre as eleições unificadas para o Conselho Tutelar 
do município de Mantenópolis/ES - EDITAL Nº 001/2019

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE do Município de Mantenópolis-ES, no 
uso das competências que lhe são conferidas pelo art. 6º 
da Lei Municipal nº 548/91, e considerando a unificação do 
processo de escolha do Conselho Tutelar, e

CONSIDERANDO a Lei municipal nº 696/96, que cria no 
município de Mantenópolis, o Conselho Tutelar, que dispõe 
sobre suas atribuições e Eleições de seus membros, abre 
Crédito Especial para essa finalidade e dá outras providên-
cias;

CONSIDERANDO a lei federal nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente - ECA e dá outras providências.

CONSIDERANDO a lei federal nº 12.696, de 25 de julho 
de 2012 que altera os arts. 132, 134, 135 e 139 da Lei no 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), para dispor sobre os Conselhos Tutelares.

CONSIDERANDO a Resolução CONANDA nº 170/14, que 
dispõe que à Comissão Eleitoral do CMDCA cabe definir as 
condutas permitidas e vedadas aos(às) candidatos(as) a 
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membros do(s) Conselho(s) Tutelar(es);

CONSIDERANDO a recomendação nº 001/2019 GAMPES: 
2019.0006.2830-52 do Ministério Público do Estado do Es-
pírito Santo Promotoria de Justiça Geral de Mantenópolis

CONSIDERANDO a reunião extraordinária realizada no dia 
04 de Abril de 2019;

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar por unanimidade a abertura do processo 
de escolha das eleições unificadas para o Conselho Tutelar 
do Município de Mantenópolis/ES, bem como aprovar a mi-
nuta do Edital nº 001/2019, anexa a esta resolução.

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

Mantenópolis-ES, 04 de Abril de 2019.

Elcyo Batista de Oliveira

Presidente do CMDCA

MINUTA - EDITAL Nº 001/2019

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MANTENÓPOLIS, no 
uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei nº 548 de 
26 de Junho de 1991, torna público o presente EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO para o Processo de Escolha em Data Unifi-
cada para membros do Conselho Tutelar do Município de 
Mantenópolis/ES, quadriênio 2020/2024 (10 de janeiro de 
2020 a 09 de janeiro de 2024), aprovado pela RESOLUÇÃO 
Nº 004/2019, do CMDCA local.

SUMÁRIO

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA

1.1. O Processo de Escolha em Data Unificada é discipli-
nado pela Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Ado-
lescente), Resolução nº 170/2015 do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, as-
sim como pela Lei Municipal nº 696/96 e Resolução nº 
004/2019, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Mantenópolis/ES, sendo realizado sob a 
responsabilidade deste e fiscalização do Ministério Público;

1.2. Os membros do Conselho Tutelar local serão esco-
lhidos mediante o sufrágio universal, direto, secreto e 
facultativo dos eleitores do município, em data de 06 de 
outubro de 2019, sendo que a posse dos eleitos e seus 
respectivos suplentes ocorrerá em data de 10 de janeiro 
de 2020;

1.3. Assim sendo, como forma de dar início, regulamentar 
e ampla visibilidade ao Processo de Escolha em Data Unifi-
cada para membros do Conselho Tutelar para o quatriênio 
2020/2024, torna público o presente Edital, nos seguintes 
termos:

2. DO CONSELHO TUTELAR:

2.1. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autôno-
mo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescen-
te, sendo composto por 05 (cinco) membros, escolhidos 
pela comunidade local para mandato de 04 (quatro) anos, 
permitida 01 (uma) recondução, mediante novo processo 
de escolha em igualdade de escolha com os demais pre-
tendentes;

2.2. Cabe aos membros do Conselho Tutelar, agindo de 
forma colegiada, o exercício das atribuições contidas nos 
art. 18-B, par. único, 90, §3º, inciso II, 95, 131, 136, 191 
e 194, todos da Lei nº 8.069/90, observados os deveres 
e vedações estabelecidos por este Diploma, assim como 
pela Lei Municipal nº 696/96;

2.3. O presente Processo de Escolha dos membros do Con-
selho Tutelar do Município de Mantenópolis visa preencher 
as 05 (cinco) vagas existentes do colegiado, assim como 
para seus respectivos suplentes;

2.4. Por força do disposto no art. 5º, inciso II, da Resolu-
ção nº 170/2014, do CONANDA, a candidatura deverá ser 
individual, não sendo admitida a composição de chapas.

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS CANDIDA-
TOS A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR:

3.1. Por força do disposto no art. 133, da Lei nº 8.069/90, 
e do art. 10, da Lei Municipal nº 696/96, os candidatos a 
membro do Conselho Tutelar devem preencher, cumulati-
vamente, os seguintes requisitos:

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ainda cidadão 
português que tenha adquirido igualdade de direitos e 
obrigações e gozo dos direitos políticos;

b) Reconhecida idoneidade moral;

c) Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;

d) Residir no município há mais de um ano;

e) Não ter registrado como candidato marido, mulher, as-
cendente ou descendente, sogro e genro ou nora, irmãos, 
cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou 
madrasta e enteado;

f) Ter como escolaridade mínima ensino médio completo, 
salvo os candidatos que já tenham exercido por pelo me-
nos 01 (um), trabalho do Conselho Tutelar. (Redação dada 
pela lei nº838, de 19/04/2001);

g) Estar quites com as obrigações eleitorais e no gozo de 
seus direitos políticos;

h) Estar quites com as obrigações militares (para candida-
tos do sexo masculino);



05/04/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1236

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 162

i) Não ter sido penalizado com a destituição da função de 
membro do Conselho Tutelar, nos últimos 05 (cinco) anos;

j) Não ter antecedentes criminais que obstariam uma can-
didatura a um cargo eletivo federal, estadual ou municipal;

k) Estar em pleno gozo de aptidões físicas e mentais para 
o exercício do cargo de Conselheiro Tutelar;

l) Possuir disponibilidade exclusiva para exercer o cargo de 
Conselheiro Tutelar;

m) Não estar impedido por lei ou decisão judicial para o 
exercício de qualquer cargo ou função pública de natureza 
eletiva, comissionada ou de confiança;

3.2. O preenchimento dos requisitos legais deve ser de-
monstrado no ato da candidatura.

4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO:

4.1. Os membros do Conselho Tutelar exercerão suas ati-
vidades em regime de dedicação exclusiva, durante o ho-
rário previsto no art. 23, inciso I e III da Lei Municipal 
nº 696/96 para o funcionamento do órgão, sem prejuízo 
do atendimento em regime de plantão/sobreaviso, assim 
como da realização de outras diligência e tarefas inerentes 
ao órgão;

4.2. O valor do vencimento: Cada Conselheiro Tutelar fará 
“jus” a uma remuneração mensal correspondente aos ven-
cimentos de um cargo de Referência IV – F do Quadro do 
Funcionalismo da Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES, 
hoje expressando o valor de R$ 1.150,16 (um mil cento e 
cinquenta reais e dezesseis centavos), sendo reajustada 
nos mesmos índices e nas mesmas datas dos reajustes 
gerais concedidos ao funcionalismo público municipal, sen-
do-lhe assegurado ainda:

a) cobertura previdenciária;

b) gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 
(um terço) do valor da remuneração mensal;

c) licença-maternidade;

d) licença-paternidade;

e) gratificação natalina;

4.3. Se eleito para integrar o Conselho Tutelar o servidor 
municipal, poderá optar entre o valor da remuneração do 
cargo de Conselheiro ou o valor de seus vencimentos, fi-
cando-lhe garantidos:

a) O retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, 
assim que findo o seu mandato;

b) A contagem do tempo de serviço para todos os efeitos 
legais, exceto para promoção por merecimento.

5. DOS IMPEDIMENTOS:

5.1. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar 
os cônjuges, companheiros, ainda que em união homo-
afetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afi-
nidade, até o terceiro grau, inclusive, conforme previsto 

no art.140, da Lei nº 8.069/90 e art. 15, da Resolução nº 
170/2014, do CONANDA;

5.2. Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo 
Conselho Tutelar e que obtenham votação suficiente para 
figurarem entre os 05 (cinco) primeiros lugares, conside-
rar-se-á eleito aquele que tiver maior votação; o candidato 
remanescente será reclassificado como seu suplente ime-
diato, assumindo na hipótese de vacância e desde que não 
exista impedimento;

5.3. Estende-se o impedimento do conselheiro tutelar em 
relação à autoridade judiciária e ao representante do Mi-
nistério Público com atuação na Justiça da Infância e da 
Juventude da mesma comarca;

5.4. É também impedido de se inscrever no Processo de 
Escolha unificado o membro do Conselho Tutelar que:

a) tiver sido empossado para o segundo mandato consecu-
tivo até o dia 10 de janeiro de 2013;

b) tiver exercido o mandato, em regime de prorrogação, 
por período ininterrupto superior a 04 (quatro) anos e 
meio.

6. DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL:

6.1. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente instituirá, no prazo de 10 (dez) dias, a contar 
da publicação do presente Edital, uma Comissão Especial 
de composição paritária entre representantes do governo 
e da sociedade civil, para a organização e condução do 
presente Processo de Escolha;

6.2. Compete à Comissão Especial Eleitoral:

a) Analisar os pedidos de registro de candidatura e dar 
ampla publicidade à relação dos candidatos inscritos;

b) Receber as impugnações apresentadas contra candida-
tos que não atendam aos requisitos exigidos, fornecendo 
protocolo ao impugnante;

c) Notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes 
prazo para apresentação de defesa;

d) Decidir, em primeira instância administrativa, acerca 
da impugnação das candidaturas, podendo, se necessário, 
ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar 
a juntada de documentos e a realização de outras diligên-
cias;

e) Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal 
das regras da campanha aos candidatos considerados ha-
bilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respei-
tá-las, sob pena de indeferimento do registro da candida-
tura, sem prejuízo da imposição das sanções previstas na 
legislação local;

f) Estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de 
fatos que constituam violação das regras de campanha por 
parte dos candidatos ou à sua ordem;

g) Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, 
os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no 
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dia da votação;

h) Escolher e divulgar os locais de votação e apuração de 
votos;

i) Divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado 
oficial da votação;

j) Notificar pessoalmente o Ministério Público, com a an-
tecedência devida, de todas as etapas do certame, dias e 
locais de reunião e decisões tomadas pelo colegiado;

k) Divulgar amplamente o pleito à população, com o auxí-
lio do CMDCA e do Poder Executivo local, estimulando ao 
máximo a participação dos eleitores.

6.3. Das decisões da Comissão Especial Eleitoral caberá 
recurso à plenária do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, que se reunirá, em caráter ex-
traordinário, para decisão com o máximo de celeridade.

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA:

7.1. O Processo de Escolha para membros do Conselho Tu-
telar observará o calendário (Anexo I) do presente Edital;

7.2. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, no uso de suas atribuições, fará publicar edi-
tais específicos no Diário Oficial ou meio equivalente para 
cada uma das fases do processo de escolha de membros 
do Conselho Tutelar, dispondo sobre:

a) Inscrições e entrega de documentos;

b) Relação de candidatos inscritos;

c) Relação preliminar dos candidatos considerados habili-
tados, após a análise dos documentos;

d) Relação definitiva dos candidatos considerados habilita-
dos, após o julgamento de eventuais impugnações;

e) Dia e locais de votação;

f) Resultado preliminar do pleito, logo após o encerramen-
to da apuração;

g) Resultado final do pleito, após o julgamento de eventu-
ais impugnações; e

h) Termo de Posse.

8. DA INSCRIÇÃO/ENTREGA DOS DOCUMENTOS:

8.1. A participação no presente Processo de Escolha em 
Data Unificada iniciar-se-á pela inscrição por meio de re-
querimento impresso, e será efetuada no prazo e nas con-
dições estabelecidas neste Edital;

8.2. A inscrição dos candidatos será efetuada pessoalmen-
te na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Mantenópolis/ES, à Rua Juvenil Alves 
de Oliveira, nº 27 (antiga casa do Cidadão), nesta cidade, 
das 08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00 horas.

8.3. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá, obriga-
toriamente e sob pena de indeferimento de sua candida-
tura, apresentar original e cópia ou cópia autenticada dos 

seguintes documentos:

a) Requerimento de Inscrição (Anexo II);

b) Termo de Aceite e Responsabilidade (Anexo III);

c) Declaração de Aceitação e Disponibilidade (Anexo VI);

d) Declaração de residência (Anexo V);

e) Declaração de idoneidade moral (Anexo VI);

f) Atestado de reconhecimento de idoneidade moral (Ane-
xo VII);

g) Comprovante de residência (conta de água, luz ou tele-
fone, ou outro documento equivalente, bem como decla-
ração de residência acompanhada de assinatura de duas 
testemunhas);

h) Histórico escolar e/ou diploma, emitido por instituição 
de Ensino devidamente credenciada junto ao MEC compro-
vando a escolaridade mínima exigida na alínea f do item 
3.1 deste edital, salvo os candidatos que já tenham exerci-
do por pelo menos 01 (um), trabalho do Conselho Tutelar. 
(Redação dada pela lei nº838, de 19/04/2001);

i) Título de eleitor, bem como comprovante de estar em dia 
com a justiça eleitoral;

(a certidão de quitação eleitoral poderá ser solicitada 
no cartório eleitoral de domicílio eleitoral do candidato 
ou através da internet no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quita-
cao-eleitoral);

j) CPF;

k) Documento de identificação de reconhecimento nacio-
nal com foto;

l) Certificado de Reservista (para candidatos do sexo mas-
culino);

m) Certidão de Nascimento ou Casamento;

n) Atestado de antecedentes da Polícia Civil do Estado do 
Espírito Santo;

(o atestado de antecedentes poderá ser emitido através 
da internet no seguinte endereço eletrônico: https://ssp.
sesp.es.gov.br/rgantecedentes/);

o) Certidão Negativa Criminal da:

• Justiça Estadual, expedida pelo Cartório Distribuidor da 
Comarca em que o candidato tenha residido nos últimos 
05 (cinco) anos ou emitida através do endereço eletrônico 
na internet: http://www.tjes.jus.br/servicos/certidao-ne-
gativa-2/;

• Justiça Eleitoral, emitida através do endereço eletrônico 
na internet: http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certi-
dao-de-crimes-eleitorais;

• Justiça Federal, sendo da região em que o candidato 
tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, podendo ser 
emitida através do endereço eletrônico na internet: ht-
tps://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa;

p) Atestado médico comprovando estar em pleno gozo de 
aptidões físicas e mentais para o exercício do cargo de 
Conselheiro Tutelar;

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
https://ssp.sesp.es.gov.br/rgantecedentes/
https://ssp.sesp.es.gov.br/rgantecedentes/
http://www.tjes.jus.br/servicos/certidao-negativa-2/
http://www.tjes.jus.br/servicos/certidao-negativa-2/
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais
https://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa
https://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa
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q) Foto 3x4, colorida, com fundo branco.

8.4. A falta ou inadequação de qualquer dos documentos 
acima relacionados será imediatamente comunicada ao 
candidato, que poderá supri-la até a data-limite para ins-
crição de candidaturas, prevista neste Edital;

8.5. Os documentos deverão ser entregues em duas vias 
para fé e contrafé;

8.6. Documentos digitalizados serão considerados válidos, 
desde que também apresentados os originais ou existen-
tes apenas em formato digital;

8.7. Eventuais entraves à inscrição de candidaturas ou à 
juntada de documentos devem ser imediatamente enca-
minhados ao CMDCA e ao Ministério Público;

8.8. As informações prestadas e documentos apresenta-
dos por ocasião da inscrição são de total responsabilidade 
do candidato.

8.9. Não será admitida à entrega de qualquer documento 
após o prazo de encerramento das inscrições.

8.10. No ato da inscrição, o candidato receberá um núme-
ro de registro que será atribuído sequencialmente, segun-
do a ordem de inscrição.

9. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:

9.1. Encerrado o prazo de inscrição de candidaturas, a Co-
missão Especial Eleitoral designada pelo CMDCA efetuará, 
no prazo de 15 (quinze) dias, a análise da documentação 
exigida neste Edital, com a subsequente publicação da re-
lação dos candidatos inscritos;

9.2. A relação dos candidatos inscritos e a documentação 
respectiva serão encaminhadas ao Ministério Público para 
ciência, no prazo de 05 (cinco) dias, após a publicação re-
ferida no item anterior.

10. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS:

10.1. Qualquer cidadão poderá requerer a impugnação de 
candidato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados 
da publicação da relação dos candidatos inscritos, em pe-
tição devidamente fundamentada;

10.2. Findo o prazo mencionado no item supra, os candi-
datos impugnados serão notificados pessoalmente do teor 
da impugnação no prazo 05 (cinco) dias úteis, começando, 
a partir de então, a correr o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para apresentar sua defesa;

10.3. A Comissão Especial Eleitoral analisará o teor das 
impugnações e defesas apresentadas pelos candidatos, 
podendo solicitar a qualquer dos interessados a juntada 
de documentos e outras provas do alegado;

10.4. A Comissão Especial Eleitoral terá o prazo de 07 
(sete) dias, contados do término do prazo para apresenta-
ção de defesa pelos candidatos impugnados, para decidir 
sobre a impugnação;

10.5. Concluída a análise das impugnações, a Comissão 
Especial Eleitoral fará publicar edital contendo a relação 
preliminar dos candidatos habilitados a participarem do 
Processo de Escolha em data Unificada;

10.6. As decisões da Comissão Especial Eleitoral serão 
fundamentadas, delas devendo ser dada ciência aos inte-
ressados, para fins de interposição dos recursos previstos 
neste Edital;

10.7. Das decisões da Comissão Especial Eleitoral caberá 
recurso à Plenária do CMDCA, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da data da publicação do edital referido no 
item anterior;

10.8. Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial Eleito-
ral fará publicar a relação definitiva dos candidatos habili-
tados ao pleito, com cópia ao Ministério Público;

10.9. Ocorrendo falsidade em qualquer informação ou do-
cumento apresentado, seja qual for o momento em que 
esta for descoberta, o candidato será excluído do pleito, 
sem prejuízo do encaminhamento dos fatos à autoridade 
competente para apuração e a devida responsabilização 
legal.

11. DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL:

11.1. Cabe ao Poder Público, com a colaboração dos ór-
gãos de imprensa locais, dar ampla divulgação ao Proces-
so de Escolha desde o momento da publicação do presente 
Edital, incluindo informações quanto ao papel do Conse-
lho Tutelar, dia, horário e locais de votação, dentre outras 
informações destinadas a assegurar a ampla participação 
popular no pleito;

11.2. É vedada a vinculação político-partidária das candi-
daturas, seja através da indicação, no material de propa-
ganda ou inserções na mídia, de legendas de partidos polí-
ticos, símbolos, slogans, nomes ou fotografias de pessoas 
que, direta ou indiretamente, denotem tal vinculação;

11.3. Os candidatos poderão dar início à campanha eleito-
ral após a publicação da relação definitiva dos candidatos 
habilitados, prevista no item 10.8 deste Edital, obedecen-
do o Calendário (Anexo I);

11.4. A propaganda eleitoral em vias e logradouros pú-
blicos observará, por analogia, os limites impostos pela 
legislação eleitoral e o Código de Posturas do Município, 
garantindo igualdade de condições a todos os candidatos;

11.5. Os candidatos poderão promover as suas candida-
turas junto a eleitores, por meio de debates, entrevistas e 
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distribuição de panfletos, desde que não causem dano ou 
perturbem a ordem pública ou particular;

11.6. As instituições públicas ou particulares (escolas, Câ-
mara de Vereadores, rádio, igrejas etc.) que tenham in-
teresse em promover debates com os candidatos deverão 
formalizar convite a todos aqueles que estiverem aptos a 
concorrer ao cargo de membro do Conselheiro Tutelar;

11.7. Os debates deverão ter regulamento próprio, a ser 
apresentado pelos organizadores a todos os participantes 
e à Comissão Especial Eleitoral designada pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com 
pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência;

11.8. Cabe à Comissão Especial Eleitoral supervisionar a 
realização dos debates, zelando para que sejam proporcio-
nadas iguais oportunidades a todos os candidatos nas suas 
exposições e respostas;

11.9. É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por 
meio dos veículos de comunicação em geral (jornal, rádio 
ou televisão), faixas, outdoors, camisas, bonés e outros 
meios não previstos neste Edital;

11.10. É dever do candidato portar-se com urbanidade du-
rante a campanha eleitoral, sendo vedada a propaganda 
irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra 
os concorrentes;

11.11. Não será permitido qualquer tipo de propaganda 
no dia da eleição, em qualquer local público ou aberto ao 
público, sendo que a aglomeração de pessoas portando 
instrumentos de propaganda caracteriza manifestação co-
letiva, com ou sem utilização de veículos;

11.12. A violação das regras de campanha importará na 
cassação do registro da candidatura ou diploma de posse 
do candidato responsável, após a instauração de procedi-
mento administrativo no qual seja garantido ao candidato 
o exercício do contraditório e da ampla defesa.

12. DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR:

12.1. A eleição para os membros do Conselho Tutelar do 
Município de Mantenópolis realizar-se-á no dia 06 de ou-
tubro de 2019, das 08h às 17h, conforme previsto no art. 
139, da Lei nº 8.069/90 e Resolução nº 152/2012, do CO-
NANDA;

12.2. A votação deverá ocorrer preferencialmente em ur-
nas eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral, observadas 
as disposições das resoluções aplicáveis expedidas pelo 
Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Espírito Santo;

12.3. As cédulas para votação manual serão elaboradas 
pela Comissão do Especial Eleitoral, adotando parâmetros 
similares aos empregados pela Justiça Eleitoral em sua 

confecção;

12.4. Nas cabines de votação serão fixadas listas com rela-
ção de nomes, codinomes, fotos e número dos candidatos 
a membro do Conselho Tutelar;

12.5. As mesas receptoras de votos deverão lavrar atas 
segundo modelo fornecido pela Comissão Especial Eleito-
ral, nas quais serão registradas eventuais intercorrências 
ocorridas no dia da votação, além do número de eleitores 
votantes em cada uma das urnas;

12.6. Após a identificação, o eleitor assinará a lista de pre-
sença e procederá a votação;

12.7. O eleitor que não souber ou não puder assinar, usará 
a impressão digital como forma de identificação;

12.8. O eleitor poderá votar em apenas um candidato;

12.9. No caso de votação manual, votos em mais de um 
candidato ou que contenham rasuras que não permitam 
aferir a vontade do eleitor serão anulados, devendo ser 
colocados em envelope separado, conforme previsto no 
regulamento da eleição;

12.10. Será também considerado inválido o voto:

a) cuja cédula contenha mais de 01 (um) candidato assi-
nalado;

b) cuja cédula não estiver rubricada pelos membros da 
mesa de votação;

c) cuja cédula não corresponder ao modelo oficial;

d) que tiver o sigilo violado.

12.11. Efetuada a apuração, serão considerados eleitos os 
05 (cinco) candidatos mais votados, ressalvada a ocorrên-
cia de alguma das vedações legais acima referidas, sendo 
os demais candidatos considerados suplentes pela ordem 
de votação;

12.11. Em caso de empate na votação, ressalvada a exis-
tência de outro critério previsto na Lei Municipal local, será 
considerado eleito o candidato com idade mais elevada.

13. DAS VEDAÇÕES AOS CANDIDATOS DURANTE O PRO-
CESSO DE ESCOLHA:

13.1. Conforme previsto no art. 139, §3º, da Lei nº 
8.069/90, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer 
ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qual-
quer natureza, inclusive brindes de pequeno valor;

13.2. É também vedada a prática de condutas abusivas 
ou desleais que acarretem vantagem indevida ao candi-
dato, como a “boca de urna” e o transporte de eleitores, 
dentre outras previstas na Lei nº 9.504/97 (Lei Eleitoral), 
pois embora não caracterizem crime eleitoral, importam 
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na violação do dever de idoneidade moral que se constitui 
num dos requisitos elementares das candidaturas;

13.3. Os candidatos que praticarem quaisquer das condu-
tas relacionadas nos itens anteriores, durante e/ou depois 
da campanha, inclusive no dia da votação, terão cassa-
do seu registro de candidatura ou diploma de posse, sem 
prejuízo da apuração da responsabilidade civil e mesmo 
criminal, inclusive de terceiros que com eles colaborem;

13.4. Caberá à Comissão Especial Eleitoral ou, após sua 
dissolução, à Plenária do CMDCA, decidir pela cassação 
do registro da candidatura ou diploma de posse, após a 
instauração de procedimento administrativo no qual seja 
garantido ao candidato o exercício do contraditório e da 
ampla defesa.

14. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL:

14.1. Ao final de todo o Processo, a Comissão Especial Elei-
toral encaminhará relatório ao CMDCA, que fará divulgar 
no Diário Oficial ou em meio equivalente, o nome dos 05 
(cinco) candidatos eleitos para o Conselho Tutelar e seus 
respectivos suplentes, em ordem decrescente de votação.

15. DA POSSE:

15.1. A posse dos membros do Conselho Tutelar será con-
cedida pelo Presidente do CMDCA local, no dia 10 de ja-
neiro de 2020, conforme previsto no art. 139, §2º, da Lei 
nº 8.069/90;

15.2. Além dos 05 (cinco) candidatos mais votados, tam-
bém devem tomar posse, pelo menos, 05 (cinco) suplen-
tes, também observada à ordem de votação, de modo a 
assegurar a continuidade no funcionamento do órgão, em 
caso de férias, licenças ou impedimentos dos titulares.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

16.1. Cópias do presente Edital e demais atos da Comissão 
Especial Eleitoral dele decorrentes serão publicadas, com 
destaque, nos órgãos oficiais de imprensa, no sítio eletrô-
nico da Prefeitura Municipal de Mantenópolis, bem como 
afixadas no mural da Prefeitura Municipal, da Câmara de 
Vereadores, no Fórum da Comarca de Mantenópolis, no 
Cartório Eleitoral da 36ª Zona Eleitoral, na Sede da Promo-
toria Geral de Justiça de Mantenópolis, na sede do Conse-
lho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CMDCA) e dos Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especia-
lizados de Assistência Social (CREAS), Postos de Saúde e 
Escolas da Rede Pública Municipal e Estadual;

16.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Especial Eleitoral, observadas as normas legais contidas 
na Lei Federal nº 8.069/90 e na Lei Municipal nº 696/96;

16.3. É de inteira responsabilidade dos candidatos acom-
panhar a publicação de todos os atos, editais e comunica-
dos referentes ao processo de escolha em data unificada 

dos membros do Conselho Tutelar;

16.4. É facultado aos candidatos, por si ou por meio de 
representantes credenciados perante a Comissão Especial 
Eleitoral, acompanhar todo desenrolar do processo de es-
colha, incluindo as cerimônias de lacração de urnas, vota-
ção e apuração;

16.5. Cada candidato poderá credenciar, até 48 (quarenta 
e oito) horas antes do pleito, 01 (um) representante por 
local de votação e 01 (um) representante para acompa-
nhar a apuração dos votos e etapas preliminares do cer-
tame;

16.6. Os trabalhos da Comissão Especial Eleitoral se en-
cerram com o envio de relatório final contendo as intercor-
rências e o resultado da votação ao CMDCA;

16.7. O descumprimento das normas previstas neste Edi-
tal implicará na exclusão do candidato ao processo de es-
colha.

Publique-se.

Encaminhe-se cópias ao Ministério Público, Poder Judiciá-
rio e Câmara Municipal.

MANTENÓPOLIS/ES, 05 de ABRIL de 2019.

Elcyo Batista de Oliveira

Presidente do CMDCA

ANEXOS

ANEXO I

Calendário Referente ao Edital nº 001/2019 do CMDCA

Evento Data
Publicação do Edital 05/04/2019

Registro de Candidatura
05/04/2019 a 
03/05/2019

Análise dos pedidos de registro de candida-
tura

06/05/2019 a 
17/05/2019

Publicação da relação de candidatos escritos 24/05/2019

Impugnação de candidatura
27/05/2019 a 
31/05/2019

Notificação dos candidatos impugnados quan-
to ao prazo para defesa

03/06/2019 a 
07/06/2019

Apresentação de defesa pelo candidato im-
pugnado

10/06/2019 a 
14/06/2019

Análise e decisão dos pedidos de impugnação
Até 
21/06/2019

Interposição de Recurso
24/06/2019 a 
28/06/2019

Análise e decisão dos Recursos
01/07/2019 a 
12/07/2019

Publicação dos candidatos habilitados 15/07/2019
Reunião para firmar compromisso 22/07/2019
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Início da Campanha Eleitoral 23/07/2019
Divulgação dos locais do processo de escolha 20/09/2019
Reunião para firmar compromisso 05/10/2019
Eleição 06/10/2019
Divulgação do resultado da escolha 06/10/2019
Posse dos conselheiros 10/01/2020

vento Datas

ANEXO II

EDITAL 001/2019

ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO 
DE MANTENÓPOLIS/ES

QUADRIÊNIO 2020/2024

Ilm.º Senhor Presidente do Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente de Mantenópolis/ES.

Ao: Exm.º Promotor de Justiça da Comarca de Mantenó-
polis/ES

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO Nº _____

O signatário já devidamente qualificado no processo em 
epigrafe vem respeitosamente, requerer sua inscrição para 
candidato à eleição do Conselho Tutelar de Mantenópolis/
ES, declarando o seguinte:

Que tem conhecimento do teor do Edital nº001/2019 do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente deste Município, que editam normas acerca da elei-
ção para a função de conselheiro do Conselho Tutelar do 
Município de Mantenópolis, e aceita todos seus termos, e 
que atende os requisitos para concorrer o cargo.

NOME: ________________________________________
_________________

ESTADO CIVIL: _______________ NACIONALIDADE: 
________________

ENDEREÇO: ____________________________________
______________________________________________
___________________________________ 

PROFISSÃO: ___________________________________
__________________ 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO?:( ) SIM ( ) NÃO CARGO: 
_________________ 

INSTITUIÇÃO EMPREGADORA: _____________________
______________ 

FILIAÇÃO: PAI - ________________________________
______________

MÃE - _________________________________________
_______

TÍTULO DE ELEITOR: _____________________________

________________ 

IDENTIDADE: _______________________  CPF: 
________________________ 

ESCOLARIDADE: ________________________________
_______________ 

TELEFONE DE CONTATO: __________________________
______________ 

DOCUMENTOS EM ANEXO:

1. Termo de Aceite e Responsabilidade;

2. Declaração de Aceitação e Disponibilidade;

3. Declaração de residência;

4. Declaração de idoneidade moral;

5. Atestado de reconhecimento de idoneidade moral;

6. Comprovante de residência;

7. Histórico escolar e/ou diploma, emitido por instituição 
de Ensino devidamente credenciada junto ao MEC compro-
vando a escolaridade mínima exigida na alínea f do item 
3.1 do edital;

8. Cópia autenticada do título de eleitor;

9. Certidão de quitação eleitoral;

10. Cópia autenticada do CPF;

11. Cópia autenticada de documento de identificação de 
reconhecimento nacional com foto;

12. Cópia autenticada do certificado de Reservista (para 
candidatos do sexo masculino);

13. Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Ca-
samento;

14. Atestado de antecedentes da Polícia Civil do Estado do 
Espírito Santo;

15. Certidão Negativa Criminal da:

• Justiça Estadual;

• Justiça Eleitoral;

• Justiça Federal;

16. Atestado médico comprovando estar em pleno gozo 
de aptidões físicas e mentais para o exercício do cargo de 
Conselheiro Tutelar;

17. Foto 3x4;

ANEXO III

EDITAL 001/2019

ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO 
DE MANTENÓPOLIS/ES

QUADRIÊNIO 2020/2024
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TERMO DE ACEITE E RESPONSABILIDADE

Declaro que aceito e me submeto às exigências da Lei Fe-
deral, 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, 
alterada pela Lei nº 12.696/12, Lei Municipal nº 696/96, e 
suas alterações constantes nas Leis municipais nº 838/01, 
1.168/08 e 1424/13 e que tem conhecimento do Edital 
nº 001/2019 de abertura do Processo de Escolha Unifica-
da dos Membros do Conselho Tutelar de Mantenópolis/ES, 
responsabilizando-me pelas informações aqui prestadas.

Nestes termos

Pede-se deferimento,

Mantenópolis/ES _____ de _______ de 2019.

Assinatura do Candidato

ANEXO IV

EDITAL 001/2019

ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO 
DE MANTENÓPOLIS/ES

QUADRIÊNIO 2020/2024

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E DISPONIBILIDADE

Eu _________________________________
_____________________brasileiro (a), na-
tural de __________________________, RG 
nº _____________________ , Título Eleito-
ral nº __________________________ CPF nº 
_______________________ Residente e domiciliado a 
rua __________________________________________
____ nº _____  na cidade de Mantenópolis/ES.

Declaro que tenho conhecimento de todas as normas re-
ferente ao Edital nº001/2019 das Eleições Unificadas do 
Conselho Tutelar do Município de Mantenópolis/ES, para 
o quadriênio 2020/2024. Declaro ainda, que tenho dispo-
nibilidade de tempo para exercer a jornada de trabalho 
referente ao desempenho da função de Conselheiro Tu-
telar, nos termos do Edital nº001/2019 e da Lei Federal, 
8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente bem 
como as alterações pertinentes da Lei nº 12.696/12, Lei 
Municipal nº 696/96, e suas alterações nas Leis munici-
pais nº 838/01, 1.168/08 e 1424/13 e demais dispositivos 
legais.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declara-
ção para todos os fins de direitos.

Mantenópolis/ES _____ de _______ de 2019.

Assinatura do candidato

ANEXO V

EDITAL 001/2019

ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO 
DE MANTENÓPOLIS/ES

QUADRIÊNIO 2020/2024

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu __________________________________
____________________brasileiro (a), natu-
ral de __________________________, estado ci-
vil _________________________, nascido (a) aos 
______/ ______ /________, Cédula de Identidade 
RG nº _____________________ , Título Eleitoral nº 
__________________________ inscrito sob o CPF nº 
_______________________ Residente e domiciliado a 
rua _________________________________________
_____ nº _____  na cidade de Mantenópolis/ES. Decla-
ro, para cumprimento do Item 3.1, alínea “d” do Edital nº 
001/2019 para as Eleições Unificadas do Conselho Tutelar 
do Município de Mantenópolis/ES de que sou residente do 
município de Mantenópolis/ES, há mais de 1 (um) ano.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declara-
ção.

Mantenópolis/ES _____ de _______ de 2019.

Assinatura do candidato

Testemunha 1: _________________________________
___

Testemunha 2: _________________________________
___

ANEXO VI

EDITAL 001/2019

ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO 
DE MANTENÓPOLIS/ES

QUADRIÊNIO 2020/2024

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE MORAL

Eu __________________________________
____________________brasileiro (a), natu-
ral de __________________________, estado civil 
_________________________, nascido (a) aos ______/ 
______ /________, portadora da cédula de Identida-
de nº _____________________ , Título Eleitoral nº 
__________________________ inscrito sob o CPF nº 
_______________________ Residente e domiciliado a 
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rua ___________________________________________
___ nº _____  na cidade de Mantenópolis/ES, CEP: 29770-
000, Declaro para o cumprimento do disposto do item 3.1 
alínea “b” do Edital nº 001/2019 para as Eleições Unifica-
das do Conselho Tutelar do Município de Mantenópolis/ES, 
consoante a Lei Municipal nº 696/96, artigo 10º incisos 
I e VI, que não estou respondendo a qualquer Processo 
Penal, Civil ou Administrativo, bem como qualquer Sindi-
cância ou Inquérito Policial do âmbito, Federal, Estadual 
ou Municipal.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declara-
ção.

Mantenópolis/ES _____ de _______ de 2019.

Assinatura do candidato

ANEXO VII

EDITAL 001/2019

ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO 
DE MANTENÓPOLIS/ES

QUADRIÊNIO 2020/2024

DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE IDONEIDADE 
MORAL

Atestamos para os devidos fins, que conheçemos o(a) 
Sr.(a) _________________________________________
_______ e que o(a) mesmo(a) é de reconhecida idoneida-
de moral, não havendo nada que desabone a sua conduta 
perante a sociedade mantenopolitana.

1ª - Nome Completo: ____________________________
_________________________

RG nº _________________________ CPF nº 
____________________________ Endereço: ________
______________________________________________
________ 

Assinatura: ____________________________________
________________________

2ª - Nome Completo: ____________________________
_________________________

RG nº _________________________ CPF nº 
____________________________ Endereço: ________
______________________________________________
________ 

Assinatura: ____________________________________
________________________

3ª - Nome Completo: ____________________________

_________________________

RG nº _________________________ CPF nº 
____________________________ Endereço: ________
______________________________________________
________ 

Assinatura: ____________________________________
________________________

ANEXO VIII

EDITAL 001/2019

ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO 
DE MANTENÓPOLIS/ES

QUADRIÊNIO 2020/2024

RESOLUÇÃO Nº 003, de 04 de Abril de 2019.

Dispõe sobre as condutas vedadas aos (as) candidatos 
(as) e respectivos (as) fiscais durante o Processo de Esco-
lha dos Membros do (s) Conselho (s) Tutelar (es) e sobre 
o procedimento de sua apuração.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE do Município de Mantenópolis-ES, no 
uso das competências que lhe são conferidas pelo art. 6º 
da Lei Municipal nº 548/91, bem como pelo art. 139 Lei 
Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescen-
te) e pelo art. 7º, da Resolução CONANDA nº 170/14, que 
lhe conferem a presidência do Processo de Escolha dos 
Membros do Conselho Tutelar e,

CONSIDERANDO a Lei municipal nº 696/96, que cria no 
município de Mantenópolis, o Conselho Tutelar, que dispõe 
sobre suas atribuições e Eleições de seus membros, abre 
Crédito Especial para essa finalidade e dá outras providên-
cias;

CONSIDERANDO o disposto no art. 139 da lei federal nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente - ECA e dá outras provi-
dências.

CONSIDERANDO a lei federal nº 12.696, de 25 de julho 
de 2012 que altera os arts. 132, 134, 135 e 139 da Lei no 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), para dispor sobre os Conselhos Tutelares.

CONSIDERANDO que o art. 7º, §1º, letra “c”, da Resolu-
ção CONANDA nº 170/14, dispõe que à Comissão Eleitoral 
do CMDCA cabe definir as condutas permitidas e vedadas 
aos(às) candidatos(as) a membros do(s) Conselho(s) Tu-
telar(es);

CONSIDERANDO, ainda, que o art. 11, §6º, incisos III e 
IX, da Resolução CONANDA nº 170/14, aponta também 
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ser atribuição da Comissão Eleitoral do CMDCA, analisar 
e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos 
de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da vo-
tação, bem como resolver os casos omissos,

CONSIDERANDO a recomendação nº 001/2019 GAMPES: 
2019.0006.2830-52 do Ministério Público do Estado do Es-
pírito Santo Promotoria de Justiça Geral de Mantenópolis

CONSIDERANDO a reunião extraordinária realizada no dia 
04 de Abril de 2019;

RESOLVE

ART. 1º - A campanha dos (as) candidatos (as) a membros 
do Conselho Tutelar é permitida somente após a publica-
ção da lista final dos(as) candidatos(as) habilitados(as) no 
Processo de Escolha e será encerrada a 48 (quarenta e 
oito) horas antes do início das eleições.

ART. 2º - Serão consideradas condutas vedadas aos(às) 
candidatos(as) devidamente habilitados ao Processo de 
Escolha dos membros do Conselho Tutelar de 2019 e aos 
seus prepostos:

DA PROPAGANDA

a.) oferecer, prometer ou solicitar dinheiro, dádiva, rifa, 
sorteio ou vantagem de qualquer natureza;

b.) perturbar o sossego público, com algazarra ou abusos 
de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;

c.) fazer propaganda por meio de impressos ou de objeto 
que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com 
moeda;

d.) prejudicar a higiene e a estética urbana ou desrespei-
tar posturas municipais ou que impliquem qualquer restri-
ção de direito;

e.) caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem 
como órgãos ou entidades que exerçam autoridade públi-
ca;

f.) fazer propaganda de qualquer natureza, que for vei-
culada por meio de pichação, inscrição a tinta, fixação de 
placas, estandartes, faixas e assemelhados, nos bens cujo 
uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público, 
ou que a ele pertençam, e nos de uso comum (cinema, 
clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, está-
dios, ainda que de propriedade privada), inclusive postes 
de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, 
passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipa-
mentos urbanos;

g.) colocar propaganda de qualquer natureza em árvores 
e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em 
muros, cercas e tapumes divisórios, mesmo que não lhes 
causem dano;

h.) fazer propaganda mediante outdoors, sujeitando-se a 
empresa responsável e candidatos(as) à imediata retirada 
da propaganda irregular.

DA CAMPANHA PARA ESCOLHA

a.) confeccionar, utilizar ou distribuir por comitê, candi-
dato(a) ou com a sua autorização, camisetas, chaveiros, 
bonés, canetas, brindes, cesta básicas ou quaisquer ou-
tros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem 
ao(à) eleitor(a);

b.) realizar showmício e evento assemelhado para promo-
ção de candidatos(as), bem como apresentação, remune-
rada ou não, de artistas com a finalidade de animar comí-
cio ou reunião de campanha;

c.) utilizar trios elétricos em campanha, exceto para a so-
norização de anúncio de comícios;

d.) usar símbolos, frases ou imagens, associadas ou se-
melhantes às empregadas por órgão de governo, empresa 
pública ou sociedade de economia mista;

e.) efetuar qualquer tipo de pagamento em troca de espa-
ço para a veiculação de propaganda em bens particulares, 
cuja cessão deve ser espontânea e gratuita;

f.) contratar ou utilizar, ainda que em regime de volun-
tariado, de crianças e adolescentes para distribuição de 
material de campanha em vias públicas, residências de 
eleitores e estabelecimentos comerciais.

NO DIA DO PROCESSO DE ESCOLHA

a.) usar alto-falantes e amplificadores de som ou promo-
ver comício ou carreata;

b.) arregimentar eleitor ou fazer propaganda de boca de 
urna;

c.) até o término do horário de votação, contribuir, de 
qualquer forma, para aglomeração de pessoas portando 
vestuário padronizado, de modo a caracterizar manifesta-
ção coletiva, com ou sem utilização de veículos;

d.) fornecer aos(às) eleitores(as) transporte ou refeições;

e.) doar, oferecer, prometer ou entregar ao(à) eleitor(a), 
com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal 
de qualquer natureza, inclusive emprego ou função públi-
ca, desde o registro de candidatura até o dia da eleição, 
inclusive (captação de sufrágio);

f.) padronizar, nos trabalhos de votação, o vestuário 
dos(as) seus(suas) respectivos(as) fiscais.

DAS PENALIDADES

ART. 3º - O desrespeito às regras apontadas no art. 2º 
desta Resolução caracterizará inidoneidade moral, deixan-
do o(a) candidato(a) passível de impugnação da candida-
tura, por conta da inobservância do requisito previsto no 
art. 133, inciso I, da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente).

DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE CONDUTAS VEDA-
DAS
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ART. 4º - Qualquer cidadão ou candidato(a) poderá repre-
sentar à Comissão Eleitoral do CMDCA contra aquele(a) 
que infringir as normas estabelecidas por meio desta Re-
solução, instruindo a representação com provas ou indícios 
de provas da infração.

Parágrafo único - Cabe à Comissão Eleitoral do CMDCA 
registrar e fornecer protocolo ao representante, com envio 
de cópia da representação ao Ministério Público.

ART. 5º - No prazo de 01 (um) dia contado do recebimento 
da notícia da infração às condutas vedadas previstas nesta 
Resolução, a Comissão Eleitoral do CMDCA deverá instau-
rar procedimento administrativo para a devida apuração 
de sua ocorrência, expedindo-se notificação ao(à) infra-
tor(a) para que, se o desejar, apresente defesa no prazo 
de 02 (dois) dias contados do recebimento da notificação 
(art. 11, §3º, inciso I, da Resolução CONANDA nº 170/14).

Parágrafo único - O procedimento administrativo também 
poderá ser instaurado de ofício pela Comissão Eleitoral 
do CMDCA, assim que tomar conhecimento por qualquer 
meio, da prática da infração.

ART. 6º - A Comissão Eleitoral do CMDCA poderá, no prazo 
de 02 (dois) dias do término do prazo da defesa:

I - arquivar o procedimento administrativo se entender não 
configurada a infração ou não houver provas suficientes da 
autoria, notificando-se pessoalmente o representado e o 
representante, se for o caso;

II - determinar a produção de provas em reunião designa-
da no máximo em 02 (dois) dias contados do decurso do 
prazo para defesa (art. 11, § 3º, inciso II, da Resolução 
CONANDA nº 170/14).

§ 1º - No caso do inciso II supra, o representante será in-
timado pessoalmente a, querendo, comparecer à reunião 
designada e efetuar sustentação, oral ou por escrito, à luz 
das provas e argumentos apresentados pela defesa;

§ 2º - Após a manifestação do representante, ou mesmo 
na ausência deste, será facultado ao representado a efetu-
ar sustentação, oral ou por escrito, por si ou por defensor 
constituído;

§ 3º - Eventual ausência do representante ou do represen-
tado não impedem a realização da reunião a que se refere 
o inciso II supra, desde que tenham sido ambos notifica-
dos para o ato.

ART. 7º - Finalizada a reunião designada para a produ-
ção das provas indicadas pelas partes, a Comissão Elei-
toral decidirá, fundamentadamente, em 02 (dois) dias, 
notificando-se, em igual prazo, o(a) representado(a) e, 
se o caso, o(a) representante, que terão também o mes-
mo prazo para interpor recurso, sem efeito suspensivo, à 
Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente (art. 11, § 4º, da Resolução CONANDA nº 
170/14).

§ 1º - A Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente decidirá em 02 (dois) dias do 
término do prazo da interposição do recurso, reunindo-se, 
se preciso for, extraordinariamente (art. 11, § 4º, da Re-
solução CONANDA nº 170/14);

§ 2º - No julgamento do recurso será observado o mesmo 
procedimento indicado no art. 6º, §§ 1º a 3º da presente 
Resolução.

ART. 8º - Caso seja cassado o registro da candidatura, em 
havendo tempo hábil, o nome do candidato cassado será 
excluído da cédula eleitoral ou da programação da urna 
eletrônica.

Parágrafo único - Em não havendo tempo hábil para exclu-
são do nome do candidato cassado da cédula eleitoral ou 
da programação da urna eletrônica, os votos a ele porven-
tura creditados serão considerados nulos.

ART. 9º - O(A) representante do Ministério Público, tal 
qual determina o art. 11, § 7º, da Resolução CONANDA 
nº 170/14, deverá ser cientificado de todas as decisões da 
Comissão Eleitoral do CMDCA e de sua Plenária, no prazo 
de 02 (dois) dias de sua prolação.

ART. 10 - Os prazos previstos no art. 3º seguirão a re-
gra do art. 212 do Código de Processo Civil (Lei Federal 
nº 13.105), ou seja, realizar-se-ão em dias úteis, das 06 
(seis) às 20 (vinte) horas.

DA PUBLICIDADE DESTA RESOLUÇÃO

ART. 11 - Para que o teor desta Resolução seja de conheci-
mento de todos os munícipes e candidatos(as), ela deverá 
ter ampla publicidade, sendo publicada no Diário Oficial do 
Município ou meios equivalentes, além de ser afixada em 
locais de grande acesso ao público e noticiada em rádios, 
jornais e outros meios de divulgação, inclusive e se possí-
vel, pela internet.

Parágrafo único - O Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente dará ampla divulgação dos te-
lefones, endereços eletrônicos e locais onde poderão ser 
encaminhadas denúncias de violação das regras de cam-
panha;

ART. 12 - A fim de que os(as) candidatos(as) não aleguem 
desconhecimento do teor desta Resolução, a Comissão 
Eleitoral do CMDCA fará reunião com eles(as) em 02 (dois) 
momentos do Processo de Escolha dos Membros do Con-
selho Tutelar:

a.) antes do início da campanha, tão logo seja publi-
cada a relação dos(as) candidatos(as) inscritos(as) e 
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considerados(as) habilitados(as) - art. 11, §§ 5º e 6º, da 
Resolução CONANDA nº 170/14;

b.) na véspera do dia da votação.

Parágrafo único - Em cada uma dessas reuniões, será la-
vrado Termo de Compromisso, assinado por todos(as) can-
didatos(as) a Membros do Conselho Tutelar e integrantes 
da Comissão Eleitoral, no sentido de que as regras previs-
tas nesta Resolução serão devidamente respeitadas, sob 
pena de impugnação da candidatura (art. 11, §6º, inciso I, 
da Resolução CONANDA nº 170/14).

ART. 13 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Mantenópolis-ES, 04 de Abril de 2019.

Elcyo Batista de Oliveira

Presidente do CMDCA
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Marechal Floriano

Prefeitura

RESOLUÇÃO – CMAS.  Nº. 006/2019
Publicação Nº 193134

RESOLUÇÃO – CMAS. Nº. 006/2019

Dispõe sobre Demonstrativo de Recursos provenientes da 
SEMADH de Julho a Dezembro de 2018.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) do 
Município de Marechal Floriano/ES, em Reunião Extraor-
dinária realizada no dia 20 de Março de 2019, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº. 
672/2007 e 1.670/2015;

Considerando: que mediante documentação analisada 
pela comissão responsável na sede da Prefeitura Municipal 
de Marechal Floriano e passada em Plenária deste Conse-
lho no dia 20/03/2019, não foi encontrada irregularidades 
e foi aprovada por unanimidade, conforme detalhamento 
na 3ª Ata Extraordinária do CMAS.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar os processos, notas fiscais, referente a 
prestação de contas dos Recursos provenientes da SEMA-
DH, referente aos meses de Julho à Dezembro de 2018.

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

Registra-se e cumpra-se

Marechal Floriano, 02 de Abril de 2019.

Ana Carolina Simões Padilha

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publique-se no Diário Municipal e afixe-se a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social e Direitos Humanos por um 
período de trinta dias.

RESOLUÇÃO – CMAS.  Nº. 007/2019
Publicação Nº 193135

RESOLUÇÃO – CMAS. Nº. 007/2019

Dispõe sobre Demonstrativo de Atividades do CRAS e Bol-
sa Família de Julho à Dezembro de 2018.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) 
do Município de Marechal Floriano/ES, em 3ª Reunião 

Extraordinária realizada no dia 20 de Março de 2019, no 
uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal 
nº. 672/2007 e 1.670/2015;

Considerando: que mediante documentos apresentados e 
que seguido para aprovação em Reunião Ordinária foi dado 
parecer favorável conforme detalhamento na 4ª Ata Ordi-
nária do CMAS.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a execução dos serviços/programas sobre 
os demonstrativo de atividades de Julho à Dezembro de 
2018 do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 
e do Bolsa Família, ficando a sugestão referente aos cur-
sos/oficinas que não tem certificados, para dar uma de-
claração.

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

Registra-se e cumpra-se,

Marechal Floriano, 02 de Abril de 2019.

Ana Carolina Simões Padilha

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publique-se no Diário Municipal e afixe-se a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social e Direitos Humanos por um 
período de trinta dias.

RESOLUÇÃO – CMAS.  Nº. 008/2019
Publicação Nº 193137

RESOLUÇÃO – CMAS. Nº. 008/2019

Dispõe sobre Demonstrativo de Atendimentos do CREAS, 
referente aos meses de Julho à Dezembro de 2018

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) do 
Município de Marechal Floriano/ES, em Reunião Extraor-
dinária realizada no dia 20 de Março de 2019, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº. 
672/2007 e 1.670/2015;

Considerando: que mediante documentos apresentados e 
que seguido para aprovação em Reunião Ordinária foi dado 
parecer favorável conforme detalhamento na 3ª Ata Extra-
ordinária do CMAS.
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RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a execução dos serviços/programas sobre 
os demonstrativo de atividades referente aos meses de 
Julho à Dezembro de 2018 do Centro de Referência Espe-
cializado de Assistência Social – CREAS, fica a sugestão ao 
CREAS que oferte aos seus usuários do PAEFI, cursos de 
capacitação, uma vez que seguindo a sua tipificação da Lei 
de Assistência Social, o PAEFI é um dos principais serviços 
do CREAS e que seja executado conforme sua tipificação.

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

Registra-se e cumpra-se

Marechal Floriano, 02 de Abril de 2019.

Ana Carolina Padilha Simões

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publique-se no Diário Municipal e afixe-se a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social e Direitos Humanos por um 
período de trinta dias.

RESOLUÇÃO – CMAS.  Nº. 009/2019
Publicação Nº 193138

RESOLUÇÃO – CMAS. Nº. 009 DE 03 DE ABRIL DE 2019.

Dispõe sobre a nova composição da Comissão do Bolsa 
Família do Conselho Municipal de Assistência Social.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) do 
Município de Marechal Floriano/ES, em reunião ordinária 
realizada no dia 20 de Março de 2019, no uso de suas atri-
buições legais conferidas pela Lei Municipal nº. 672/2007;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a nova composição da Comissão do Bolsa 
Família do Conselho Municipal de Assistência Social, fican-
do compostas pelos conselheiros:

Ana Carolina Simões Padilha, (Presidente) Poder Público, 
Ramon Correia de Souza, (Vice_Presidente) Sociedade 
Civil, Izalta Modolo, (1ª Secretária) Poder Público, Maria 
José Moreira Rodrigues, (2ª Secretária) Sociedade Civil, 
Fabrizia Mariana Del Puppo Klippel, (Membro) Poder Públi-
co, e Maria Lucia Rocha Peterle, (membro) Sociedade Civil.

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

Ana Carolina Simões Padilha

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO – CMAS.  Nº. 010/2019
Publicação Nº 193139

RESOLUÇÃO – CMAS. Nº. 010/2019

Dispõe sobre a composição da Comissão de CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Marechal Floriano.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) do 
Município de Marechal Floriano/ES, em reunião ordinária 
realizada no dia 20 de Março de 2019, no uso de suas atri-
buições legais conferidas pela Lei Municipal nº. 672/2007;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a composição da comissão de CONFERÊN-
CIA MUNICIPAL, sendo composta pelos seguintes conse-
lheiros: Ana Carolina Simões Padilha, (Presidente) Poder 
Público, Ramon Correia de Souza, (Vice_Presidente) So-
ciedade Civil, Bianca de Souza Kohler, (1ª Secretária) Po-
der Público e Maria Jose Moreira Rodrigues, (2ª Secretária) 
Sociedade Civil.

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

Registra-se e cumpra-se

Marechal Floriano, 03 de Abril de 2019.

Ana Carolina Simões Padilha

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publique-se no Diário Municipal e afixe-se a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social e Direitos Humanos por um 
período de trinta dias.

RESOLUÇÃO – CMAS.  Nº. 011/2019
Publicação Nº 193140

RESOLUÇÃO – CMAS. Nº. 011/2019 retificando a resolu-
ção nº 002/2019

Dispõe sobre o custeio das diárias para Capacitação do 
127º Encontro de Apoio Técnico do FNAS, nos dias 03 E 04 
de Abril de 2019

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) do 
Município de Marechal Floriano/ES, em Reunião Ordinária 
realizada no dia 20 de Março de 2019, no uso de suas atri-
buições legais conferidas pela Lei Municipal nº. 672/2007;

RESOLVE:

Art. 1º- ONDE SE LÊ: Foi aprovado custeio das diárias 
e passagens aéreas (ida e volta), das servidoras Simo-
ne Catarina Lemke Cancellieri, (Secretaria Municipal de 
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Assistência Social e Direitos Humanos) e Bianca de Sou-
za Santos Kohler (Gerente de Políticas Sociais e Direitos 
Humanos), que participarão da capacitação da I Semana 
de Gestão Orçamentária e financeira do SUAS. (Informe 
do FNAS), nos dias 18 a 22 de março, em Brasília, e para 
essa finalidade serão utilizados os recursos oriundos do 
IGD-SUAS, sendo o valor total de R$ 4.880,00 (quatro mil 
e oitocentos e oitenta reais),

Art. 1º- LEIA-SÊ: Foi aprovado por unanimidade o 127º 
Encontro de Apoio Técnico do FNAS, nos dias 03 E 04 de 
Abril de 2019, sendo o total de R$ 3.940,00 (três mil, no-
vecentos e quarenta reais), para custeio das diárias e pas-
sagens áereas (ida e volta), hospedagem e alimentação, 
das servidoras que participarão desta capacitação: Simone 
Catarina Lemke Cancellieri, (Secretaria Municipal de Assis-
tência Social e Direitos Humanos) e Bianca de Souza santos 
Kohler (Gerente de Políticas Sociais e Direitos Humanos), 
foi esclarecido em Plenária aos Conselheiros que tendo em 
vista que as servidores não conseguiram agendamento do 
evento em março, só foi possível o agendamento no mês 
de abril e ainda somente para 2 (dois) dias, ficando assim 
o valor menor, referente a diárias, passagens, alimentação 
e hospedagem, ficando ainda acordado em Plenária de re-
tificar a resolução de nº 002/2019 datada de 06/02/2019.

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

Registra-se e cumpra-se,

Marechal Floriano,03 de Abril de 2019.

Ana Carolina Simões Padilha

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publique-se no Diário Municipal e afixe-se a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social e Direitos Humanos por um 
período de trinta dias.

RESOLUÇÃO – CMAS.  Nº. 012/2019
Publicação Nº 193147

RESOLUÇÃO – CMAS. Nº. 012/2019

DISPÕE SOBRE O CRONOGRAMA DAS REUNIÕES DO CON-
SELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANO 2019.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) do 
Município de Marechal Floriano, no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela Lei Municipal nº 672/2007 e 
Lei Complementar nº.1.670/2015, e, de acordo com da 
3ª reunião extraordinária do CMAS, realizada no dia 20 de 
Março de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º- Aprovar o Cronograma das reuniões do Conselho 
Municipal de Assistência Social-CMAS, para o exercício de 
2019, conforme ata da 3ª reunião extraordinária:

CRONOGRAMA DE REUNIÕES – CMAS 2019

1ª QUARTA-FEIRA DO MÊS

09:00 horas - na SEMADH

MÊS DATA

Janeiro Férias CMAS

Fevereiro 06/02/2019 (quarta-feira) às 13:30 h

Março
06/03/2019 (quarta-feira) às 13:30h Ponto 
facultativo

Abril 03/04/2019 (quarta-feira) às 09:00 h

Maio 02/05/2019 (quinta-feira) às 09:00 h

Junho 05/06/2019 (quarta-feira) às 09:00 h

Julho 03/07/2019 (quarta-feira) às 09:00 h

Agosto 07/08/2019 (quarta-feira) às 09:00 h

Setembro 04/09/2019 (quarta-feira) às 09:00 h

Outubro 02/10/2019 (quarta-feira) às 09:00 h

Novembro 06/11 2019 (quarta-feira) às 09:00 h

Dezembro 04/12/2019 (quarta-feira) às 09:00 h

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

Publique-se e Cumpra-se

Marechal Floriano, 03 de Abril de 2019.

Ana Carolina Simões Padilha

Presidente do CMAS
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Montanha

Prefeitura

AVISO  PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019 
FMAS

Publicação Nº 193046

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA – REPUBLICAÇÃO DE EDI-
TAL.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019

PROC. ADM Nº 00565/2019

OBJETO: Licitação para Aquisição de material permanente/ 
01(um) veiculo 1.6 destinado ao CRAS/FMAS, conforme 
anexo I deste edital, neste município de Montanha. O Mu-
nicípio de Montanha através da Pregoeira Municipal torna 
público que a licitação supramencionada foi considerada 
DESERTA, face à ausência de interessados. Desde já, fica 
reaberto o prazo para realização da nova sessão pública 
do Pregão.

ABERTURA: 22/04/2019 às 11:00h.

Praça Osvaldo Lopes, s/n, no site:montanha.es.gov.br Ou-
tras informações poderão ser obtidas no endereço acima 
e/ou pelo e-mail: licitacao@montanha.es.gov.br

Montanha, 04 de abril de 2019.

Jane Bispo Engelhardt

Pregoeira

PUBLICAÇÃO CONTRATOS PREGÃO PRESEN-
CIAL N°002/2019

Publicação Nº 193089

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREGÃO PRESENCIAL N°002/2019

OBJETO: Aquisição de material de consumo destinado aos 
diversos setores do FMAS/CRAS, CREAS e serviço de aco-
lhimento ao idoso, adolescente e criança, deste Município.

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social

RESUMO DE CONTRATO N°023/2019.

Contratada: B.S SUPERMERCADO LTDA-ME

VALOR: R$ 5.625,00 (cinco mil seiscentos e vinte e cinco 
reais).

RESUMO DE CONTRATO N°024/2019

Contratada: LÍDIA BRASILEIRO RIOS ME

VALOR: R$ 24.465,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e 
sessenta e cinco reais).

RESUMO DE CONTRATO N°025/2019

Contratada: MARIA APARECIDA PERUCHI ME.

VALOR: R$ 11.96,00 (onze mil novecentos sessenta reais).

RESUMO DE CONTRATO N°026/2019

Contratada: PADARIA E LANCHONETE J N LTDA –ME.

VALOR: R$ 4.098,00 (quatro mil noventa e oito reais).

Montanha, 01 de abril de 2019.

ODAIR PANCIERI SALLIM

GESTOR DO FMAS

mailto:licitacao@montanha


05/04/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1236

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 177

Mucurici

Prefeitura

AVISO  PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2019/FMS
Publicação Nº 193156

AVISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2019/FMS

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Mucurici/ES, através do Fundo Municipal de Saúde, Licitação na modalidade 
de Pregão Presencial n°06/2019/FMS, destinado locação de 01 (um) veículo especial adaptado para Ambulância tipo A, 
para remoção de pacientes simples e eletiva sem risco de vida, para o Fundo Municipal de Saúde. A abertura dos envelo-
pes será no dia 22/04/2019, às 10:00 horas, na Sala de Reuniões desta Prefeitura, situado à Praça São Sebastião n° 01, 
Centro, Mucurici/ES. O Edital em inteiro teor, estará à disposição dos interessados no site desta Prefeitura www.mucurici.
es.gov.br, para sanar as dúvidas, de segunda às quintas-feiras, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas e nas sex-
tas-feiras das 7:00 horas às 13:00 horas, informações através do telefone (027) 3751-1103 ou através do Email:licita.
mucurici@hotmail.com

Mucurici/ES, 04 de abril de 2019.

Gilmar Sampaio da Cruz

PREGOEIRO OFICIAL

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2019/FMS
Publicação Nº 193155

AVISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2019/FMS

O Fundo Municipal de Saúde de Mucurici/ES, através do Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interes-
sados, que realizará no dia 18/04/2019, às 10:00 horas, o Pregão Presencial n° 05/2019/FMS, destinado à aquisição de 
01(um) Furgão-Ambulância para, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/FMS, as características 
do veículo estão descritas no Termo de Referência, parte integrante do Edital.

Cópia do Edital completo poderá ser obtido no site desta Prefeitura: www.mucurici.es.gov.br . Informações de segunda às 
quintas-feiras das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas e nas sextas-feiras das 07:00 às 13:00, através do TEL. 
27-37511103 ou pelo Email: licita.mucurici@hotmail.com .

Mucurici/ES, 04 de abril de 2019

Gilmar Sampaio da Cruz

PREGOEIRO OFICIAL

http://www.mucurici.es.gov.br
http://www.mucurici.es.gov.br
http://www.mucurici.es.gov.br
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Nova Venécia

Prefeitura

P. PRESENCIAL - 006/2019 - FMAS - ME E EPP
Publicação Nº 193042

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

NOVA VENÉCIA

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 006/2019

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
- MEI

Objeto: Aquisição de peças para vestuário para serem utilizados pelas crianças e adolescentes acolhidos pelo Abrigo “Casa 
Lar” vinculado à Secretaria de Ação Social, deste Município.

Credenciamento: das 08:00 às 08:30 horas do dia 23/04/2019.

Recebimento das Propostas: até às 08:30 horas do dia 23/04/2019.

O Edital poderá ser obtido pelo e-mail licitacaonv@hotmail.com ou pelo site www.novavenecia.es.gov.br ou na sala de Licitações, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00 horas, no endereço sito na Av. Vitória, nº 347, Centro – 
Nova Venécia – ES.

Informações pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia, 04/04/2019.

TATIANY DA SILVA PIROLA

PREGOEIRA

mailto:licitacaonv@hotmail.com
http://www.novavenecia.es.gov.br
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Piúma

Prefeitura

DECRETO Nº 1.573/2019
Publicação Nº 193152

DECRETO Nº 1.573 DE 28 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre nomeação dos membros do Conselho Munici-
pal da Juventude (COMJUVE).

O Prefeito Municipal de Piúma, Estado do Espirito Santo, 
no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os conselheiros (as) para com-
posição do Conselho Municipal da Juventude de Piúma 
(COMJUVE), criado através da Lei Municipal nº 2.203 de 
12 de junho de 2017, por representatividade do Poder Pú-
blico e da Sociedade Civil, abaixo relacionado:

I. REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

Mateus Teixeira de Oliveira Santos Motta – Mat.: 7098

Jhonatan da Silva Bourguignon – Mat.: 7699

Lorena Vieira Tavares – Mat.: 7119

Gabriela Dias Gonçalves Rigo – Mat.: 7450

Daniel da Silva Bourguignon – Mat.: 7808

II. REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

Andrew Solidade Goes – Juventude Missão Vida

Jefferson Duarte de Almeida – Juventude Igreja Católica

Matheus Miranda Caldeira Santos - Juventude Igreja Ca-
tólica

Rafael Cristian Machado Scherrer – PSD Novas Gerações

Pablo Silva Marconi – Juventude Progressistas

Cássia Silveira Fim – IFES Campus Piúma

Leandro da Silva Presenza - IFES Campus Piúma

Hanna Eduarda Koppe Vieira – IFES Campus Piúma

Yago do Nascimento Amaro – Movimento Estudantil Piúma

Alexandre Martins de Souza Junior – Associação Comuni-
tária União

Marcelo Augusto Garcia da Silva - Associação Comunitária 
Lago Azul

Art. 2º - O mandato dos membros do Conselho Municipal 
da Juventude de Piúma (COMJUVE), será de dois anos, 
sendo permitido uma recondução consecutiva por igual 
período, pela entidade de origem ou órgão municipal.

Art. 3º - O exercício das funções dos membros do conselho 
não será remunerado sob qualquer forma.

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

Piúma/ 29 de março de 2019.

JOSÉ RICARDO PEREIRA DA COSTA

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
____/____/ _____ 

PORTARIA Nº 079/2019
Publicação Nº 193151

PORTARIA Nº 079 DE 29 DE MARÇO DE 2019.

Designa Comissão Acompanhamento dos Procedimentos 
Licitatórios e de Execução de Obra do Convênio nº 113 
com o Governo do Estado do Espirito Santo.

O Prefeito de Piúma, Estado do Espírito Santo, usando das 
atribuições legais, contidas no artigo 14, II, alínea “c”, 
e da Lei Orgânica Municipal, processo administrativo nº 
5.284/2019.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os Senhores: Carlos Alberto Pereira 
Delaroli (coordenador), Marcos Danilo Ferreira dos Santos 
(coordenador), Gleison Luiz Bernardo Benevides, Marcelo 
Costa Maranduba, Edson Ramos de Souza, Kátia Regina 
Rangel Carvalho, Nelson Morguetti Júnior, Mauro Lúcio Go-
mes Vieira e Oswaldo Soares de Oliveira como membros 
da Comissão de Acompanhamento dos Procedimentos Li-
citatórios e Execução da Obra de Construção do Muro de 
Contenção e Recuperação de Calçadas e Ciclovia na Av. 
Prefeito José de Vargas Scherrer (Av. Beira Mar) no Muni-
cípio de Piúma/ES, de acordo com o Convênio nº 113, fir-
mado entre a Prefeitura de Piúma e o Governo do Estado.

Parágrafo Único. A comissão terá vigência até a entrega 
total da obra.

Art. 2º Os coordenadores farão a intermediação entre a 
comissão e equipe de licitação da Prefeitura de Piúma no 
intuito de seu acompanhamento.

Art. 3º Os integrantes da comissão não poderão ter 
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qualquer tipo vínculo com as empresas participantes dos 
procedimentos licitatórios.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Piúma/ES, 29 de março de 2019.

José Ricardo Pereira da Costa

Prefeito de Piúma

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

____/____/ _____ 

Câmara Municipal

PREGÃO PRESENCIAL 1.19
Publicação Nº 192964

AVISO DE PREGÃO

Pregão Presencial nº 1/2019

A Câmara Municipal de Piúma, através de sua Pregoeira, torna público que às 8h (oito horas) do dia 17 de abril de 2019 
(quarta-feira), na sede da Câmara, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global, objeti-
vando a contratação de empresa especializada para fornecimento, licenciamento, implantação, treinamento, manutenção 
e suporte de sistema informatizado integrado de recursos humanos e folha de pagamento, patrimônio e almoxarifado, 
contabilidade pública, portal da transparência.

O Edital e anexos poderá ser retirado no site do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Piúma: http://transpa-
rencia.camarapiuma.es.gov.br/licitacoes.

Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (28) 3520-2100, nos dias úteis, no horário de 9 às 16 horas, ou 
através do e-mail: licita@camarapiuma.es.gov.br.

Piúma, 4 de abril de 2019.

Isabella Sarmento, Pregoeira

http://transparencia.camarapiuma.es.gov.br/licitacoes
http://transparencia.camarapiuma.es.gov.br/licitacoes
mailto:licita@camarapiuma.es.gov.br
mailto:licita@camarapiuma.es.gov.br
mailto:licita@camarapiuma.es.gov.br
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Rio Bananal

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
023/2019

Publicação Nº 193174

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Rio Bananal através de sua Pregoeira tor-
na público que realizará a seguinte licitação a ser julgada 
na Sala da CPL, na Av. 14 de Setembro, 887, Centro, Rio 
Bananal/ES:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019

Objeto: Aquisição de Pães e Lanches. Data da Abertura: 
17/04/2019. Hora: às 13:30h.

Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail edi-
tais@riobananal.es.gov.br ou no site www.riobananal.es.gov.br

Lorrayne Silva Lirio Valle

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
024/2019

Publicação Nº 193175

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Rio Bananal através de sua Pregoeira tor-
na público que realizará a seguinte licitação a ser julgada 
na Sala da CPL, na Av. 14 de Setembro, 887, Centro, Rio 
Bananal/ES:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019

Objeto: Aquisição de Pré-moldados de Concreto (Mani-
lhas e Blocos). Data da Abertura: 22/04/2019. Hora: às 
13:30h.

Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail edi-
tais@riobananal.es.gov.br ou no site www.riobananal.es.gov.br

Lorrayne Silva Lirio Valle

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
025/2019

Publicação Nº 193177

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Rio Bananal através de sua Pregoeira tor-
na público que realizará a seguinte licitação a ser julgada 
na Sala da CPL, na Av. 14 de Setembro, 887, Centro, Rio 
Bananal/ES:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019

Objeto: Aquisição de Madeira Serrada. Data da Abertura: 
23/04/2019. Hora: às 13:30h.

Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail edi-
tais@riobananal.es.gov.br ou no site www.riobananal.es.gov.br

Lorrayne Silva Lirio Valle

Pregoeira Oficial

EXTRATOS DE CONTRATOS MARÇO -04-04-
2019 (021 Á 029) CONTINUAÇÃO

Publicação Nº 192648

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 021/2019

Processo: 1435/2019 referente ao Pregão Presencial 
021/2018 e Ata de Registro de Preços 005/2018. Con-
tratante: Município de Rio Bananal/ES. Contratado: Paulo 
R A Nascimento Me. Objeto: Contratação de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar 
condicionado de janela e Splits e Fornecimento de peças. 
Valor do Contrato: R$ 70.315,72 (Setenta mil trezentos e 
quinze reais e setenta e dois centavos). Data da assinatu-
ra:01/03/2019.Vigência: 01/03/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 022/2019

Processo: 3411/2018 Contratante: Município de Rio Ba-
nanal/ES Contratado: Atual Serviços e Pesquisas Ltda 
Me. Objeto: Contratação de Serviços de Assinatura Anu-
al do Informativo Fiscal da Gestão Pública, para serviços 
de informação e Intelectualidade na área Contábil, Direi-
to, Convênios, Licitação e Contratos Administrativos. Va-
lor do Contrato: R$ 6.350,00 (Seis mil trezentos e cin-
quenta reais). Data da assinatura: 01/03/2019. Vigência: 
01/03/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 023/2019

Processo: 8000/2018 Contratante: Município de Rio Ba-
nanal/ES Contratado: CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATA-
MENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO – CONDOESTE. Objeto: ratear as despesas 
do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS. Valor do 
Contrato: R$ 12.000,00 (Doze mil reais). Data da assina-
tura:01/03/2019.Vigência: 31/12/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 024/2019

Processo: 7964/2018. Contratante: Município de Rio Ba-
nanal/ES Contratado: Marcos dos Santos Loredo Me Obje-
to: Contratação de empresa especializada para Realização 
de Serviços de Manutenção em Torres Transmissoras de 
Sinal de TV. Valor do Contrato: R$ 5.830,00 (Cinco mil 

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


05/04/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1236

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 182

oitocentos e trinta reais). Data da assinatura: 01/03/2019. 
Vigência: 31/12/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 025/2019

Processo: Pregão Presencial 013/2019 Contratante: Muni-
cípio de Rio Bananal/ES Contratado: Geraldo A. das Cha-
gas Me. Objeto: Aquisição de Container em plástico inje-
tado para coleta seletiva. Valor do Contrato: R$ 13.000,00 
(Treze mil reais).Data da assinatura: 18/03/2019 Vigên-
cia: 30/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 026/2019

Processo: Pregão Presencial 016/2019. Contratante: Muni-
cípio de Rio Bananal/ES Contratado: Morozini Equipamen-
tos e Distribuição Ltda. Objeto: Aquisição de Materiais de 
Construção, Ferramentas e Acessórios destinados a Cons-
trução e Acessórios de escritório, cozinha e banheiro ane-
xo ao Galpão onde será implantado o Centro de Triagem 
de Resíduos Sólidos deste Município. Valor do Contrato: 
R$ 921,67 (Novecentos e vinte e um reais e sessenta e 
sete centavos). Data da assinatura: 19/03/2019. Vigên-
cia: 30/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 027/2019

Processo: Pregão Presencial 016/2019. Contratante: Mu-
nicípio de Rio Bananal/ES Contratado: Altamiro Maurício 
Epp. Objeto: Aquisição de Materiais de Construção, Ferra-
mentas e Acessórios destinados a Construção e Acessórios 
de escritório, cozinha e banheiro anexo ao Galpão onde 
será implantado o Centro de Triagem de Resíduos Sólidos 
deste Município. Valor do Contrato: R$ 27.833,30 (Vinte e 
sete mil oitocentos e trinta e três reais e trinta centavos). 
Data da assinatura: 19/03/2019. Vigência: 30/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 028/2019

Processo: 0869/2019. Contratante: Município de Rio Ba-
nanal/ES Contratado: Guilherme Schneider Fagundes Me. 
Objeto: Contratação de empresa especializada em pres-
tação de serviços de Levantamento Topográfico Cadastra 
para atender o Município de Rio Bananal nas áreas Rurais 
e Urbanas, devendo apresentar memorial descritivo e ART.
Valor do Contrato: R$ 15.308,00 (Quinze mil e trezentos 
e oito reais).Data da assinatura: 25/03/2019. Vigência: 
30/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 029/2019

Processo: 1861/2019 Contratante: Município de Rio Ba-
nanal/ES Contratado: a Srª Edith Bourguignon Roberte. 
Objeto: Locação de um imóvel, localizado à Rua Julio 

Mulinari, nº 90, Lote 05, Quadra 03, Bairro São Sebastião, 
Rio Bananal - ES, CEP: 29920-000-ES, destinado à para 
atender a demanda da Secretaria de Assistência Social, 
em face ao funcionamento da Casa de Acolhimento. Valor 
do Contrato: R$ 10.800,000 (Dez mil e oitocentos reais).
Data da assinatura: 29/03/2019 Vigência: 31/12/2019.

Rio Bananal-ES, 04 de Abril de 2019.

Felismino Ardizzon

Prefeito Municipal

EXTRATOS DE CONTRATOS MARÇO 2019-FMS
Publicação Nº 192812

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BANANAL

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 024/2019

Processo: 1385/2019 baseado no Pregão Presencial 
021/2018 e Ata de Registro de Preços 005/2018. Contra-
tante: Município de Rio Bananal/ES através do Fundo Mu-
nicipal de Saúde. Contratado: Paulo R A Nascimento Me. 
Objeto: Contratação de serviço de manutenção preventi-
va e corretiva dos aparelhos de ar condicionado de janela 
e Splits e Fornecimento de peças. Valor do Contrato: R$ 
41.227,02 (Quarenta e um mil duzentos e vinte e sete 
reais e dois centavos).Data da assinatura: 01/03/2019. 
Vigência: 01/03/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 025/2019

Processo: Pregão Presencial 009/2019 Contratante: Mu-
nicípio de Rio Bananal/ES através do Fundo Municipal de 
Saúde Contratado: Global Mix Distribuidora de Medica-
mentos e Correlatos Ltda Objeto: Fornecimento de Mate-
riais Médicos Valor do Contrato: R$ 48.301,88. (Quarenta 
e oito mil, trezentos e um real e oitenta e oito centavos) 
Data da assinatura: 01/03/2019. Vigência: 30/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 026/2019

Processo: Pregão Presencial 009/2019 Contratante: Mu-
nicípio de Rio Bananal/ES através do Fundo Municipal de 
Saúde Contratado: Celeste Distribuidora de Medicamentos 
Ltda Me Objeto: Fornecimento de Materiais Médicos Valor 
do Contrato: R$ 23.973,65 (Vinte e três mil, novecentos e 
setenta e três reais e sessenta e cinco centavos).Data da 
assinatura: 01/03/2019. Vigência: 30/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 027/2019
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Processo: Pregão Presencial 009/2019 Contratante: Mu-
nicípio de Rio Bananal/ES através do Fundo Municipal de 
Saúde Contratado: J. Pharma Hospitalar Ltda Me Obje-
to: Fornecimento de Materiais Médicos Valor do Contra-
to: R$ 18.541,67 (Dezoito mil, quinhentos e quarenta e 
um reais e sessenta e sete centavos) Data da assinatura: 
01/03/2019. Vigência: 30/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 028/2019

Processo: Pregão Presencial 009/2019 Contratante: Mu-
nicípio de Rio Bananal/ES através do Fundo Municipal de 
Saúde Contratado: Fox Brasil Comercio de Material Hospi-
talar Ltda Objeto: Fornecimento de Materiais Médicos Va-
lor do Contrato: R$ 66.177,60(Sessenta e seis mil, cento e 
setenta e sete reais e sessenta centavos.) Data da assina-
tura: 01/03/2019. Vigência: 30/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 029/2019

Processo: Pregão Presencial 009/2019 Contratante: Mu-
nicípio de Rio Bananal/ES através do Fundo Municipal de 
Saúde Contratado: CDR Brasil Comercial Ltda Me Obje-
to: Fornecimento de Materiais Médicos Valor do Contrato: 
R$ 6.539,83 (Seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e 
oitenta e três centavos)Data da assinatura: 01/03/2019. 
Vigência: 30/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 030/2019

Processo: Pregão Presencial 009/2019 Contratante: Mu-
nicípio de Rio Bananal/ES através do Fundo Municipal de 
Saúde Contratado: Semear Distribuidora Eireli Epp Obje-
to: Fornecimento de Materiais Médicos Valor do Contrato: 
R$1.523,20 (Um mil, quinhentos e vinte e três reais e vin-
te centavos) Data da assinatura: 01/03/2019. Vigência: 
30/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 030/2019

Processo: 4990/2018 Contratante: Município de Rio Bana-
nal/ES através do Fundo Municipal de Saúde Contratado: 
Integra serviços ambientais eireli Me Objeto: Contratação 
de empresa especializada para Coletar, Armazenar, Trans-
portar e dar Destinação Final de Resíduos de lixo hospitalar 
do HMAPS Valor do Contrato: R$4.980,00 (Quatro mil, no-
vecentos e oitenta reais) Data da assinatura: 01/03/2019. 
Vigência: 31/12/2019.

Rio Bananal-ES, 04 de Abril de 2019.

FELISMINO ARDIZZON

Prefeito Municipal
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Santa Leopoldina

Prefeitura

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019
Publicação Nº 193047

PREFEITURA MUNICIPAL

SANTA LEOPOLDINA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019

O Município de Santa Leopoldina/ES torna público que foi HOMOLOGADO o PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019, objeti-
vando a Aquisição de um par de tabelas de basquete hidráulica/mecânica para equipar o Ginásio de Esportes Francisco 
Shwarz. EMPRESA VENCEDORA: EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA no valor global de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e 
oitocentos reais). Processo Administrativo Nº 0465/2019 oriundo da Secretaria Municipal de Esportes.

Santa Leopoldina/ES, 01/04/2019.

VALDEMAR LUIZ H. COUTINHO

Prefeito Municipal
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Santa Maria de Jetibá

Prefeitura

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
040/2019

Publicação Nº 193143

RESUMO DE ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Processo n.º14232/2018.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº30/2019 - SRP.
VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) Meses a partir da publicação 
GERENCIADOR: Município de Santa Maria de Jetibá/ES – 
CNPJ: nº. 36.388.445/0001-38.
N.º DA ATA:040/2019.
FORNECEDOR: SÃO PEDRO PEÇAS E SERVIÇOS ELÉTRI-
COS LTDA ME - CNPJ: 05.763.235/0001-59. Objeto: RE-
GISTRO DE PREÇOS para aquisição de serviços de locação 
de geradores de energia, para atender diversos eventos da 
Administração Municipal, conforme descrições contidas no 
anexo da Ata.
Valor: R$ 67.680,00

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal

SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO INTERINO
Jardell Rodrigues Miertschink

HOMOLOGAÇÃO PP 013/2019 - SRP
Publicação Nº 193041

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, HO-
MOLOGA o Pregão Presencial nº 013/2019- SRP. Obje-
to: Aquisição de vassouras e sacos plásticos, conforme 
descrições contidas nos anexos e demais condições do 
Edital de Pregão Presencial 013/2019 e seus anexos. 
Processo nº 14385/2018. Vencedoras: INTEGRAL CO-
MERCIAL E FORNECEDORA LTDA – ME - CNPJ sob o n.º 
04.912.965/0001-01 e RFL COMERCIAL LTDA EPP - CNPJ 
sob o nº 01.260.374/0001-09

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

LUCIANO ALVES DA SILVA
Secretário de Serviços Urbanos

HOMOLOGAÇÃO PP 025/2019 - SRP
Publicação Nº 193060

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, HO-
MOLOGA o Pregão Presencial nº 025/2019- SRP. Obje-
to: Aquisição de pneus diversos, conforme descrições 
contidas nos anexos e demais condições do Edital de 

Pregão Presencial 025/2019 e seus anexos. Processo nº 
14754/2018. Vencedoras: EL ELYON PNEUS EIRELI - CNPJ 
sob o n.º 29.259.420/0001-79, GILVAN CENTRO AUTO-
MOTIVO LTDA – CNPJ sob o nº 09.627.289/0002-29 e 
MEGA PNEUS E VULCANIZADORA LTDA-ME – CNPJ sob o 
n° 03.338.460/0001-12.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

JOSÉ CARLOS DE ASSIS

Secretário de Transportes Interino

SIGRID STUHR

Secretária de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO PP 027/2019 - SRP
Publicação Nº 193049

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, HO-
MOLOGA o Pregão Presencial nº 027/2019- SRP. Objeto: 
Aquisição de defensivos, adubos e outros insumos, con-
forme descrições contidas nos anexos e demais condições 
do Edital de Pregão Presencial 027/2019 e seus anexos. 
Processo nº 11559/2018. Vencedora: AGROQUIMICA TE-
RESENSE LTDA – CNPJ sob o n.º 36.326.874/0001-80

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

ROSI ANGELA KRAUSE

Secretária de Meio Ambiente

EGNALDO ANDREATTA

Secretário de Agropecuária

HOMOLOGAÇÃO PP 029/2019
Publicação Nº 193072

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, HOMO-
LOGA o Pregão Presencial nº 029/2019. Objeto: Aquisi-
ção de peças diversas para manutenção em equipamentos 
odontológicos, conforme descrições contidas nos anexos e 
demais condições do Edital de Pregão Presencial 029/2019 
e seus anexos. Processo nº 947/2019. Vencedora: ODON-
TOPLUS LTDA ME - CNPJ sob o n.º 05.674.440/0001-48.
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HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

SIGRID STUHR

Secretária de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde

PREGÃO PRESENCIAL 041/2019
Publicação Nº 193044

PREGÃ0 PRESENCIAL

Nº 041/2019

SRP

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através de seu 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conheci-
mento dos interessados que fará realizar às 8h30m do dia 
22 de abril de 2019, na sala de reuniões da Comissão Per-
manente de Licitação, situada à Rua Dalmácio Espindula, 
115, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, Pregão Presencial 
Nº 041/2019, tendo como objeto o registro de preços para 
aquisição futura de lubrificantes e outros produtos para 
atender à frota de veículos da municipalidade. O edital 
completo poderá ser retirado pelos interessados no site 
da Prefeitura Municipal: www.pmsmj.es.gov.br. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas através do telefone 27-3263-
4848. Todo o processo será regido pela Lei 10.520/2002 e 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

MARCOS ROBERTO PELLACANI

Pregoeiro

http://www.pmsmj.es.gov.br
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Santa Teresa

Prefeitura

DECRETO  108/2019
Publicação Nº 193022

DECRETO Nº 108/2019

ALTERA DECRETO Nº 118/2016 E RECONDUZ OS MEM-
BROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL SUSTENTÁVEL DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a solicitação contida no processo nº 
4476/2019, da Secretaria Municipal de Agricultura e De-
senvolvimento Econômico.

DECRETA:

Art. 1.º Altera os representantes da Secretaria Municipal 
de Educação no Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável, constante no Inciso III do Artigo 1º do 
Decreto nº 118/2016, como segue:

“Art. 1.º ...

III – Representante da Secretaria Municipal de Educação:

TITULAR: Priscila Bertholo

SUPLENTE: Luzia Oleni Gava Ziviani”

Art. 2.º Reconduz os membros do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável para um mandato de 
mais 02 (dois) anos.

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroage seus efeitos a 1º de abril de 2019 e revo-
gadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 03 de abril de 2019.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

LEI 2728/2019
Publicação Nº 193020

LEI Nº 2.728/2019

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ES-
PECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE.

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:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
adicional especial no valor de R$ 97.120,92 (noventa e 
sete mil, cento e vinte reais e noventa e dois centavos) na 
seguinte dotação orçamentária:

015 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

019 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

15 – Urbanismo

452 – Serviços Urbanos

0056 – Gestão da Infraestrutura Municipal

2.132 – Serviços de Iluminação Pública

4.6.90.71.000 – Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte de Recursos - 162000000 – Contribuição para o Cus-
teio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Valor – R$ 97.120,92

Art. 2.º Os recursos necessários à abertura deste crédito 
adicional especial serão provenientes da anulação da se-
guinte dotação orçamentária:

015 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

019 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

15 – Urbanismo

452 – Serviços Urbanos

0056 – Gestão da Infraestrutura Municipal

2.132 – Serviços de Iluminação Pública

3.3.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica

Fonte de Recursos - 162000000 – Contribuição para o Cus-
teio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Ficha 493

Valor – R$ 97.120,92

Art. 3.º 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 03 de abril de 2019.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA/SMAR Nº014/2019
Publicação Nº 193077

PORTARIA/SMAR Nº 014/2019

SUBSTITUI MEMBRO NOMEADO NA PORTARIA/SMAR/
Nº013/2019 QUE NOMEIA SERVIDORES ENCARREGADOS 
NA INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELETIVO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RE-
CURSOS HUMANOS MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, Esta-
do do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

RESOLVE:

Art. 1.º Nomeia os Servidores Marcos Vinicius Souza Dossi 
e Sônia Elena Zanoni Moreira encarregados da inscrição do 
Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Motorista, 
Edital/SMAR/ nº 001/2019.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos, Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 04 de 
abril de 2019.

JEFFERSON KINUPP DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR-
SOS HUMANOS

RESULTADO PE 022/2019
Publicação Nº 193051

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O município de Santa Teresa – ES, através de sua Pregoei-
ra Oficial, torna público o resultado da licitação:

Pregão Eletrônico nº. 022/2019

AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FEIJÃO) DESTINA-
DO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNI-
CIPAL DE ENSINO - 2019.

Empresa vencedora:

Lote 01: J. M. Mercher Comercial Du Rei ME– R$13.360,00

Santa Teresa, 04 de abril de 2019

Comissão de Pregoeiros Oficiais – PMST

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
5019/2019

Publicação Nº 193071

Termo de Inexigibilidade de Licitação

Reconheço a inexigibilidade de licitação para pagamen-
to de serviço de inscrição de 03 servidores da Secretaria 
Municipal de Educação, no XIII Fórum Estadual Ordinário 
de Educação, que acontecerá nos dias 16 e 18 de abril 
de 2019, em Guarapari - ES, contratando-se para tanto a 
UNDIME União Nacional dos Dirigentes Municipais de Edu-
cação no valor global de R$ 930,00 (novecentos e trinta 
reais), com amparo legal no Artigo 25 - Inciso II c/c Artigo 
13 – Inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas altera-
ções.

Com base no que consta nos autos do processo nº 
05019/2019, ratifico a presente inexigibilidade de licita-
ção.

Santa Teresa – ES, 03 de abril de 2019.

Gilson Antônio de Sales Amaro

Prefeito Municipal



05/04/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1236

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 189

DECRETO 074/2019 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
TERESA

Publicação Nº 193029

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA         
ESPIRITO SANTO 
27.167.444/0001-72
DECRETO  Nº 0000074/2019
Data 01/03/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

39.960,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO

002002.0412200012.001

33903000000

0000006

1001000

1.817,34

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

006006.0412200012.001

44905200000

0000068

1001000

2.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

007007.0412200012.001

33903900000

0000082

1001000

8.420,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

MATERIAL DE CONSUMO

009018.1230600472.102

33903000000

0000127

1001000

1.020,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO

013013.0812200012.001

33903000000

0000299

1001000

19.653,65

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SCFV

MATERIAL DE CONSUMO

013013.0824300172.038

33903000000

0000327

1311000

1.356,95

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

013013.0824300192.047

31900400000

0000338

1311000

13,00

MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA ATRAVÉS DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI

SUBVENÇÕES SOCIAIS

013013.0824400182.046

33504300000

0000417

1390001

74.027,88

CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

OBRAS E INSTALAÇÕES

015019.1545100101.041

44905100000

0000476

1001000

12.000,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES

OBRAS E INSTALAÇÕES

016016.1381300101.052

44905100000

0000520

1001000

TOTAL: 160.268,82

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 160.268,82 ( cento e sessenta  mil duzentos e sessenta e oito reais  e oitenta e dois centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

1.817,34

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

006006.0412200012.0010000066

2.000,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100100044903900000

007007.0412900052.0070000096

2.097,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

009018.1230600472.1010000126

6.030,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

009018.1230600472.1030000128

100,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

009018.1230600472.1040000129

100,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

009018.1230600472.1050000130

93,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

009018.1230600472.1060000131

1.020,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

013013.0812200012.0010000306

1.356,95

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS À PESSOA IDOSA - SCFV

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 131100031901100000

013013.0824100172.0390000308

7.680,00

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS À PESSOA IDOSA - SCFV

MATERIAL DE CONSUMO 131100033903000000

013013.0824100172.0390000312

5.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

013013.0824300162.0340000321

5.000,00

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

013013.0824300192.0470000345

5.000,00

MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS, COMISSÕES E COMITÊS VINCULADOS À SMAS

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

013013.0824400162.0350000368

O Prefeito Municipal de SANTA TERESA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº
0002726/2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 160.268,82   ( cento e sessenta  mil duzentos e sessenta e oito
reais  e oitenta e dois centavos ), nas seguintes dotações:

Decreto

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA           
ESPIRITO SANTO 
27.167.444/0001-72
DECRETO  Nº 0000074/2019
Data 01/03/2019 

9.676,00

MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

013013.0824400172.0370000387

11.973,65

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA FAIXA ETÁRIA DE 19 A 59 ANOS

MATERIAL DE CONSUMO 131100033903000000

013013.0824400172.0400000393

13,00

SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI/MSE/ABORDAGEM ESPECIALIZADA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 139000133903600000

013013.0824400182.0440000414

8.985,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

013014.0824300202.0480000421

6.299,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

013014.0824300202.0480000422

23.500,00

CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

015019.1545100101.0410000474

10.000,00

CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

015019.1545100101.0410000475

40.527,88

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

015019.1545100561.0380000486

4.000,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

016016.1381300101.0520000518

6.000,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

016016.1381300101.0520000519

1.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DE ECOTURISMO

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

016016.1381300372.0740000523

1.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DE ECOTURISMO

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

016016.1381300372.0740000524

TOTAL: 160.268,82

Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Teresa - ES,  01 março de 2019

Gilson Antonio de Sales Amaro
Prefeito Municipal

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA
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DECRETO 075/2019 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
TERESA

Publicação Nº 193030

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA     
ESPIRITO SANTO 
27.167.444/0001-72
DECRETO  Nº 0000075/2019
Data 01/03/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

239.720,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS - ENSINO FUNDAMENTAL

MATERIAL DE CONSUMO

009018.1236100012.096

33903000000

0000136

2124000

35.275,32

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO

OBRAS E INSTALAÇÕES

009018.1236500101.066

44905100000

0000161

2190000

2.671,80

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS À PESSOA IDOSA - SCFV

MATERIAL DE CONSUMO

013013.0824100172.039

33903000000

0000312

2311000

2.500,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS TRABALHO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

013013.0824400162.036

31901300000

0000374

2311000

8.122,53

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO

MATERIAL DE CONSUMO

013013.0824400172.042

33903000000

0000404

2311000

5.671,80

SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI/MSE/ABORDAGEM ESPECIALIZADA

MATERIAL DE CONSUMO

013013.0824400182.044

33903000000

0000413

2390001

TOTAL: 293.961,45

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R$ 293.961,45 (duzentos e noventa e três mil novecentos e sessenta e um reais  e quarenta e cinco centavos )
Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Teresa - ES,  01 março de 2019

Gilson Antonio de Sales Amaro
Prefeito Municipal

O Prefeito Municipal de SANTA TERESA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº
0002726/2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 293.961,45   (duzentos e noventa e três mil novecentos e
sessenta e um reais  e quarenta e cinco centavos ), nas seguintes dotações:

Decreto
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DECRETO 076/2019 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
TERESA

Publicação Nº 193031

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA         
ESPIRITO SANTO 
27.167.444/0001-72
DECRETO  Nº 0000076/2019
Data 01/03/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

49.281,51

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

009018.1212200012.092

31901100000

0000110

1111000

1.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

009018.1212200012.092

33903900000

0000118

1111000

4.016,00

INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIENTÃ• FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS

010010.2012200092.013

33903100000

0000204

1001000

3.755,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

011011.0412200012.001

33901400000

0000262

1001000

820,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO

013013.0812200012.001

33903000000

0000299

1001000

400,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

013013.0812200012.001

33903900000

0000302

1001000

1.115,19

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

MATERIAL DE CONSUMO

013013.0824300192.047

33903000000

0000343

1390001

8.050,00

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENFÍCIO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

013013.0824400162.031

33903600000

0000353

1001000

700,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS TRABALHO

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

013013.0824400162.036

33903900000

0000378

1311000

6.616,98

MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF

MATERIAL DE CONSUMO

013013.0824400172.037

33903000000

0000384

1311000

980,00

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA FAIXA ETÁRIA DE 19 A 59 ANOS

MATERIAL DE CONSUMO

013013.0824400172.040

33903000000

0000393

1001000

350,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO

MATERIAL DE CONSUMO

013013.0824400172.042

33903000000

0000404

1311000

950,00

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

MATERIAL DE CONSUMO

015019.1545100561.036

33903000000

0000478

1001000

292.458,78

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES

OBRAS E INSTALAÇÕES

016016.1381300101.052

44905100000

0000520

1510002

2.682,40

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

017017.2612200012.001

33903900000

0000541

1001000

TOTAL: 373.175,86

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 373.175,86 (trezentos e setenta e três mil  cento e setenta e cinco reais  e oitenta e seis centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

49.281,51

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 111100031900400000

009018.1212200012.0920000109

1.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

MATERIAL DE CONSUMO 111100033903000000

009018.1212200012.0920000114

4.016,00

INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

010010.2012200092.0130000205

3.755,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

011011.0412200012.0010000266

1.220,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

013013.0812200012.0010000301

1.115,19

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 139000133903600000

013013.0824300192.0470000344

7.000,00

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENFÍCIO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

013013.0824400162.0310000351

1.050,00

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENFÍCIO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA

MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100100033903200000

013013.0824400162.0310000352

700,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS TRABALHO

MATERIAL DE CONSUMO 131100033903000000

013013.0824400162.0360000376

6.616,98

MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 131100033903900000

013013.0824400172.0370000386
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA           
ESPIRITO SANTO 
27.167.444/0001-72
DECRETO  Nº 0000076/2019
Data 01/03/2019 

980,00

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA FAIXA ETÁRIA DE 19 A 59 ANOS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

013013.0824400172.0400000394

350,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 131100033903300000

013013.0824400172.0420000405

950,00

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

015019.1545100561.0360000479

292.458,78

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES

OBRAS E INSTALAÇÕES 151000044905100000

016016.1381300101.0520000520

2.682,40

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

017017.2612200012.0010000538

TOTAL: 373.175,86

Gilson Antonio de Sales Amaro
Prefeito Municipal
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DECRETO 077/2019 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Publicação Nº 193027

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA         
ESPIRITO SANTO 
14.491.945/0001-68
DECRETO  Nº 0000077/2019
Data 01/03/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

2.460,72

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO

012020.1012200012.001

33903000000

0000007

1211000

62.616,10

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

MATERIAL DE CONSUMO

012020.1030100622.144

33903000000

0000027

1211000

712,62

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

012020.1030100622.144

33903900000

0000031

1211000

165,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

012020.1030500632.145

33901400000

0000065

1211000

TOTAL: 65.954,44

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 65.954,44 (sessenta e cinco mil novecentos e cinqü  enta e quatro reais  e quarenta e quatro centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

165,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 121100033901400000

012020.1012200012.0010000006

4.300,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 121100033903900000

012020.1012200012.0010000010

10.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 121100033909200000

012020.1012200012.0010000012

3.240,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 121100044905200000

012020.1012200012.0010000014

3.700,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 121100044905200000

012020.1030100622.1440000032

13.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC

MATERIAL DE CONSUMO 121100033903000000

012020.1030200612.1430000044

2.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 121100033903300000

012020.1030200612.1430000045

720,72

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 121100044905200000

012020.1030400632.1460000061

1.684,62

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 121100033903300000

012020.1030500632.1450000068

1.144,10

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 121100033903600000

012020.1030500632.1450000069

11.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 121100033903900000

012020.1030500632.1450000070

15.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 121100044905200000

012020.1030500632.1450000071

TOTAL: 65.954,44

Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Teresa - ES,  01 março de 2019

O Prefeito Municipal de SANTA TERESA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº
0002726/2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 65.954,44   (sessenta e cinco mil novecentos e cinqü  enta e
quatro reais  e quarenta e quatro centavos ), nas seguintes dotações:

 0000077/2019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA           
ESPIRITO SANTO 
14.491.945/0001-68
DECRETO  Nº 0000077/2019
Data 01/03/2019 

Gilson Antonio de Sales Amaro
Prefeito Municipal

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA



05/04/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1236

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 196

DECRETO 078/2019 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Publicação Nº 193028

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA     
ESPIRITO SANTO 
14.491.945/0001-68
DECRETO  Nº 0000078/2019
Data 01/03/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

3.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

012020.1012200012.001

33903600000

0000009

1211000

98.292,85

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

012020.1030100622.144

31901100000

0000024

1211000

11.800,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

MATERIAL DE CONSUMO

012020.1030100622.144

33903000000

0000027

1211000

1.238,62

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

012020.1030200612.143

33903900000

0000047

1211000

3.854.453,61

MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

SUBVENÇÕES SOCIAIS

012020.1030200612.149

33504300000

0000049

1214000

2.400,90

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

012020.1030500632.145

31901100000

0000063

1212000

6.493,20

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

MATERIAL DE CONSUMO

012020.1030500632.145

33903000000

0000066

1211000

TOTAL: 3.977.679,18

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 3.977.679,18 (três milhões novecentos e setenta e sete mil seiscentos e setenta e nove reais  e dezoito centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

3.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121100031901100000

012020.1012200012.0010000002

98.292,85

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 121100031900400000

012020.1030100622.1440000023

6.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 121100033903300000

012020.1030100622.1440000029

5.800,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 121100033903600000

012020.1030100622.1440000030

1.238,62

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC

MATERIAL DE CONSUMO 121100033903000000

012020.1030200612.1430000044

140.453,61

MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

SUBVENÇÕES SOCIAIS 121100033504300000

012020.1030200612.1490000049

2.685.000,00

MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

SUBVENÇÕES SOCIAIS 121200033504300000

012020.1030200612.1490000049

1.029.000,00

MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

SUBVENÇÕES SOCIAIS 121500033504300000

012020.1030200612.1490000049

2.400,90

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 121200031900400000

012020.1030500632.1450000062

6.493,20

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 121100033903900000

012020.1030500632.1450000070

TOTAL: 3.977.679,18

Gilson Antonio de Sales Amaro
Prefeito Municipal
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São Domingos do Norte

Prefeitura

CONTRATO Nº 48/2019
Publicação Nº 193011

RESUMO DO CONTRATO 48/2019. CONTRATANTE: Municí-
pio de São Domingos do Norte. CONTRATADA: Acessorios 
São Gabriel Ltda. OBJETO: Aquisição de Pneus para se-
rem utilizados nos veículos lotados na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura desta Prefeitura de São Domingos 
do Norte, para atender as necessidades dos funcionários 
e a dos munícipes, para o exercício de 2019.VALOR: R$ 
3.708,00 Global. VIGÊNCIA: 13/06/2019. RECURSOS OR-
ÇAMENTÁRIOS: Ficha: 149. AUTORIZAÇÃO: Pregão Pre-
sencial no 29/2018 - SRP, São Dom. do Norte/ES, 18 de 
Março de 2019.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

CONTRATO Nº 51/2019
Publicação Nº 193012

RESUMO DO CONTRATO 51/2019. CONTRATANTE: Municí-
pio de São Domingos do Norte. CONTRATADA: Acessorios 
São Gabriel Ltda. OBJETO: Aquisição de Pneus para serem 
utilizados nos veículos lotados na Secretaria Municipal de 
Agricultura desta Prefeitura de São Domingos do Norte, 
para atender as necessidades dos funcionários e a dos 
munícipes, para o exercício de 2019.VALOR: R$ 3.594,00 
Global. VIGÊNCIA: 16/06/2019. RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS: Ficha: 487. AUTORIZAÇÃO: Pregão Presencial no 
29/2018 - SRP, São Dom. do Norte/ES, 18 de Março de 2019.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

CREDENCIAMENTO N° 04/2019
Publicação Nº 193063

RESUMO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2019. 
CONTRATANTE: Município de São Domingos do Norte. 
CREDENCIADO: OZIAS SCHIMDT 99634724787. OBJE-
TO: Constitui objeto do presente instrumento a adesão 
da CREDENCIADA ao presente termo de credenciamento, 
para prestação dos serviços artisticos, de bandas, grupos 
e artistas em atendimento as demandas dos programas, 
projetos e ações desenvolvidas do Município de São Do-
mingos do Norte/ES. VIGÊNCIA: O prazo de vigência desse 
Termo de Credenciamento é de 12 (doze) meses, a contar 
de sua publicação em extrato resumido no DOM. RECUR-
SOS ORÇAMENTÁRIOS: FichaS: 322 E 472. AUTORIZA-
ÇÃO: Chamada Publica n°01/2019, São Dom. do Norte/
ES, 14 de Março de 2019.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

ERRATA AO CONTRATO Nº 27/2019
Publicação Nº 193021

ERRATA AO CONTRATO Nº 27/2019

Onde se lê:

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. Os recursos necessários aos pagamentos dos encar-
gos resultantes deste Contrato correm à conta do orça-
mento vigente, a saber:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

151 – 11230000 – Outros Serviços de Terceiros e Pessoa 
Jurídica.

Deve-se ler:

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. Os recursos necessários aos pagamentos dos encar-
gos resultantes deste Contrato correm à conta do orça-
mento vigente, a saber:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Ficha: 151

Elemento de Despesa: 33903900 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica

Fontes de Recursos:

- 11110000 – Receita de Impostos de Transferência de 
Impostos – Educação

- 11200000 – Transferência do Salário Educação.

Mantêm-se em sua integralidade as demais cláusulas con-
tratuais.

São Domingos do Norte/ES, em 03 de Abril 2019.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

ERRATA AO CONTRATO Nº 28/2019
Publicação Nº 193019

ERRATA AO CONTRATO Nº 28/2019

Onde se lê:

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. Os recursos necessários aos pagamentos dos encar-
gos resultantes deste Contrato correm à conta do orça-
mento vigente, a saber:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
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151 – 11230000 – Outros Serviços de Terceiros e Pessoa 
Jurídica.

Deve-se ler:

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. Os recursos necessários aos pagamentos dos encar-
gos resultantes deste Contrato correm à conta do orça-
mento vigente, a saber:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Ficha: 151

Elemento de Despesa: 33903900 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica

- 11110000 – Receita de Impostos de Transferência de 
Impostos – Educação

- 11900000 – Outros Recursos Vinculados a Educação 
(PETE)

Mantêm-se em sua integralidade as demais cláusulas con-
tratuais.

São Domingos do Norte/ES, em 03 de Abril 2019.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

ERRATA AO CONTRATO Nº 29/2019
Publicação Nº 193017

ERRATA AO CONTRATO Nº 29/2019

Onde se lê:

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. Os recursos necessários aos pagamentos dos encar-
gos resultantes deste Contrato correm à conta do orça-
mento vigente, a saber:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

151 – 11230000 – Outros Serviços de Terceiros e Pessoa 
Jurídica.

Deve-se ler:

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. Os recursos necessários aos pagamentos dos encar-
gos resultantes deste Contrato correm à conta do orça-
mento vigente, a saber:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Ficha: 151

Elemento de Despesa: 33903900 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica

Fontes de Recursos:

- 11230000 – Transferência de Recursos do FNDE referen-
te aos Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 
(PNATE)

- 11900000 – Outros Recursos Vinculados a Educação 
(PETE)

São Domingos do Norte/ES, em 03 de Abril 2019.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

ERRATA AO CONTRATO Nº 30/2019
Publicação Nº 193016

ERRATA AO CONTRATO Nº 30/2019

Onde se lê:

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. Os recursos necessários aos pagamentos dos encar-
gos resultantes deste Contrato correm à conta do orça-
mento vigente, a saber:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

151 – 11230000 – Outros Serviços de Terceiros e Pessoa 
Jurídica.

Deve-se ler:

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. Os recursos necessários aos pagamentos dos encar-
gos resultantes deste Contrato correm à conta do orça-
mento vigente, a saber:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Ficha: 151

Elemento de Despesa: 33903900 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica

Fontes de Recursos:

- 11230000 – Transferência de Recursos do FNDE referen-
te aos Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 
(PNATE)

- 11900000 – Outros Recursos Vinculados a Educação 
(PETE)

São Domingos do Norte/ES, em 03 de Abril 2019.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

ERRATA AO CONTRATO Nº 31/2019
Publicação Nº 193015

ERRATA AO CONTRATO Nº 31/2019

Onde se lê:

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. Os recursos necessários aos pagamentos dos encargos 
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resultantes deste Contrato correm à conta do orçamento 
vigente, a saber:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

151 – 11230000 – Outros Serviços de Terceiros e Pessoa 
Jurídica.

Deve-se ler:

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. Os recursos necessários aos pagamentos dos encar-
gos resultantes deste Contrato correm à conta do orça-
mento vigente, a saber:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Ficha: 151

Elemento de Despesa: 33903900 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica

Fontes de Recursos:

- 11110000 – Receita de Impostos de Transferência de 
Impostos – Educação

- 11230000 – Transferência de Recursos do FNDE referen-
te aos Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 
(PNATE)

- 11900000 – Outros Recursos Vinculados a Educação 
(PETE)

São Domingos do Norte/ES, em 03 de Abril 2019.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal



05/04/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1236

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 200

São Gabriel da Palha

Prefeitura

DECRETO 639/2019-NOMEIA CHEFE DA DIVI-
SÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE HABITE-
-SE CERTIDÕES INTERINO O SERVIDOR GUS-
TAVO TAVARES EMERICK

Publicação Nº 193210

DECRETO Nº 639/2019

NOMEIA CHEFE DA DIVISÃO DE APROVAÇÃO DE PROJE-
TOS DE HABITE-SE CERTIDÕES INTERINO O SERVIDOR 
GUSTAVO TAVARES EMERICK.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 2.168 de 29 de 
Março de 2019, da Secretaria Municipal de Obras e Desen-
volvimento Urbano.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o Servidor GUSTAVO TAVARES EMERICK, 
Mat. 6129, Engenheiro Civil, Chefe da Divisão de Aprova-
ção de Projetos, Habite-se e Certidões Interino, Departa-
mento de Engenharia, da Secretaria Municipal de Obras e 
Desenvolvimento Urbano, no período de 15 de Março a 14 
de Abril de 2019. Tendo em vista a Licença do Titular do 
Cargo.

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

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 15 de Março de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
04 de abril de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO 640/2019-LOCALIZA POR PERMUTA 
A SERVIDORA VALQUIRIA MORELLO TAMANINI

Publicação Nº 193211

DECRETO Nº 640/2019

LOCALIZA POR PERMUTA A SERVIDORA VALQUIRIA MO-
RELLO TAMANINI.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando a Lei Municipal nº 2.641 de 02 de fevereiro 
de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a Ce-
lebrar Convênio de Cooperação Mútua e dá Outras Provi-
dências.

Considerando o Processo Administrativo nº 12.502 de 20 
de Dezembro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Permutar a Servidora VALQUIRIA MORELLO TA-
MANINI, Matrícula 5753, Estatutária, Cargo de Professo-
ra A MAPA – Educação Infantil, lotada na CMEI “Pequeno 
Principe”, da Secretaria Municipal de Educação, da Prefei-
tura Municipal de São Gabriel da Palha para o Município 
de São Domingos do Norte-ES, com a Servidora NILZA 
DE OLIVEIRA MATOS, Cargo de Professora, Servidora da 
Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal 
de São Domingos do Norte-ES, para o Município de São 
Gabriel da Palha, de 01 de Fevereiro de 2019 a 31 de De-
zembro de 2019.

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

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01 de Fevereiro de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
04 de abril de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO 641/2019-LOCALIZA POR PERMUTA 
A SERVIDORA BRUNELA ROMANHA DE ARAUJO

Publicação Nº 193212

DECRETO Nº 641/2019

LOCALIZA POR PERMUTA A SERVIDORA BRUNELA ROMA-
NHA DE ARAUJO.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando a Lei Municipal nº 2.641 de 02 de fevereiro 
de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a Ce-
lebrar Convênio de Cooperação Mútua e dá Outras Provi-
dências.

Considerando o Processo Administrativo nº 12.366 de 17 
de Dezembro de 2018 e seus anexos.

DECRETA:

Art. 1º - Permutar a Servidora BRUNELA ROMANHA DE 
ARAUJO, Matrícula 5741, Estatutária, Cargo de Professora 
A MAPA – Educação Infantil, lotada na CMEI “Mercedes 
Gomes de Oliveira”, da Secretaria Municipal de Educação, 
da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha para o 

Município de São Domingos do Norte-ES, com a Servidora 
GISLANEA PAZINATO, Cargo de Professora, Servidora da 
Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal 
de São Domingos do Norte-ES, para o Município de São 
Gabriel da Palha, de 01 de Fevereiro de 2019 a 31 de De-
zembro de 2019.

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

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01 de Fevereiro de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
04 de abril de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA N.º 19/2019
Publicação Nº 193085

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA N.º 19/2019

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, do Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a realização do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal 
de Administração N.º 01/2017, objetivando a contratação de pessoal em regime de CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA e for-
mação de cadastro de reserva, para o exercício das atividades de Merendeiras e Serventes, nos termos da Lei Municipal 
nº 2.651, de 10 de maio de 2017 e Decreto N.º 483, de 22 de setembro de 2017, que “Homologa resultado do Processo 
Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Administração N.º 01/2017”.

R E S O L V E:

Art. 1.º - CONVOCAR os candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Adminis-
tração – Edital N.º 01/2017, conforme relação constante no Anexo Único que integra este Edital, para comparecer no De-
partamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, situado à Praça Vicente Glazar, N.º 159, Bairro Glória, nesta 
Cidade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, no horário de 12h (doze horas) às 18h (dezoito horas) de segunda-feira a 
quinta-feira e no horário de 7h (sete horas) às 13h (treze horas) na sexta-feira, para apresentar os documentos exigidos.

Art. 2.º - O não comparecimento do candidato no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da convocação, 
implicará na sua desclassificação.

Art. 3.º - No ato da convocação o candidato deverá entregar cópia dos seguintes documentos:

I. Uma foto 3x4 recente;

II. Atestado de saúde ocupacional;

III. Cópia Autenticada do CPF;

IV. Cópia Autenticada do Documento de Identidade;

V. Cópia Autenticada do Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
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VI. Cópia Autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social;

VII. Cartão PIS/PASEP (se possuir);

VIII. Comprovante de residência;

IX. Comprovante de conta bancária;

X. Cópia Autenticada da formação acadêmica/titulação;

XI. Registro no Conselho de Classe em caso de função regulamentada por Lei;

XII. Declaração de não acumulação de cargo público;

XIII. Certificado de reservista, no caso de ser candidato do sexo masculino;

XIV. Cópia Autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento;

XV. Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;

XVI. Cartão de Vacina dos filhos menores de 18 anos;

XVII. Declaração de bens que constituem seu patrimônio;

XVIII. Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda;

XIX. Certidão Negativa de Dívida à Fazenda Municipal;

XX. Número de telefone;

XXI. Atestado de Antecedentes Criminais.

Art. 4.º – O candidato selecionado para o exercício temporário do cargo terá o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias para 
assumir suas atividades, findo o qual perderá o direito de ser contratado, passando a figurar na última colocação entre os 
classificados.

Secretaria Municipal de Administração, 04 de abril de 2019.

LUIZMAR MIELKE

Secretária Municipal de Administração

Anexo Único do Edital de Convocação para Contratação Temporária N.º 19/2019

CARGO: SERVENTE

INSC. NOME
PONTUAÇÃO

TOTAL
CLASSIFICAÇÃO 

FINALCursos Exp. Prova
0001 SILVANA RAQUEL BONATTO KRUGER 0 4 18 22 47º

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TU-
TELAR - EDITAL Nº 001/2019 

Publicação Nº 193167

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR

EDITAL Nº 001/2019

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO GABRIEL DA 
PALHAno uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei 
Complementar 51/2016 e Lei Complementar nº 62/2019, 
torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO para o 
Processo de Escolha em Data Unificada para membros do 
Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2024, aprovado 
pela RESOLUÇÃO Nº 002/2019, do CMDCA local.

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA:

1.1. O Processo de Escolha em Data Unificada é disciplina-
do pela Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adoles-
cente), Resolução nº 170/2015 do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, assim 
como pelasLeis Municipais nº 051/2019 e 062/2019 e Re-
solução nº 002/2019, do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de São Gabriel da Palha, sen-
do realizado sob a responsabilidade deste e fiscalização do 
Ministério Público;

1.2. Os membros do Conselho Tutelar local serão esco-
lhidos mediante o sufrágio universal, direto, secreto e 
facultativo dos eleitores do município, em data de 06 de 
outubro de 2019, sendo que a posse dos eleitos e seus 
respectivos suplentes ocorrerá em data de 10 de janeiro 
de 2020;
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1.3. Assim sendo, como forma de dar início, regulamentar 
e ampla visibilidade ao Processo de Escolha em Data Unifi-
cada para membros do Conselho Tutelar para o quatriênio 
2020/2024, torna público o presente Edital, nos seguintes 
termos:

2. DO CONSELHO TUTELAR:

2.1. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autôno-
mo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescen-
te, sendo composto por 05 (cinco) membros, escolhidos 
pela comunidade local para mandato de 04 (quatro) anos, 
permitida 01 (uma) recondução, mediante novo processo 
de escolha em igualdade de escolha com os demais pre-
tendentes;

2.2. Cabe aos membros do Conselho Tutelar, agindo de 
forma colegiada, o exercício das atribuições contidas nos 
art. 18-B, par. único, 90, §3º, inciso II, 95, 131, 136, 191 
e 194, todos da Lei nº 8.069/90, observados os deveres 
e vedações estabelecidos por este Diploma, assim como 
pelas Leis Municipal nº 051/2016 e 062/2019;

2.3. O presente Processo de Escolha dos membros do Con-
selho Tutelar do Município de São Gabriel da Palha visa 
preencher as 05 (cinco) vagas existentes no colegiado, as-
sim como para seus respectivos suplentes;

2.4. Por força do disposto no art. 5º, inciso II, da Resolu-
ção nº 170/2014, do CONANDA, a candidatura deverá ser 
individual, não sendo admitida a composição de chapas.

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS CANDIDA-
TOS A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR:

3.1. Por força do disposto no art. 133, da Lei nº 8.069/90, 
e do art. 10, da Lei Complementar Municipal nº 62/2019 
que altera o Art. 37-D da Lei Complementar 051/2016, os 
candidatos a membro do Conselho Tutelar devem preen-
cher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) Reconhecida idoneidade moral, comprovada mediante 
apresentação de certidões negativas de antecedentes cri-
minais fornecidas pela Justiça Federal e Estadual, e com-
provação de não estar respondendo a inquérito policial ou 
a processo criminal;

b) Idade mínima de 21 (vinte e um) anos;

c)residir há pelo menos 05 (cinco) anos no Município de 
São Gabriel da Palha, que deverá ser comprovado median-
te apresentação de documentação idônea, como faturas 
de água e/ou energia, contrato de locação, etc;

d)estar no gozo dos direitos políticos, civis e militares;

e) escolaridade mínima de ensino médio completo;

f) Habilitação para conduzir veículo automotor - CNH Ca-
tegoria B ou superior;

g) Apresentar atestado de sanidade física e mental emitido 
por médico do trabalho;

3.2. O preenchimento dos requisitos legais deve ser de-
monstrado no ato da candidatura.

4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO:

4.1. Os membros do Conselho Tutelar exercerão suas ati-
vidades em regime de dedicação exclusiva, durante o ho-
rário previsto no art. 14 da Lei Municipal nº 62/2019 que 
altera o art. 44 da lei Complementar nº 051/2019para o 
funcionamento do órgão, sem prejuízo do atendimento em 
regime de plantão/sobreaviso, assim como da realização 
de outras diligência e tarefas inerentes ao órgão;

4.2. O valor do vencimento é de: R$1.270,56;

4.3. Se eleito para integrar o Conselho Tutelar o servidor 
municipal, poderá optar entre o valor da remuneração do 
cargo de Conselheiro ou o valor de seus vencimentos, fi-
cando-lhe garantidos:

a) O retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, 
assim que findo o seu mandato;

b) A contagem do tempo de serviço para todos os efeitos 
legais, exceto para promoção por merecimento.

5. DOS IMPEDIMENTOS:

5.1. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar 
os cônjuges, companheiros, ainda que em união homo-
afetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afi-
nidade, até o terceiro grau, inclusive, conforme previsto 
no art.140, da Lei nº 8.069/90 e art. 15, da Resolução nº 
170/2014, do CONANDA;

5.2. Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo 
Conselho Tutelar e que obtenham votação suficiente para 
figurarem entre os 05 (cinco) primeiros lugares, conside-
rar-se-á eleito aquele que tiver maior votação; o candidato 
remanescente será reclassificado como seu suplente ime-
diato, assumindo na hipótese de vacância e desde que não 
exista o impedimento citado no item 5.1;

5.3. Estende-se o impedimento do conselheiro tutelar em 
relação à autoridade judiciária e ao representante do Mi-
nistério Público com atuação na Justiça da Infância e da 
Juventude da mesma comarca;

5.4. É também impedido de se inscrever no Processo de 
Escolha unificado o membro do Conselho Tutelar que:

a)tiver sido empossado para o segundo mandato consecu-
tivo até o dia 10 de janeiro de 2016;

b) tiver exercido o mandato, em regime de prorrogação, 
por período ininterrupto superior a 04 (quatro) anos e 
meio.

6.DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL:

6.1. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente instituirá, por meio da Resolução 002/2019, 
uma Comissão Especial de composição paritária entre re-
presentantes do governo e da sociedade civil, para a or-
ganização e condução do presente Processo de Escolha;

6.2. A Comissão Eleitoral será composta pelos Seguintes 
membros:

- Darlen Alves da Silva Santos – Presidente;

- Kátia Regina Mantovani – Membro;
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- Marli Pereira da Silva Tozzi – Membro;

- Catarina Cândida Bonizioli – Membro;

- Nayara da Silva Batista – Membro;

- Sirlei Maria Zatta dos Santos – Membro;

6.3. Compete à Comissão Especial Eleitoral:

a) Analisar os pedidos de registro de candidatura e dar 
ampla publicidade à relação dos candidatos inscritos;

b) Receber as impugnações apresentadas contra candida-
tos que não atendam aos requisitos exigidos, fornecendo 
protocolo ao impugnante;

c) Notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes 
prazo para apresentação de defesa;

d) Decidir, em primeira instância administrativa, acerca 
da impugnação das candidaturas, podendo, se necessário, 
ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar 
a juntada de documentos e a realização de outras diligên-
cias;

e) Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal 
das regras da campanha aos candidatos considerados ha-
bilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respei-
tá-las, sob pena de indeferimento do registro da candida-
tura, sem prejuízo da imposição das sanções previstas na 
legislação local;

f) Estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de 
fatos que constituam violação das regras de campanha por 
parte dos candidatos ou à sua ordem;

g) Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, 
os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no 
dia da votação;

h) Escolher e divulgar os locais de votação e apuração de 
votos;

i) Divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado 
oficial da votação;

j) Notificar pessoalmente o Ministério Público, com a an-
tecedência devida, de todas as etapas do certame, dias e 
locais de reunião e decisões tomadas pelo colegiado;

k) Divulgar amplamente o pleito à população, com o auxí-
lio do CMDCA e do Poder Executivo local, estimulando ao 
máximo a participação dos eleitores.

6.4. Das decisões da Comissão Especial Eleitoral caberá 
recurso à plenária do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, que se reunirá, em caráter ex-
traordinário, para decisão com o máximo de celeridade.

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA:

7.1. O Processo de Escolha para membros do Conselho 
Tutelar observará o calendário anexo ao presente Edital;

7.2. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, no uso de suas atribuições, fará publicar edi-
tais específicos no Diário Oficial ou meio equivalente para 
cada uma das fases do processo de escolha de membros 
do Conselho Tutelar, dispondo sobre:

a) Inscrições e entrega de documentos;

b) Relação de candidatos inscritos;

c) Relação preliminar dos candidatos considerados habi-
litados a realizar a prova objetiva de conhecimentos de 
caráter eliminatório, após a análise dos documentos;

d) Relação definitiva dos candidatos considerados habilita-
dos a realizar a prova objetiva de conhecimentos, após o 
julgamento de eventuais impugnações;

e) Dia e local de prova de conhecimentos;

f) Resultado preliminar da prova de conhecimentos;

g) Prazo para interposição de recursos da prova de conhe-
cimentos;

h) Resultado Final da prova de conhecimentos após recur-
sos com lista dos candidatos habilitados a participar do 
pleito;

i) Dia e local das votações;

j) Resultado preliminar do pleito, logo após o encerramen-
to da apuração;

l) Resultado final do pleito, após o julgamento de eventu-
ais impugnações; e

m) Termo de Posse.

8. DA INSCRIÇÃO/ENTREGA DOS DOCUMENTOS:

8.1.A participação no presente Processo de Escolha em 
Data Unificada iniciar-se-á pela inscrição por meio de re-
querimento impresso e/ou formulário eletrônico, e será 
efetuada no prazo e nas condições estabelecidas neste 
Edital;

8.2. A inscrição dos candidatos será efetuada pessoalmen-
te na sede da Secretaria Municipal de Assistência, Desen-
volvimento Social e Família, à Rua 14 de maio nº 54, nesta 
cidade, das 13:00às 17:00 horas de segunda a Quinta Fei-
ra e das 08:00 às 12 Horas na sexta feira e, entre os dias 
05 de abril de 2019 e 03 de maio de 2019;

8.3. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá, obrigato-
riamente e sob pena de indeferimento de sua candidatura, 
apresentar cópia simples e legíveis dos seguintes docu-
mentos em envelope lacrado:

a) Carteira de identidade ou documento equivalente;

b) Título de eleitor, com o comprovante de votação ou jus-
tificativa naúltima eleição;

c) Certidões negativas cíveis e criminais que comprovem 
não ter sido condenado ou estar respondendo, como réu, 
pela prática de infração penal, administrativa, ou conduta 
incompatível com a função de membro do Conselho Tute-
lar;

d) Em sendo candidato do sexo masculino, certidão de qui-
tação com as obrigações militares;

e) comprovante de escolaridade;

f) comprovante de residência que ateste residência no mu-
nicípio de São Gabriel da Palha

g) Carteira de Habilitação;

h) Atestado Médico de Sanidade Física e mental, emitido 
por médico do Trabalho;
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i) Demais documentos elencados no item 3 deste edital;

8.6. Documentos digitalizados serão considerados válidos, 
desde que impressos;

8.7. Eventuais entraves à inscrição de candidaturas ou à 
juntada de documentos

devem ser imediatamente encaminhados ao CMDCA e ao 
Ministério Público;

8.8. As informações prestadas e documentos apresenta-
dos por ocasião da inscrição são de total responsabilidade 
do candidato.

9. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:

9.1. Encerrado o prazo de inscrição de candidaturas, a Co-
missão Especial Eleitoral designada pelo CMDCA efetuará, 
no prazo de 10 dias, a análise da documentação exigida 
neste Edital, com a subsequente publicação da relação dos 
candidatos inscritosou que tiveram suas inscrições indefe-
ridas ou impugnadas;

9.2. Os candidatos de tiverem suas inscrições indeferidas 
ou impugnadas terão o prazo de 03 dias úteis para apre-
sentar recurso à Comissão Especial.

9.3. A relação dos candidatos inscritos e a documentação 
respectiva serão encaminhadas ao Ministério Público para 
ciência, no prazo de 05 dias, após o período recursal de 
indeferimento e impugnação.

10. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS:

10.1. Qualquer cidadão poderá requerer a impugnação de 
candidato, no prazo de 03 dias contados da publicação da 
relação dos candidatos inscritos, em petição devidamente 
fundamentada;

10.2. Findo o prazo mencionado no item supra, os candi-
datos impugnados serão notificados pessoalmente do teor 
da impugnação no prazo 05 dias, começando, a partir de 
então, a correr o prazo de05dias para apresentar sua de-
fesa;

10.3. A Comissão Especial Eleitoral analisará o teor das 
impugnações e defesas apresentadas pelos candidatos, 
podendo solicitar a qualquer dos interessados a juntada 
de documentos e outras provas do alegado;

10.4. A Comissão Especial Eleitoral terá o prazo de até 05 
dias, contados do término do prazo para apresentação de 
defesa pelos candidatos impugnados, para decidir sobre a 
impugnação;

10.5. Concluída a análise das impugnações, a Comissão 
Especial Eleitoral fará publicar edital contendo a relação 
dos candidatos habilitados a participarem das provas obje-
tivas de conhecimento que terá caráter eliminatório, com 
cópia ao Ministério Público;

10.6. As decisões da Comissão Especial Eleitoral serão 
fundamentadas, delas devendo ser dada ciência aos inte-
ressados, para fins de interposição dos recursos previstos 
neste Edital;

10.8.Ocorrendo falsidade em qualquer informação ou do-
cumento apresentado, seja qual for o momento em que 
esta for descoberta, o candidato será excluído do pleito, 
sem prejuízo do encaminhamento dos fatos à autoridade 
competente para apuração e a devida responsabilização 
legal.

11. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS

11.1 Os Candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar passa-
rãopor prova objetiva de múltipla escolha queconstará de 
25 (vinte e cinco) questões de com 05(cinco) alternativas 
imediatamente abaixo de cada uma delas, apresentando 
apenas uma alternativa correta, a qual deverá ser trans-
ferida para o cartão de respostas que deverá ser obrigato-
riamente assinado pelo candidato.

11.2 O conjunto de PROVA OBJETIVA valerá 50 (cinquen-
ta) pontos e terá caráter eliminatório;

11.3 Será considerado CLASSIFICADO o candidato que ob-
tiver a pontuação a ser definida em edital específico para 
aplicação da prova que será divulgado em sítios oficiais;

12. DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL:

12.1. Cabe ao Poder Público, com a colaboração dos ór-
gãos de imprensa locais, dar ampla divulgação ao Proces-
so de Escolha desde o momento da publicação do presente 
Edital, incluindo informações quanto ao papel do Conse-
lho Tutelar, dia, horário e locais de votação, dentre outras 
informações destinadas a assegurar a ampla participação 
popular no pleito;

12.2. É vedada a vinculação político-partidária das candi-
daturas, seja através da indicação, no material de propa-
ganda ou inserções na mídia, de legendas de partidos polí-
ticos, símbolos, slogans, nomes ou fotografias de pessoas 
que, direta ou indiretamente, denotem tal vinculação;

12.3. Os candidatos poderão dar início à campanha eleito-
ral após a publicação da relação definitiva dos candidatos 
aprovados na prova objetiva e avaliação psicológica;

12.4. A propaganda eleitoral em vias e logradouros pú-
blicos observará, por analogia, os limites impostos pela 
legislação eleitoral e o Código de Posturas do Município, 
garantindo igualdade de condições a todos os candidatos;

12.5. Os candidatos poderão promover as suas candida-
turas junto a eleitores, por meio de debates, entrevistas e 
distribuição de panfletos, desde que não causem dano ou 
perturbem a ordem pública ou particular;

12.6. As instituições públicas ou particulares (escolas, Câ-
mara de Vereadores, rádio, igrejas etc.) que tenham in-
teresse em promover debates com os candidatos deverão 
formalizar convite a todos aqueles que estiverem aptos a 
concorrer ao cargo de membro do Conselho Tutelar;

12.7. Os debates deverão ter regulamento próprio, a ser 
apresentado pelos organizadores a todos os participantes 
e à Comissão Especial Eleitoral designada pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com 
pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência;

12.8. Cabe à Comissão Especial Eleitoral supervisio-
nar a realização dos debates, zelando para que sejam 



05/04/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1236

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 206

proporcionadas iguais oportunidades a todos os candida-
tos nas suas exposições e respostas;

12.9. É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por 
meio dos veículos de comunicação em geral (jornal, rádio 
ou televisão), faixas, outdoors, camisas, bonés e outros 
meios não previstos neste Edital;

12.10. É dever do candidato portar-se com urbanidade du-
rante a campanha eleitoral, sendo vedada a propaganda 
irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra 
os concorrentes;

12.11.Não será permitido qualquer tipo de propaganda 
no dia da eleição, em qualquer local público ou aberto ao 
público, sendo que a aglomeração de pessoas portando 
instrumentos de propaganda caracteriza manifestação co-
letiva, com ou sem utilização de veículos;

12.12. A violação das regras de campanha importará na 
cassação do registro da candidatura ou diploma de posse 
do candidato responsável, após a instauração de procedi-
mento administrativo no qual seja garantido ao candidato 
o exercício do contraditório e da ampla defesa.

13. DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR:

13.1. A eleição para os membros do Conselho Tutelar do 
Município de São Gabriel da Palha realizar-se-á no dia 06 
de outubro de 2019, das 08h às 17h, conforme previsto no 
art. 139, da Lei nº 8.069/90 e Resolução nº 152/2012, do 
CONANDA;

13.2. A votação deverá em urnas de lona cedidas pela Jus-
tiça Eleitoral, observadas as disposições das resoluções 
aplicáveis expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e Tri-
bunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará;

13.3. As cédulas para votação manual serão elaboradas 
pela Comissão do Especial Eleitoral, adotando parâmetros 
similares aos empregados pela Justiça Eleitoral em sua 
confecção;

13.4. Nas cabines de votação serão fixadas listas com rela-
ção de nomes, codinomes, fotos e número dos candidatos 
a membro do Conselho Tutelar;

13.5. As mesas receptoras de votos deverão lavrar atas 
segundo modelo fornecido pela Comissão Especial Eleito-
ral, nas quais serão registradas eventuais intercorrências 
ocorridas no dia da votação, além do número de eleitores 
votantes em cada uma das urnas;

13.6. Após a identificação, o eleitor assinará a lista de pre-
sença e procederá a votação;

13.7. O eleitor que não souber ou não puder assinar, usará 
a impressão digital como forma de identificação;

13.8. O eleitor poderá votar em apenas 01 (um) candida-
to;

13.9. No caso de votação manual, votos em mais de um 
candidato ou que contenham rasuras que não permitam 
aferir a vontade do eleitor serão anulados, devendo ser 
colocados em envelope separado, conforme previsto no 
regulamento da eleição;

13.10. Será também considerado inválido o voto:

a) cuja cédula contenha mais de 01 (um) candidato assi-
nalado;

b) cuja cédula não estiver rubricada pelo presidente da 
mesa de votação;

c) cuja cédula não corresponder ao modelo oficial;

d) que tiver o sigilo violado.

13.11. Efetuada a apuração, serão considerados eleitos os 
05 (cinco) candidatos mais votados, ressalvada a ocorrên-
cia de alguma das vedações legais acima referidas, sendo 
os demais candidatos considerados suplentes pela ordem 
de votação;

13.11. Em caso de empate na votação, considerar-se-á:

1º - maior nota na prova objetiva;

2º - maior nível de escolaridade;

3º - maior idade;

14. DAS VEDAÇÕES AOS CANDIDATOS DURANTE O PRO-
CESSO DE ESCOLHA:

14.1. Conforme previsto no art. 139, §3º, da Lei nº 
8.069/90, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer 
ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qual-
quer natureza, inclusive brindes de pequeno valor;

14.2. É também vedada a prática de condutas abusivas ou 
desleais que acarretem vantagem indevida ao candidato, 
como a “boca de urna” e o transporte de eleitores, dentre 
outras previstas na Lei nº 9.504/97 (Lei Eleitoral), pois 
embora não caracterizem crime eleitoral, importam na vio-
lação do dever de idoneidade moral que se constitui num 
dos requisitos elementares das candidaturas;

14.3. Os candidatos que praticarem quaisquer das condu-
tas relacionadas nos itens anteriores, durante e/ou depois 
da campanha, inclusive no dia da votação, terão cassa-
do seu registro de candidatura ou diploma de posse, sem 
prejuízo da apuração da responsabilidade civil e mesmo 
criminal, inclusive de terceiros que com eles colaborem;

14.4. Caberá à Comissão Especial Eleitoral ou, após sua 
dissolução, à Plenária do CMDCA, decidir pela cassação 
do registro da candidatura ou diploma de posse, após a 
instauração de procedimento administrativo no qual seja 
garantido ao candidato o exercício do contraditório e da 
ampla defesa.

15. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL:

15.1. Ao final de todo o Processo, a Comissão Especial Elei-
toral encaminhará relatório ao CMDCA, que fará divulgar 
no Diário Oficial ou em meio equivalente, o nome dos 05 
(cinco) candidatos eleitos para o Conselho Tutelar e seus 
respectivos suplentes, em ordem decrescente de votação.

16. DA POSSE:

16.1. A posse dos membros do Conselho Tutelar será con-
cedida pelo Presidente do CMDCA local, no dia 10 de ja-
neiro de 2020, conforme previsto no art. 139, §2º, da Lei 
nº 8.069/90;
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16.2. Além dos 05 (cinco) candidatos mais votados, tam-
bém devem tomar posse, pelo menos, 05 (cinco) suplen-
tes, também observada a ordem de votação, de modo a 
assegurar a continuidade no funcionamento do órgão, em 
caso de férias, licenças ou impedimentos dos titulares.

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

18.1. Cópias do presente Edital e demais atos da Comis-
são Especial Eleitoral dele decorrentes serão publicadas, 
com destaque, nos órgãos oficiais de imprensa, no sítio 
eletrônico da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, 
bem como afixadas no mural da Prefeitura Municipal, da 
Câmara de Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente (CMDCA) e dos Centros de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de 
Assistência Social (CREAS), Postos de Saúde e Escolas da 
Rede Pública Municipal;

16.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Es-
pecial Eleitoral, observadas as normas legais contidas na 
Lei Federal nº 8.069/90 e nasLeis Municipaisnº 051/2016 
e 062/2019;

16.3. É de inteira responsabilidade dos candidatos acom-
panhar a publicação de todos os atos, editais e comunica-
dos referentes ao processo de escolha em data unificada 
dos membros do Conselho Tutelar;

16.4. É facultado aos candidatos, por si ou por meio de 
representantes credenciados perante a Comissão Especial 
Eleitoral, acompanhar todo desenrolar do processo de es-
colha, incluindo as cerimônias de lacração de urnas, vota-
ção e apuração;

16.5. Cada candidato poderá credenciar, até 48 (quarenta 
e oito) horas antes do pleito, 01 (um) representante por 
local de votação e 01 (um) representante para acompa-
nhar a apuração dos votos e etapas preliminares do cer-
tame;

16.6. Os trabalhos da Comissão Especial Eleitoral se en-
cerram com o envio de relatório final contendo as intercor-
rências e o resultado da votação ao CMDCA;

16.7. O descumprimento das normas previstas neste Edi-
tal implicará na exclusão do candidato ao processo de es-
colha.

16.8. Este edital poderá sofrer alterações em virtude de 
conveniência da Administração e legislações aplicáveis.

Publique-se

Encaminhe-se cópias ao Ministério Público, Poder Judiciá-
rio e Câmara Municipal locais

São Gabriel da Palha – ES, 05 de abril de 2019.

FERNANDA DAMACENA

Presidente do CMDCASGP

ANEXO I

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO EDITAL Nº 01/2019 PARA 
ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Nome do candidato: _____________________________
_________________

Número sequencial de entrega: _____________________

a) Carteira de identidade ou documento equivalente;

b) Título de eleitor, com o comprovante de votação ou jus-
tificativa naúltima eleição;

c) Certidões negativas cíveis e criminais que comprovem 
não ter sido condenado ou estar respondendo, como réu, 
pela prática de infração penal, administrativa, ou conduta 
incompatível com a função de membro do Conselho Tutelar;

d) Em sendo candidato do sexo masculino, certidão de qui-
tação com as obrigações militares;

e) comprovante de escolaridade;

f) comprovante de residência que ateste residência no mu-
nicípio de São Gabriel da Palha

g) Carteira de Habilitação categoria “B” ou superior;

h) Atestado Médico de Sanidade Física e mental, emitido 
por médico do Trabalho;

i) Demais documentos elencados no item 3 deste edital

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

COMPROVANTE DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO EDI-
TAL Nº 01/2019

Nome do candidato: _____________________________
______________

Número sequencial de entrega: _____________________

Data da inscrição: ____/____/____.

Assinatura do servidor: ___________________________
________

ANEXO II

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

a) Lei Federal nº 8.069/90 de 13 de julho de 1990, que 
institui o Estatuto da Criança e do Adolescente;

b) Noções de Escrita e Redação Oficial.

PROVA DE CONHECIMENTO DE INFORMÁTICA

a) Texto (formatação e digitação);

b) Planilha.
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ANEXO III

SOLICITAÇÃO DE RECURSO DO EDITAL

NOME DO REQUERENTE: __________________________
________________

CPF: ______________________________TEL: (27) 
________________

ENDEREÇO: ____________________________________
_________ Nº _______

BAIRRO: ___________________________

CIDADE: _________________________

DESCRIÇÃO DO RECURSO:

São Gabriel da Palha – ES, ______ de ______________ 
de 2019.

ASSINATURA DO REQUERENTE

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DO RECURSO DO EDITAL Nº 
01/2019

Nome do Requerente: ____________________________
___________________________

Recebi em : ____/____/2019 o formulário com a solicita-
ção do recurso do Edital nº 01/2019 que convoca eleições 
para Conselheiros Tutelares Titulares e Suplentes.

Responsável pelo recebimento do formulário do recurso

ANEXO IV

TERMO DE DESISTÊNCIA

Eu ____________________________________________
_______________, portador do RG: __________________ 
e CPF: _______________________, declaro a minha de-
sistência como candidato (a)Conselheiro(a) Tutelar do 
Edital nº 01/2019 que convoca eleições para Conselheiros 
Tutelares Titulares e Suplentes.

São Gabriel da Palha, ______ de ___________________ 
de 2019.

Assinatura do (a) Candidato (a)

ANEXO V

CRONOGRAMA DE ELEIÇÃO DE TITULAR E SUPLENTE DO 
CONSELHO TUTELAR 2019

01
Publicação do Edital e abertura 
de inscrição

05/04/2019

02 Período de Inscrição
05/04/2019 a 
03/05/2019

03 Avaliação das Inscrições Até 13/05/2019

04 Divulgação dos Inscritos 15/05/2019

05
Período de pedido de impugna-
ção dos inscritos

Até 18/05/2019

06
Recursos das impugnações dos 
inscritos

Até 23/05/2019

07
Decisão das inscrições indeferi-
das/impugnadas

Até 08/05/2019

08 Divulgação dos inscritos 10/05/2019

09
Prova de conhecimentos gerais e 
informática

A ser divulgado em 
edital específico

10
Prazo de recurso das provas 
objetivas

A ser divulgado em 
edital específico

11
Divulgação dos resultados dos 
aprovados na prova objetiva

A ser divulgado em 
edital específico

12
Divulgação dos resultados dos 
aprovados na avaliação psico-
lógica

A ser divulgado em 
edital específico

13 Eleição do Conselho Tutelar 06/10/2019

14
Divulgação do resultado prelimi-
nar das eleições

07/10/2019

15
Recebimento e avaliação dos 
recursos

08 a 11/10/2019

16
Divulgação dos recursos e resul-
tado final das votações

15/10/2019

17 Posse 10/01/2019

LEI Nº 2.805, DE 03 DE ABRIL DE 2019.
Publicação Nº 193035

Lei nº 2.805, de 03 de abril de 2019.

Dispõe Sobre Denominação de Próprio Municipal.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal 
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam denominados os seguintes logradouros no 
bairro Santa Rita III, neste Município:

I - a Rua XVIII, passa a ser denominada de Josep Camillo 
Picinalli;

II - a Rua XIX, passa a ser denominada de Alcedame Lavra;
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III - a Rua XX, passa a ser denominada de Geraldo José 
de Oliveira;

Art. 2º Fica o Poder Executivo encarregado de oficiar a 
Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos para as ano-
tações de praxe.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 03 de abril de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo, na data supra.

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 2.806, DE 03 DE ABRIL DE 2019.
Publicação Nº 193036

Lei nº 2.806, de 03 de abril de 2019.

Dispõe Sobre Denominação de Próprio Municipal.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal 
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado o seguinte logradouro no Bairro 
Santa Rita III, neste Município:

I - a Rua XXI, passa a ser denominada de Mario Leopol-
dino.

Art. 2º Fica o Poder Executivo encarregado de oficiar a 
Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos para as ano-
tações de praxe.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, 

Estado do Espírito Santo, 03 de abril de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo, na data supra.

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 2.807, DE 03 DE ABRIL DE 2019.
Publicação Nº 193037

Lei nº 2.807, de 03 de abril de 2019.

Dispõe Sobre Denominação de Próprio Municipal.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal 
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado o seguinte logradouro no Bairro 
Morar Bem, neste Município:

I - a Rua 09, passa a ser denominada de José Pin.

Art. 2º Fica o Poder Executivo encarregado de oficiar a 
Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos para as ano-
tações de praxe.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 03 de abril de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo, na data supra.

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração
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LEI Nº 2.808, DE 03 DE ABRIL DE 2019.
Publicação Nº 193038

Lei nº 2.808, de 03 de abril de 2019.

“Denomina logradouros no Loteamento Morar Bem 1 - Mu-
nicípio de São Gabriel da Palha - e dá outras providências”.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal 
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam denominados os seguintes logradouros no 
Loteamento Morar Bem 1, neste Município:

I - a Rua 01, passa a ser denominada de Carlos Alvin 
Anhert;

II - a Rua 02, passa a ser denominada de Marcionílio Bar-
bosa;

III - a Rua 03, passa a ser denominada de Elvídio Alves 
de Araújo

IV - a Rua 06, passa a ser denominada de Maria Helena da 
Silva Zeferino;

V - a Rua 07, passa a ser denominada de José Camilo 
Rocha;

VI - a Rua 08, passa a ser denominada de Douglas Juliatti;

VII – a Rua 10, passa a ser denominada de Josino Lopes;

VIII - a Rua 11, passa a ser denominada de Creuza Bonato 
Lopes.

Art. 2º Fica o Poder Executivo encarregado de oficiar a 
Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos para as ano-
tações de praxe.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrario.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 03 de abril de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo, na data supra.

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 2.809, DE 03 DE ABRIL DE 2019.
Publicação Nº 193039

Lei nº 2.809, de 03 de abril de 2019.

Dispõe Sobre Denominação de Próprio Municipal.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal 
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado o seguinte logradouro no Bairro 
Morar Bem 1, neste Município:

I - a Rua 04, passa a ser denominada de Azuil Alves Ri-
beiro;

II – a Rua 05, passa a ser denominada de João Peixinho;

III - a Rua 12, passa a ser denominada de Antônio Amaro 
Gava.

Art. 2º Fica o Poder Executivo encarregado de oficiar a 
Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos para as ano-
tações de praxe.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 03 de abril de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo, na data supra.

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 2.810, DE 03 DE ABRIL DE 2019.
Publicação Nº 193040

Lei nº 2.810, de 03 de abril de 2019.

Dispõe Sobre Denominação de Próprio Municipal.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal 
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,
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Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado o seguinte logradouro no Bairro 
Santa Rita III, neste Município:

I - a Rua 22, passa a ser denominada de Osvaldo Gasparini.

Art. 2º Fica o Poder Executivo encarregado de oficiar a 
Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos para as ano-
tações de praxe.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 03 de abril de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo, na data supra.

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

ORDEM DE SERVIÇO N.º 10/2019- SEMADA
Publicação Nº 193087

ORDEM DE SERVIÇO N.º 10/2019- SEMADA

LUIZ CÉSAR GASPARINI, Secretário Municipal de Agricul-
tura e Desenvolvimento Agropecuário, da Prefeitura Muni-
cipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
nomeado pelo Decreto N.º 524/2019, de 28 de janeiro de 
2019, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO a necessidade de serviços extraordiná-
rios para a função de guarda patrimonial e para atender a 
serviços de horas de máquinas emergenciais realizados e 
mutirão.

R E S O L V E:

Art. 1.º - Autorizar, ao servidor MARCIO JADER MAÇÃO, 
cargo guarda patrimonial matrícula 305, bem como a todos 
os operadores de máquinas e motoristaslotados na Secre-
taria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agrope-
cuário, desta Municipalidade, a realizar serviços extraordi-
nários durante o período de01/03/2019 e 15/04/2019, a 
fim de suprir a demanda de serviços existentes.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aos motoristas e operadores atingi-
dos pela presente ordem de serviço, serão pagas as horas 
extras, horas trabalhadas e diárias necessárias ao cumpri-
mento do presente objeto.

Art. 2º - Publique-se no Diário Oficial dos Municípios do 
Estado do Espírito Santo.

Art. 3º - Dê ciência ao servidor dessa Secretaria.

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 
Agropecuário,15 de março de 2019.

LUIZ CESAR GASPARINI

Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 
Agropecuário

PORTARIA 2.573/2019-INSTAURA PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA, VISANDO 
IDENTIFICAR OS RESPONSÁVEIS POR  REPAS-
SAR ATESTADO MÉDICO COMPARTILHADO NO 
FACEBOOK

Publicação Nº 193193

 PORTARIA Nº 2.573/2019

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂN-
CIA, VISANDO IDENTIFICAR OS RESPONSÁVEIS POR DI-
VULGAR ATESTADO MÉDICO DE SERVIDOR..

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo n° 1.838 de 19 de 
Março de 2019.

R E S O L V E:

Art. 1º - Convocar a Comissão Permanente de Sindicância 
instituída através da Portaria n° 191/2015, para instaurar 
processo administrativo de sindicância, visando identificar 
o(s) servidor(es) responsáveis por divulgar atestado Mé-
dico do Servidor ROBERTO MORANDI, o qual foi compar-
tilhado no Facebook, pelo Radialista Petronio Antunes Luz 
Filho e Dr, Antônio Aires Ferreira Rodrigues Borges.

Parágrafo único: Competirá ao Presidente da Comissão 
determinar os demais membros que atuarão no processo 
mencionado no caput, nos termos do artigo 1°, parágrafo 
único, da Lei n° 2.330/2013.

Art. 2º - A Comissão tem o prazo de 30 (trinta) dias con-
tados a partir do recebimento do Processo pelo Presidente, 
para a conclusão dos trabalhos, podendo o referido prazo 
ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
03 de abril de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 2.574/2019-NOMEIA COMISSÃO DE 
ORGANIZAÇÃO 16ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA 
PALHA-ES

Publicação Nº 193194

 PORTARIA Nº 2.574/2019

NOMEIA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO 16ª CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL 
DA PALHA-ES

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 2.282, de 02 
de Abril de 2019, do Conselho Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Comissão de Organização da decima 
sexta (16ª) conferência Municipal de Saúde, a ser rea-
lizada no dia 11 de Abril de 2019, no Município de São 
Gabriel das Palha-ES, composta Pelos seguintes membros: 
BIANCA BENICA GRAMELICH - Presidente, FRANKS MAU-
RO TARGA FARIA, ELEOMAR RODRIGUES, RAPHAEL SCH-
NEIDER MACHADO STORINO e S ÔNIA MARIA PETERLE 
CETTO- Membros.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
03 de abril de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 2.575/2019-AUTORIZA A CONDU-
ZIR VEÍCULO OFICIAL O SERVIDOR HELIELSON 
GILBERSON GOESE

Publicação Nº 193195

PORTARIA Nº 2.575/2019

AUTORIZA A CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL O SERVIDOR 
HELIELSON GILBERSON GOESE

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 2.505, da Se-
cretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte.

R E S O L V E

Art. 1º - Autorizar o Servidor HELIELSON GILBERSON GO-
ESE, Mat.4222, Agente de Transito, a conduzir o veículo 
Sandero, placa PPC-8575, nos dias 03 e 04 de Abril de 
2019, a buscar o Servidor Fabrício Bezerra Carlos de Sou-
za, para participar de uma Audiência Publica, após a referi-
da Audiência conduzir novamente o referido Servidor para 
o Município de Vitória-ES.

Art. 2º - O Servidor autorizado a dirigir veículo oficial deve 
possuir carteira nacional de habilitação compatível com o 
tipo de veículo oficial que vai conduzir, e verificar se o ve-
ículo possui todos os requisitos técnicos e equipamentos 
legais para trafegar, sendo de sua responsabilidade qual-
quer ônus decorrente de ato culposo ou doloso que venha 
a cometer na condução do veículo oficial.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 03 de Abril de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
04 de abril de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA 2.576/2019-CONCEDE A 2ª GRATI-
FICAÇÃO DE ASSIDUIDADE A SERVIDORA MA-
RIA DA PENHA SANTOS ALBINO

Publicação Nº 193196

PORTARIA Nº 2.576/2019

CONCEDE A 2ª GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE A SER-
VIDORA MARIA DA PENHA SANTOS ALBINO.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 730 de 04 de 
Abril de 2019.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a Servidora MARIA DA PENHA SANTOS 
ALBINO, Matrícula 316, Servente, a segunda (2ª) gratifi-
cação de assiduidade, fazendo jus a perceber 25% (vin-
te e cinco por cento) sobre seus vencimentos, referen-
te ao período de 11/04/2004 a 12/02/2019, a partir de 
13/02/2019, conforme estabelece o Artigo 74, da Lei Com-
plementar Municipal n º 44 de 19 de novembro de 2015.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a data de 13 de Fevereiro 
de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
04 de abril de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 2.577/2019-AUTORIZA A CONDU-
ZIR VEÍCULO OFICIAL O SERVIDOR RAFAEL 
HENRIQUE DE MELLO

Publicação Nº 193197

PORTARIA Nº 2.577/2019

AUTORIZA A CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL O SERVIDOR 
RAFAEL HENRIQUE DE MELLO

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 1.864 de 19 de 
Março de 2019, da Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E

Art. 1º - Autorizar o Servidor RAFAEL HENRIQUE DE 
MELLO, Mat.5670, Veterinário, a conduzir o Veiculo Oficial 
Fiat Toro, placa QRF-7B70, nos serviços efetuados pela Se-
cretária Municipal de Saúde.

Art. 2º - O Servidor autorizado a dirigir veículo oficial deve 
possuir carteira nacional de habilitação compatível com o 
tipo de veículo oficial que vai conduzir, e verificar se o ve-
ículo possui todos os requisitos técnicos e equipamentos 
legais para trafegar, sendo de sua responsabilidade qual-
quer ônus decorrente de ato culposo ou doloso que venha 
a cometer na condução do veículo oficial.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação,

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
04 de abril de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 2.578/2019-SUSPENDE PERIODO 
DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS CAR-
DOSO

Publicação Nº 193199

PORTARIA Nº 2.578/2019

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSE CAR-
LOS CARDOSO

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender parcialmente o período de férias do 
Servidor JOSE CARLOS CARDOSO, Matrícula 225, Auxiliar 
Administrativo, de 16/03/2019 a 30/03/2019, relativas 
ao período de 2017/2018, por imperiosa necessidade do 
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serviço público, a serem gozadas em momento oportuno.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 16 de Março de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
04 de abril de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 2.579/2019-SUSPENDE PERIODO 
DE FÉRIAS DO SERVIDOR WASHINGTON COCO 
PINTO DE OLIVEIRA

Publicação Nº 193200

PORTARIA Nº 2.579/2019

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DO SERVIDOR WASHIN-
GTON COCO PINTO DE OLIVEIRA

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender o período de férias do Servidor WA-
SHINGTON COCO PINTO DE OLIVEIRA, Matrícula 5638, 
Operador Maquinas, de 01/04/2019 a 30/04/2019, relati-
vas ao período de 2018/2019, por imperiosa necessidade 
do serviço público, a serem gozadas em momento opor-
tuno.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Abril de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
04 de abril de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 2.580/2019-SUSPENDE PERIODO 
DE FÉRIAS DA SERVIDORA ROSILENE SALVA-
DOR

Publicação Nº 193202

PORTARIA Nº 2.580/2019

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ROSILE-
NE SALVADOR

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender o período de férias da Servidora RO-
SILENE SALVADOR, Matrícula 3210, Agente de Arrecada-
ção, de 02/01/2019 a 31/01/2019, relativas ao período de 
2017/2018, por imperiosa necessidade do serviço público, 
a serem gozadas em momento oportuno.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Janeiro de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
04 de abril de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 2.581/2019-SUSPENDE PERIODO 
DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSSIMAR MARTINS

Publicação Nº 193203

PORTARIA Nº 2.579/2019

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSSIMAR 
MARTINS

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA 
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MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender o período de férias do Servidor JOS-
SIMAR MARTINS, Matrícula 257, Trabalhador Braçal, 
de 01/04/2019 a 30/04/2019, relativas ao período de 
2018/2019, por imperiosa necessidade do serviço público, 
a serem gozadas em momento oportuno.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Abril de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
04 de abril de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 2.582/2019-SUSPENDE PERIODO 
DE FÉRIAS DA SERVIDORA DARLEN ALVES DA 
SILVA SANTOS

Publicação Nº 193205

PORTARIA Nº 2.582/2019

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DARLEN 
ALVES DA SILVA SANTOS

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender o período de férias da Servidora DAR-
LEN ALVES DA SILVA SANTOS, Matrícula 5706, Assistente 
Social, de 01/04/2019 a 30/04/2019, relativas ao período 
de 2018/2019, por imperiosa necessidade do serviço pú-
blico, a serem gozadas em momento oportuno.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Abril de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
04 de abril de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 2.583/2019-SUSPENDE PERIODO 
DE FÉRIAS DA SERVIDORA PAULINA MEZZA-
DRI

Publicação Nº 193207

PORTARIA Nº 2.583/2019

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DA SERVIDORA PAULINA 
MEZZADRI

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender o período de férias da Servidora PAU-
LINA MEZZADRI, Matrícula 6042, Diretora de Departamen-
to, de 01/04/2019 a 30/04/2019, relativas ao período de 
2018/2019, por imperiosa necessidade do serviço público, 
a serem gozadas em momento oportuno.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Abril de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
04 de abril de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA 2.584/2019-SUSPENDE PERIODO 
DE FÉRIAS DA SERVIDORA RAYANA CRUZ

Publicação Nº 193208

PORTARIA Nº 2.584/2019

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DA SERVIDORA RAYANA 
CRUZ

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender o período de férias da Servidora 
RAYANA CRUZ, Matrícula 5663, Diretora de Departamen-
to, de 01/04/2019 a 30/04/2019, relativas ao período de 
2018/2019, por imperiosa necessidade do serviço público, 
a serem gozadas em momento oportuno.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Abril de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
04 de abril de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N.º 008/2019 - COLOCA MOTORIS-
TA À DISPOSIÇÃO

Publicação Nº 193209

PORTARIA N.º 008/2019 COLOCA MOTORISTA À DISPO-
SIÇÃO

NODIR BATISTA DE MELLO COLOMBO, Secretário Munici-
pal de Saúde da Prefeitura Municipal de São Gabriel da 
Palha, do Estado do Espírito Santo, nomeado pelo Decreto 
N.º 633/2019, de 01 de abril de 2019, usando das atri-
buições legais que lhe confere o Art. 2°. do Decreto N.º 
139/2010, de 31 de março de 2010,

R E S O L V E:

Art. 1.º - Colocar à disposição da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, o Servidor Junio Cesar Ferreira dos San-
tos, matrícula 4007, cargo Motorista, a fim conduzir a 

Servidora Andressa Rafaski Thomaz, para participação na 
palestra “Autocomposição e Meio Ambiente”, na data de 05 
de abril de 2019, às 13h30min, no Auditório da Procurado-
ria Geral da Justiça, em Vitória-ES.

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Saúde, 04 de abril de 2019.

NODIR BATISTA DE MELLO COLOMBO

Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA N.º 02/2019- SEMMA AUTORIZA 
SERVIDOR

Publicação Nº 193161

PORTARIA N.º 02/2019- SEMMA AUTORIZA SERVIDOR

GETÚLIO FILHO LOUREIRO, Secretário Municipal de Meio 
Ambiente da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, 
do Estado do Espírito Santo, nomeado pelo Decreto N.º 
635/2019, de 02 de abril de 2019, no uso de suas atribui-
ções, e;

CONSIDERANDO Ministério Público do Estado do Espírito 
Santo por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional (CEAF), do Núcleo Permanente de Incentivo a 
Autocomposição de Conflitos (NUPA) e do Centro de apoio 
Ocupacional da Defesa do meio Ambiente (CAOA) convi-
dou esta secretaria para participar da palestra “Autocom-
posição e Meio Ambiente” dia 05/04/2019, a realizar-se 
dia 05 de abril de 2019das 13h30min às 16h00min, no Au-
ditório da Procuradoria – Geral de Justiça (Rua Procurador 
Antônio Benedicto Amancio Pereira, nº 121, Bairro Santa 
Helena, Ed. Promotor Edson Machado, Vitória /ES.

R E S O L V E:

Art. 1.º - Autorizar a servidora Andressa Rafaski Thomaz, 
cargo Diretor de Departamento de Meio Ambiente e Con-
trole Ambiental, matrícula 6500 a participar da palestra 
acima citada, como representante da Secretaria de Meio 
Ambiente;

Art. 2.º - Todas as despesas com remuneração, diárias, 
horas extras, e outras que vierem a ocorrer ficarão a cargo 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em 04 de Abril de 
2019.
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Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

GETÚLIO ANDRADE LOUREIRO

Secretário Municipal de Meio Ambiente

PORTARIA Nº 001/2019 -COLOCAR VEÍCULO E 
MOTORISTA A DISPOSIÇÃO

Publicação Nº 193159

PORTARIA Nº 001/2019 COLOCAR VEÍCULO E MOTORISTA 
A DISPOSIÇÃO

JOSÉ AUGUSTO NETTO Secretário Municipal de Cultura e 
Arte, usando suas atribuições.

R E S O L V E:

Art. 1º - COLOCAR À DISPOSIÇÃO da Secretaria Municipal 
do Trabalho, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Co-
mércio e Turismo, o Senhor José Augusto Neto, nomeado 
através do Decreto N.º 526 de 28 de janeiro de 2019, 
Cargo de Secretário, lotado na Secretaria Municipal do Tra-
balho, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e 
Turismo, para conduzir o servidor Rodrigo de Oliveira para 
participar do Treinamento de Agente de Crédito no dia 11 
de março de 2019 no Município de Domingos Martins/ES. 
Informamos que ás diárias serão pagas pela secretaria re-
quisitante.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, retroa-
gindo seus efeitos a 11 de março de 2019.

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

Secretaria Municipal de Cultura e Arte de São Gabriel da 
Palha, 12 de março de 2019.

JOSÉ AUGUSTO NETTO

Secretário de Cultura e Arte

REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA 1.090/2018-KA-
LINCA SOARES LORENZONI-CONCEDE GRATI-
FICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR

Publicação Nº 193190

PORTARIA Nº 1.090/2018

CONCEDE A SERVIDORA KALINCA SOARES LORENZONI 
GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR.

LEONARDO LUIZ VALBUSA BRAGATO, Prefeito Municipal 
em Exercício de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito 

Santo, usando de suas atribuições legais. ...

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 44/2018, 
de 03/01/2018, em que a Servidora KALINCA SOARES 
LORENZONI, requer o recebimento de Adicional de Nível 
Superior.

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER à Servidora KALINCA SOARES LO-
RENZONI, Matrícula 5645, Agente de Serviços de Saúde, 
Carreira III, Classe “A”, nomeada pelo Decreto nº 104 de 
30/03/2016, adicional por Habilitação em Nível Superior, 
fazendo jus a perceber 10% (dez por cento) sobre os 
vencimentos do cargo, a partir de 03 de janeiro de 2018, 
conforme estabelece o Artigo 68 da Lei Complementar 
44/2015, de 15 de novembro de 2015.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a data de 03 de janeiro 
de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
11 de janeiro de 2018.

LEONARDO LUIZ VALBUSA BRAGATO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA 2.562/2019-SUS-
PENDE PERIODO DE FÉRIAS DA SERVIDORA 
MAGDA APARECIDA FERREIRA DIAS OLIVEIRA

Publicação Nº 193191

PORTARIA Nº 2.562/2019

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MAGDA 
APARECIDA FERREIRA DIAS OLIVEIRA

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender o período de férias da Servidora MAG-
DA APARECIDA FERREIRA DIAS OLIVEIRA, Matrícula 4078, 
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Técnico em Contabilidade, de 01/03/2019 a 30/03/2019, 
relativas ao período de 2018/2019, por imperiosa neces-
sidade do serviço público, a serem gozadas em momento 
oportuno.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
01 de abril de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 004 / 2019 - CMDCA
Publicação Nº 193172

RESOLUÇÃO Nº 004 / 2019 - CMDCA

Dispõe sobre os atos preparatórios, a recepção de votos, 
as garantias eleitorais, a totalização, a divulgação e as 
normas e Procedimentos para Mesários e Juntas Apurado-
ras para o Processo de Escolha dos membros do Conselho 
Tutelar no Município de São Gabriel da Palha - ES.

Considerando o disposto no art. 139 da Lei nº 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) e nas Leis Munici-
pais nº 51/2016 e 62/2019 e fundamentado na Resolução 
nº 001/2019 do Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente, no uso de suas atribuições;

RESOLVE:

Capítulo I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Serão realizadas eleições para os membros do 
Conselho Tutelar do Município de São Gabriel da Palha – ES 
, em 06 de outubro de 2019, por sufrágio universal e voto 
direto, secreto e facultativo.

Art. 2º. Nas eleições serão utilizadas urnas de lona forneci-
das pelo Tribunal Regional Eleitoral, as cédulas aprovadas 
e confeccionadas segundo as orientações e deliberações 
do CMDCA, bem como os demais recursos, humanos e ma-
teriais necessários para o bom andamento do pleito.

Parágrafo único. As urnas e demais recursos previstos no 
caput deste artigo serão instalados, exclusivamente em 

equipamentos previamente designados pela Comissão Es-
pecial designada pelo CMDCA.

Art. 3º. Podem votar os maiores de 16 (dezesseis) anos, 
inscritos regularmente como eleitores do Município de São 
Gabriel da Palha.

Art. 4°. Em hipótese alguma o eleitor poderá votar fora da 
regional a que pertence, devendo votar em um dos candi-
datos registrados na mencionada regional.

Art. 5º. O eleitor votará uma única vez em 01 (um) candi-
dato de sua regional.

§ 1º. Terão preferência para votar os candidatos, os com-
ponentes da Mesa Receptora, os Promotores Eleitorais, os 
Policiais Militares em serviço, os eleitores maiores de 60 
(sessenta) anos, os enfermos, os eleitores com deficiên-
cia ou com mobilidade reduzida e as mulheres grávidas e 
lactantes.

§ 2º. São documentos oficiais para comprovação da iden-
tidade do eleitor:

I - carteira de identidade, passaporte ou outro documento 
oficial com foto de valor legal equivalente, inclusive cartei-
ra de categoria profissional reconhecida por lei;

II - certificado de reservista;

III - carteira de trabalho;

IV - carteira nacional de habilitação.

§ 3º. Não será admitida a certidão de nascimento ou ca-
samento como prova de identidade do eleitor no momento 
da votação.

§ 4º. Na cabina de votação é vedado ao eleitor portar 
aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas, fil-
madoras, equipamento de radiocomunicação, ou qualquer 
instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, de-
vendo ficar retidos na Mesa Receptora enquanto o eleitor 
estiver votando (Lei nº 9.504/97, art. 91-A, parágrafo úni-
co).

§ 5º. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem 
o eleitor analfabeto a votar, os quais serão submetidos à 
decisão do Presidente da Mesa Receptora, não sendo os 
componentes da Mesa obrigados a fornecê-los.

§ 6º. O eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, ao 
votar, poderá ser auxiliado por pessoa de sua confiança, 
ainda que não o tenha requerido antecipadamente à Co-
missão Especial.

§ 7º. O Presidente da Mesa Receptora de Votos, verifican-
do ser imprescindível que o eleitor com deficiência seja au-
xiliado por pessoa de sua confiança para votar, autorizará 
o ingresso dessa segunda pessoa, com o eleitor, na cabina, 
podendo esta, inclusive, escrever o nome e/ou apelido ou 
o número do candidato.

§ 8º. A pessoa que auxiliará o eleitor com deficiência não 
poderá ser o candidato, seu fiscal ou ter participado da 
campanha do candidato.

§ 9º. A assistência de outra pessoa ao eleitor com defici-
ência deverá ser consignada em ata.
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Art. 6º. Os locais designados para votação e apuração dos 
votos serão publicados no sítio eletrônico da Prefeitura Mu-
nicipal de São Gabriel da Palha e em editais afixados em 
locais públicos com antecedência mínima de 10 (dez) dias 
da data do pleito.

Art. 7º. As urnas de lona que serão utilizadas para vota-
ção serão devidamente fechadas e lacradas em cerimônia 
específica, no dia 01 de outubro de 2019, às 13:00h na 
Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo convi-
dados todos os interessados e pessoalmente notificado o 
representante do Ministério Público.

§ 1º. As urnas de contingência também serão preparadas 
e lacradas, sendo identificadas com o fim a que se desti-
nam;

§ 2º. Os lacres das urnas descritas no caput e §1º deste 
artigo, serão assinados por dois membros da Comissão Es-
pecial e pelo representante do Ministério Público.

§ 3º. Antes de lavrar a ata da cerimônia, os lacres não uti-
lizados deverão ser acondicionados em envelope lacrado e 
assinado pelos presentes; aqueles assinados e não utiliza-
dos deverão ser destruídos.

§ 4º. A ata referida no §3º deverá ser assinada pelos pre-
sentes e conter, dentre outros, os seguintes dados:

I - data, horário e local de início e término das atividades;

II - nome e qualificação dos presentes;

III - quantidade e identificação das urnas a serem distri-
buídas para os locais de votação, assim como as de con-
tingência.

§ 5º. Cópia da ata será afixada no local onde se realizou 
o procedimento, mantendo-se a original arquivada na Se-
cretaria Municipal de Assistência Social de São Gabriel da 
Palha.

§ 6º. Na hipótese de ser constatado problema em uma 
ou mais urnas antes do início da votação, o Presidente da 
Mesa Receptora, na presença dos fiscais, poderá determi-
nar a substituição por outra de contingência.

Art. 8º. As cédulas eleitorais oficiais serão confeccionadas 
conforme modelo aprovado pelo CMDCA e impressas por 
empresa especializada.

Parágrafo único. Na hipótese de o número de cédulas eleito-
rais oficiais impressas distribuídas nas Regionais, não aten-
der ao número de eleitores, serão utilizadas cédulas rema-
nejadas entre as Regionais, com o devido registro em ata.

Capítulo II

DA COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO DE ESCOLHA

Art. 9º. Em preparação aos trabalhos no dia da eleição, 
compete à Comissão Especial do Processo de Escolha, de-
signada pelo CMDCA, sem prejuízo de outras providências:

I - a escolha dos locais de votação e apuração, observan-
do, em qualquer caso, a facilidade de acesso à população 
e as condições de acessibilidade de eleitores com deficiên-
cia, idosos e que possuam dificuldade de locomoção;

II - a realização de reunião destinada a informar aos can-
didatos, fiscais e demais participantes sobre as condutas 
vedadas durante a campanha e no dia da votação, com 
a elaboração de um termo de compromisso de que serão 
observadas as normas respectivas, a ser assinado pelos 
candidatos;

III - a realização de uma ou mais audiências públicas, para 
que os candidatos exponham suas propostas à população, 
assegurando a isonomia entre os mesmos;

IV - a ampla divulgação da eleição junto à população, as-
sim como dos locais e horário de início e término votação, 
tanto por meio dos órgãos oficiais, quanto por meio de 
cartazes e chamadas em programas de rádio e televisão;

V - a ampla divulgação do local e horários em que receberá 
denúncias acerca de irregularidades na propaganda;

VI - providenciar a confecção das cédulas eleitorais, con-
forme modelo previamente aprovado, criando mecanismos 
de segurança que impeçam a duplicação daquelas por ter-
ceiros, de modo a evitar fraudes;

VII - providenciar a seleção e adequada capacitação dos 
mesários, secretários de mesa, escrutinadores e demais 
servidores designados para atuar no dia da eleição;

VIII - providenciar apoio junto aos órgãos de segurança 
pública, mediante contato prévio junto ao comando da Po-
lícia Militar, para garantir a segurança dos locais de vota-
ção e apuração de votos, além de coibir possíveis abusos 
e/ou tumultos (com o fornecimento, aos integrantes da 
própria Comissão, Presidentes de Mesa e Ministério Pú-
blico, dos nomes e telefones de contato dos agentes que 
estarão de serviço no dia da votação);

IX - o transporte seguro das cédulas e urnas eleitorais até 
os locais de votação e onde ocorrerá a apuração dos votos, 
devendo prever, com a antecedência devida, a forma como 
isto ocorrerá;

X - a devida organização dos locais de votação, com a 
colocação das urnas e cabines de votação em locais ade-
quados, fornecimento de canetas de cor padrão (e dife-
renciada) para as cabines de votação, mesas receptoras 
e apuradoras, cartazes contendo orientação aos eleitores, 
alimentação para os mesários etc.;

XI - o fornecimento de veículo e motorista para os mem-
bros da Comissão Especial para que possam acompanhar 
de perto a votação e realizar o trabalho de fiscalização, 
efetuando as diligências necessárias para aferir possíveis 
irregularidades;

XII - a confecção, juntamente com as cédulas para votação 
manual, de crachás ou outras formas de identificação dos 
mesários, secretários, auxiliares, escrutinadores, mem-
bros da própria Comissão Especial (além de outros servi-
dores que atuarão em caráter oficial, no processo de es-
colha), assim como dos fiscais indicados pelos candidatos, 
seguindo modelo padrão previamente aprovado, que de-
verão ser a todos distribuídos com a antecedência devida;

XIII - a definição do número máximo de fiscais dos candi-
datos que poderão acompanhar os trabalhos de votação e 
apuração, como forma de evitar aglomeração, com a pre-
visão de que, em sendo necessário, haverá “rodízio” entre 
os mesmos;
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XIV - a designação de servidores para atuar nos locais 
de votação e apuração, orientando eleitores e prestando 
apoio administrativo aos mesários, escrutinadores e à pró-
pria comissão Especial.

§ 1º. Para o adequado desempenho de suas atribuições a 
Comissão Especial receberá assessoramento técnico, den-
tre outros, pela Procuradoria do Município ou órgão equi-
valente com conhecimento em matéria de Direito;

§ 2º. No dia da votação, a Comissão Especial permanecerá 
em regime de plantão, que somente se encerrará após a 
apuração dos votos e proclamação do resultado do proces-
so de escolha;

§ 3º. Para facilitar o acionamento dos membros da Comis-
são Especial, seus telefones de contato serão fornecidos 
aos integrantes das Mesas Receptoras e Juntas Apurado-
ras, assim como ao representante do Ministério Público.

Art. 10. A Comissão Especial enviará ao Presidente de 
cada Mesa Receptora de Votos, no que couber, o seguinte 
material:

I - urna(s) lacrada(s);

II - lista contendo o nome e/ou apelido e o número dos 
candidatos habilitados, a qual estará disponível nos recin-
tos das seções eleitorais;

III - cadernos de votação dos eleitores da Seção;

IV - cabina de votação sem alusão a entidades externas;

V - cédulas eleitorais;

V - formulários "Ata da Mesa Receptora de Votos", confor-
me modelo fornecido pela Comissão Especial;

VI - almofada para carimbo, visando à coleta da impressão 
digital do eleitor que não saiba ou não possa assinar;

VII - senhas para serem distribuídas aos eleitores após as 
17:00 horas;

VIII - canetas esferográficas nas cores azul e/ou preta e 
papéis necessários aos trabalhos;

IX - envelopes para acondicionar os documentos relativos 
à Mesa; e,

X - lacre para a fenda da urna de lona, a ser colocado após 
a votação.

Parágrafo único. O material de que trata este artigo deverá 
ser entregue ao Presidente da Mesa Receptora, mediante 
protocolo, acompanhado da relação, na qual o destinatário 
declarará o que e como recebeu, apondo sua assinatura 
(Código Eleitoral, art. 133, § 1º).

Art. 11. Todas as decisões da Comissão Especial serão 
imediatamente comunicadas ao Ministério Público.

Capítulo III

DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS

Art. 12. A cada Seção Eleitoral corresponderá uma Mesa 
Receptora de Votos, salvo na hipótese de agregação de 
seções.

Parágrafo único. A Comissão do Processo de Escolha, a 
qualquer tempo, poderá determinar a agregação de Se-
ções Eleitorais visando à racionalização dos trabalhos elei-
torais, desde que não importe qualquer prejuízo à votação.

Art. 13. Constituirão as Mesas Receptoras de votos um 
Presidente, um Mesário e um Secretário e um Suplente, 
nomeados e convocados pela Comissão Especial.

§ 1º. Em cumprimento às Resoluções do CMDCA, serão 
designados mesários suplentes da ordem de 10% (dez por 
cento) do número total, para eventuais substituições.

§ 2º. É facultada à Comissão Especial a dispensa do Su-
plente nas Mesas Receptoras de Votos, bem como a redu-
ção do número de membros das aludidas Mesas, para no 
mínimo, 02 (dois) membros.

§ 3º. Não poderão ser nomeados para compor as Mesas 
Receptoras de Votos:

I - os candidatos e seus parentes, consanguíneos ou afins, 
até o terceiro grau, inclusive;

II - o cônjuge ou o (a) companheiro (a) do candidato;

III - as pessoas que notoriamente estejam fazendo cam-
panha para um dos candidatos concorrentes ao pleito;

IV - os eleitores menores de 18 (dezoito) anos.

§ 1º. Os nomeados que não declararem a existência dos 
impedimentos referidos nos incisos I a IV do §3º deste 
artigo estarão sujeitos a sanções de ordem civil e adminis-
trativa, inclusive na forma prevista pela Lei nº 8.429/92.

§ 2º. O eleitor deverá apresentar ao Presidente da Mesa 
Receptora de Votos, o título de eleitor e a carteira de iden-
tidade ou outro documento oficial com fotografia.

§ 3º. Existindo dúvida quanto à identidade do eleitor, o 
Presidente da mesa deverá questioná-lo sobre os dados 
constantes no título de eleitor ou no documento de identi-
ficação, confrontando a assinatura do documento de iden-
tidade com aquela feita pelo eleitor, na sua presença, e 
mencionando na ata a dúvida suscitada;

§ 4º. A impugnação da identidade do eleitor, formulada 
por membros da mesa, ou fiscais, candidatos, Ministério 
Público ou qualquer eleitor, será apresentada verbalmente 
ou por escrito, antes de ser o mesmo admitido a votar;

§ 5º. Constará da ata as impugnações e o número de vo-
tos impugnados;

§ 6º. Nas Mesas Receptoras de Votos será permitida a fis-
calização de votação, a formulação de protestos, impug-
nações, inclusive quanto à identidade do eleitor, devendo 
ser registrado em ata.

Art. 14. Após a apresentação do eleitor para votar, o me-
sário deverá certificar se o nome do eleitor consta na lista-
gem fornecida pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Art. 15. Após a habilitação do eleitor para votar, o mesmo 
será encaminhado à cabina de votação, devendo o mesário 
colher sua assinatura no caderno de votação.
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Art. 16. Fica assegurado o sigilo do voto mediante:

I - o isolamento do eleitor, apenas para efeito de escolha 
dos candidatos;

II - a impossibilidade de ser acompanhado por qualquer 
pessoa à cabina eleitoral, salvo as hipóteses previstas nos 
parágrafos 5º a 8º do art. 5º, desta Resolução.

Parágrafo único. Os votos serão efetuados através da cé-
dula eleitoral, onde o eleitor colocará o número e/ou nome 
e/ou apelido do candidato.

Capítulo IV

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA MESA RECEPTORA

Art. 17. Compete ao Presidente da Mesa Receptora de Vo-
tos:

I - receber o material de votação, correspondente a sua 
mesa receptora de votos da Comissão Especial;

II - comparecer no local de votação, juntamente com os 
demais membros da Mesa Receptora de Votos, até as 
07:00 horas do dia da eleição, para inspeção e preparação 
do local, instalando as cabinas, conferindo e organizando 
o material de votação;

III - estar presente no ato de abertura e de encerramento 
da eleição, salvo força maior, comunicando o impedimen-
to à Comissão Especial, pelo menos vinte e quatro horas 
antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se o 
impedimento se der dentro desse prazo ou no curso de 
eleição;

IV - afixar as listas dos candidatos próximo à cabina de 
votação;

V - providenciar almofada com tinta para os analfabetos e 
os que não puderem assinar, exercerem o seu direito ao 
voto;

VI - substituir urnas e remanejar cédulas eleitorais, caso 
seja necessário;

VII - autorizar os eleitores a votar;

VIII - informar à Comissão Especial, os fatos que impeçam 
ou dificultem o início do processo de votação;

IX - resolver imediatamente todas as dificuldades ou dúvi-
das que ocorrerem;

X - manter a ordem, para o que poderá acionar a Polícia 
Militar ou Guarda Municipal;

XI - consultar a Comissão Especial e o Ministério Público 
sobre ocorrências cujas soluções deles dependerem;

XII - receber as impugnações dos fiscais dos candidatos, 
consignando-as em ata;

XIII - fiscalizar a distribuição das senhas;

XIV - zelar pela preservação das urnas, da cabina de vo-
tação e da lista contendo os nomes e/ou apelidos e os 
números dos candidatos, disponível no recinto da Seção;

XV - verificar as credenciais dos representantes e/ou fis-
cais dos candidatos;

XVI - coordenar o trabalho do mesário, secretário e fiscais, 
no intuito de organizar o processo de eleição;

XVII - declarar encerrada a votação às 17:00 horas e de-
terminar o responsável encarregado da distribuição de se-
nhas numeradas aos eleitores presentes, recolhendo seus 
títulos de eleitor;

XVIII - vedar a fenda da urna de lona com o lacre apro-
priado, rubricado por ele e pelo Secretário e, facultativa-
mente, pelos fiscais dos candidatos e do representante do 
Ministério Público;

XIX- recolher todo o material de votação e entregá-lo me-
diante recibo em 02 (duas) vias, com a indicação de hora 
à Comissão Especial e/ou representante indicado por ela, 
que por sua vez entregará o material no local designado 
para escrutínio, para a contagem final dos votos, logo após 
o encerramento da eleição.

Art. 18. Compete ao Secretário:

I - elaborar a ata da eleição, onde constarão as impug-
nações, os incidentes ocorridos no curso da votação e o 
número de eleitores votantes;

II - distribuir aos eleitores, às 17:00 horas, as senhas de 
entrada, previamente rubricadas ou carimbadas, segundo 
a ordem numérica;

III - cumprir as demais obrigações que lhe for atribuída.

Parágrafo único. A ata deverá ser assinada pelo Secretário, 
Presidente e Mesário, além dos fiscais presentes.

Art. 19. Compete aos Mesários:

I - identificar o eleitor e entregar o comprovante de vota-
ção;

II - substituir o Presidente, de modo que haja sempre 
quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade 
do processo eleitoral, cabendo-lhes ainda, assinar a ata da 
eleição.

Parágrafo único. Não comparecendo o Presidente até as 
07h30min, assumirá a Presidência, o Mesário e, na sua 
falta ou impedimento, o Secretário ou um dos Suplentes 
indicados pelo Coordenador Local.

Art. 20. Compete aos componentes das Mesas Receptoras:

I - cumprir as normas e procedimento estabelecidos pela 
Comissão Especial;

II - registrar a impugnação dos votos apresentados pelos 
fiscais na ata e proceder a colheita do voto em separado;

III - verificar a urna de lona e o material necessário para a 
votação, antes do início da eleição e, em caso de irregula-
ridade, comunicar ao Ministério Público e ao Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, 
tomando as providências cabíveis;

IV - cumprir as demais obrigações que lhes forem atribu-
ídas.

Capítulo V
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DA VOTAÇÃO

Art. 21. O processo de escolha será fiscalizado pelo Minis-
tério Público, pela Comissão Especial e pelo Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

§ 1º. Poderão permanecer nas seções de votação, no má-
ximo, 07 (sete) pessoas, entre eles, o candidato ou seu 
fiscal/representante, membros do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, represen-
tante do Ministério Público, além dos membros da Mesa 
Receptora.

§ 2º. O candidato ou pessoa por ele designada a represen-
tá-lo, que por qualquer ação ou omissão venha a tumul-
tuar ou prejudicar o bom andamento dos trabalhos, será 
convidado pelo Presidente da Mesa Receptora de Votos a 
se retirar do local, sem prejuízo da posterior aplicação de 
outras sanções decorrentes de tal conduta.

Art. 22. Serão observados na votação os seguintes proce-
dimentos:

I - o eleitor, ao apresentar-se na Seção e antes de adentrar 
o recinto da Mesa Receptora de Votos, deverá postar-se 
em fila;

II - admitido a adentrar, o eleitor apresentará seu docu-
mento de identificação com foto à Mesa Receptora de Vo-
tos, o qual poderá ser examinado pelos fiscais dos candi-
datos ou pelo representante do Ministério Público;

III - o componente da Mesa localizará o cadastro de elei-
tores da urna e no caderno de votação o nome do eleitor 
e o confrontará com o nome constante no documento de 
identificação;

IV - não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor, será 
ele convidado a apor sua assinatura ou impressão digital 
no caderno de votação;

V - identificado, o eleitor será instruído sobre a forma de 
dobrar a cédula após a anotação do voto, bem como a ma-
neira de colocá-las na urna de lona;

VI - entrega da cédula aberta ao eleitor;

VII - o eleitor será convidado a se dirigir à cabina para es-
crever o nome e/ou apelido e/ou número do candidato de 
sua preferência e dobrar a cédula;

VIII - ao sair da cabina, o eleitor depositará a cédula na 
urna de lona, fazendo-o de maneira a mostrar a parte ru-
bricada ao mesário e aos fiscais dos candidatos, para que 
verifiquem, sem nela tocar, se não foi substituída;

IX - se a cédula não for a mesma, o eleitor será convida-
do a voltar á cabina e a trazer o seu voto na cédula que 
recebeu;

X - caso o eleitor não queira retornar à cabina, será ano-
tada na ata a ocorrência, ficando o eleitor retido pela Mesa 
Receptora de Votos, com imediato acionamento da Comis-
são Especial e do Ministério Público;

XI - se o eleitor, ao receber a cédula, ou durante o ato de 
votar, verificar que se acha rasurada ou de algum modo 
viciada, ou se ele, por imprudência, imprevidência ou ig-
norância, a inutilizar, estragar ou assinalar erradamente, 
poderá pedir outra ao mesário, restituindo-lhe a primeira, 

que será imediatamente inutilizada à vista dos presentes 
e sem quebra do sigilo do que o eleitor nela haja indicado;

XII - após o depósito da cédula na urna de lona, o mesário 
devolverá o documento de identificação ao eleitor.

Parágrafo único. Caso necessária a inutilização de cédulas 
de votação por erro do eleitor que solicitar nova cédula, o 
fato deverá ser registrado esse fato, com o recolhimento 
e armazenamento da cédula inutilizada em separado, nela 
grifando a expressão “INUTILIZADO” ou similar.

Art. 23. As assinaturas dos eleitores serão recolhidas nos 
cadernos de votação, os quais, juntamente com o relatório 
final/ata da eleição e o material restante serão entregues 
no local designado para apuração.

§ 1°. O transporte dos documentos do processo de escolha 
será providenciado pela Comissão Especial ou pessoa que 
esta designar para este fim;

§ 2°. Cabe à Comissão Especial garantir a segurança dos 
encarregados do transporte das urnas até o local de apu-
ração.

Capítulo VI

DA APURAÇÃO

Art. 24. A apuração dos votos ocorrerá imediatamente 
após o recebimento das urnas no local designado para 
escrutínio, observados no que couber, os procedimentos 
previstos nos artigos 159 a 187 do Código Eleitoral e o 
disposto nesta Resolução.

§ 1º. A apuração será feita por meio de uma Junta Apu-
radora em número de 03 (três) membros, mais 02 (dois) 
auxiliares por seção eleitoral;

§ 2º. Haverá 01 (uma) Junta Apuradora para cada 02 
(duas) urnas de lona;

§ 3º. No curso dos trabalhos, todos os membros das Jun-
tas Apuradoras e respectivos auxiliares somente poderão 
portar e utilizar caneta esferográfica de cor vermelha;

§ 4º. O representante do Ministério Público será notificado 
para participar do ato de que trata o caput e os candidatos 
e seus fiscais credenciados serão convocados para acom-
panhar os procedimentos relativos à apuração;

§ 5º. As Juntas de Apuração procederão da seguinte forma:

I - receberão os documentos da votação, examinando sua 
idoneidade e regularidade, inclusive quanto ao funciona-
mento normal da Seção;

II - receberão as urnas e providenciarão a abertura das 
mesmas;

III - resolverão todas as impugnações e incidentes verifi-
cados durante os trabalhos de apuração;

IV - registrarão todos os procedimentos e ocorrências em 
ata específica para tal.

Art. 25. Serão consideradas válidas as cédulas que cor-
responderem ao modelo oficial, conforme estabelecido no 
caput do art. 9º desta Resolução.
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§ 1º. Serão nulos para todos os efeitos, os votos:

I - que contiverem o número e/ou nome e/ou apelido de 
candidatos inexistentes na regional;

II - dados a candidatos inelegíveis ou não registrados para 
concorrer ao pleito eleitoral;

III - das cédulas que não estiverem devidamente rubrica-
das, na forma prevista na presente Resolução;

IV - que tornem duvidosa a vontade do eleitor;

V - das cédulas que sejam ilegíveis ou contenham caracte-
res estranhos ao idioma Pátrio;

VI - das cédulas que contenham rasuras que impeçam o 
reconhecimento do número e/ou nome e/ou apelido do 
candidato;

VII - das cédulas que contenham mais de um nome de 
candidato à eleição.

§ 2º. Em caso de dúvida quanto à validade do voto, deverá 
ser imediatamente acionada a Comissão Especial e notifi-
cado o representante do Ministério Público.

Art. 26. A apuração dos votos ocorrerá num local único, 
especialmente designado para tal, da seguinte maneira:

I - retirando-se o lacre das urnas, na presença dos candi-
datos ou seus fiscais, do Ministério Público e dos demais 
escrutinadores;

II - contar as cédulas depositadas na urna;

III - desdobrar as cédulas, uma de cada vez, numerando-
-as sequencialmente;

IV - ler os votos e apor, nas cédulas, as expressões "em 
branco" ou "nulo", se for o caso, colhendo-se a rubrica do 
Secretário;

V - preencher no mapa de apuração o número de votos 
recebidos pelo candidato e/ou digitar no sistema de apura-
ção o número e/ou nome e/ou apelido do candidato;

VI - após conferência, gravar a mídia com os dados da 
votação da seção específica.

§ 1º. As ocorrências relativas às cédulas somente poderão 
ser suscitadas nessa oportunidade;

§ 2º. Os membros da Junta Apuradora e seus auxiliares 
somente desdobrarão a cédula seguinte após a confirma-
ção do registro da cédula anterior na urna;

§ 3º. Os eventuais erros de digitação deverão ser corrigi-
dos enquanto não for comandada a confirmação final do 
conteúdo da cédula.

Art. 27. Verificada a não correspondência entre o número 
sequencial da cédula em apuração e o apresentado pela 
urna, deverão os escrutinadores:

I - emitir o espelho parcial de cédulas;

II - comparar o conteúdo das cédulas com o do espelho 
parcial, a partir da última cédula até o momento em que 
se iniciou a incoincidência;

III - comandar a exclusão dos dados referentes às cédulas 
incoincidentes e retomar a apuração.

Parágrafo único. Havendo motivo justificado, a critério da 
Junta Apuradora, a apuração poderá ser reiniciada, apa-
gando-se todos os dados da Seção até então registrados.

Art. 28. A incoincidência entre o número de votantes e o 
de cédulas apuradas não constituirá motivo de nulidade 
da votação, desde que não resulte de fraude comprovada 
(Código Eleitoral, art. 166, §1º).

§ 1º. Se os membros da Junta Apuradora entenderem que 
a incoincidência resulta de fraude, será imediatamente 
acionada a Comissão Especial e notificado o representante 
do Ministério Público;

§ 2º. Caso a Comissão Especial entenda necessário anu-
lar a votação de uma determinada urna, determinará sua 
apuração em separado e recorrerá de ofício para a plenária 
do CMDCA.

Art. 29. Concluída a contagem de votos, os membros da 
Junta Apuradora providenciarão a emissão do boletim de 
urna em 03 (três) vias.

§ 1º. Os boletins de urna serão assinados pelos 03 (três) 
membros da Junta Apuradora e pelos 02 (dois) auxiliares 
e, se presentes, pelos fiscais dos candidatos e pelo repre-
sentante do Ministério Público.

§ 2º. Apenas os boletins de urna poderão servir como pro-
va posterior perante o CMDCA.

Art. 30. O encerramento da apuração de uma Seção con-
sistirá na emissão do boletim de urna com os resultados.

Art. 31. Concluída a apuração de uma urna e antes de 
se passar à subsequente, as cédulas serão recolhidas em 
envelope especial, o qual será fechado e lacrado, assim 
permanecendo até 10 de janeiro de 2020, salvo se houver 
pedido de recontagem ou recurso quanto ao seu conteúdo.

Art. 32. Apuradas todas as urnas, a Comissão Especial re-
ceberá o resultado das planilhas de apuração e, não ha-
vendo impugnações ou recursos, fará a totalização dos vo-
tos por candidato, lavrando a ata respectiva.

Art. 33. Resolvidas as impugnações apresentadas durante 
a votação, a Comissão Especial divulgará o resultado da 
eleição e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA, proclamará o resultado da eleição, 
que será posteriormente publicado nos órgãos oficiais.

Art. 34. Após a proclamação do resultado os candidatos 
poderão apresentar impugnações, que serão decididas 
pela Comissão Especial, após ouvida do Ministério Público.

Parágrafo único. Caberá recurso, da decisão da Comissão 
Especial ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente - CMDCA, imediatamente após a decisão.

Art. 35. Os pedidos de impugnação referentes ao resultado 
geral da eleição ou face propaganda irregular de candida-
tos, deverão ocorrer no prazo máximo de 02 (dois) dias 
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após a publicação oficial do resultado, devendo o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA 
decidir, em reunião extraordinária especialmente designa-
da para este fim, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Parágrafo único. A decisão do CMDCA será precedida de 
parecer da Procuradoria Jurídica do Município, com notifi-
cação pessoal do Ministério Público.

Art. 36. A pendência do julgamento de recursos não im-
pede a divulgação do resultado da votação, que deverá, 
no entanto, conter a ressalva quanto à possibilidade de 
alteração.

Art. 37. Uma vez julgados os recursos, cabe ao CMDCA 
dar ampla publicidade ao resultado final da eleição, sem 
prejuízo da retificação das publicações anteriormente efe-
tuadas, caso necessário.

Capítulo VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 38. Em caso de empate na votação de candidatos e 
de suplentes de uma mesma Regional, será considerado 
eleito o candidato mais idoso (Código Eleitoral, art. 111).

Art. 39. Serão considerados suplentes dos candidatos elei-
tos todos os demais candidatos pertencentes à mesma re-
gional que não forem eleitos, na ordem decrescente de 
votação.

Art. 40. Ao final dos trabalhos, a Junta de Apuração e seus 
auxiliares preencherão os relatórios por regional (mapas 
da apuração) conforme modelo fornecido pelo CMDCA, em 
duas vias, as quais serão assinadas e rubricadas por todos 
os componentes da referida Junta, fiscais dos candidatos 
que estiverem presentes e pelo representante do Ministé-
rio Público, dos quais constarão, pelo menos, os seguintes 
dados (analogia ao disposto no art. 186, §1º do Código 
Eleitoral):

I - o número de votos apurados diretamente pelas urnas;

II - as urnas anuladas e as não apuradas, os motivos e o 
número de votos anulados ou não apurados;

III - a votação dos candidatos por regional, na ordem da 
votação recebida;

IV - as impugnações apresentadas às Juntas de Apuração 
e como foram resolvidas, assim como os recursos que te-
nham sido interpostos.

Art. 41. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Co-
missão Especial, com consulta à Procuradoria do Município 
e notificação pessoal do Ministério Público.

São Gabriel da Palha, 15 de Março de 2019.

FERNANDA DAMACENA

Presidente do CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 005/2019 - CMDCA
Publicação Nº 193178

RESOLUÇÃO nº 005/2019 - CMDCA

Dispõe sobre as condutas vedadas aos(às) candidatos(as) 
e respectivos(as) fiscais durante o Processo de Escolha dos 
Membros do(s) Conselho(s) Tutelar(es) e sobre o procedi-
mento de sua apuração.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE (CMDCA) do Município de São Gabriel 
da Palha, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 
Municipal nº 51 de 2016 e Lei 62/2019 bem como pelo 
art. 139 Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente) e pelo art. 7º, da Resolução CONANDA nº 
170/14, que lhe conferem a presidência do Processo de 
Escolha dos Membros do Conselho Tutelar e,

CONSIDERANDO que o art. 7º, §1º, letra “c”, da Resolu-
ção CONANDA nº 170/14, dispõe que à Comissão Eleitoral 
do CMDCA cabe definir as condutas permitidas e vedadas 
aos(às) candidatos(as) a membros do(s) Conselho(s) Tu-
telar(es);

CONSIDERANDO, ainda, que o art. 11, §6º, incisos III e 
IX, da Resolução CONANDA nº 170/14, aponta também 
ser atribuição da Comissão Eleitoral do CMDCA, analisar 
e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos 
de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da vo-
tação, bem como resolver os casos omissos,

RESOLVE:

ART. 1º - A campanha dos(as) candidatos(as) a membros 
do Conselho Tutelar é permitida somente após a publica-
ção da lista final dos(as) candidatos(as) habilitados(as) no 
Processo de Escolha e será encerrada a meia noite da vés-
pera do dia da votação.

ART. 2º - Serão consideradas condutas vedadas aos(às) 
candidatos(as) devidamente habilitados ao Processo de 
Escolha dos membros do Conselho Tutelar de 2019 e aos 
seus prepostos:

DA PROPAGANDA

a.) oferecer, prometer ou solicitar dinheiro, dádiva, rifa, 
sorteio ou vantagem de qualquer natureza;

b.) perturbar o sossego público, com algazarra ou abusos 
de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;

c.) fazer propaganda por meio de impressos ou de objeto 
que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com 
moeda;

d.) prejudicar a higiene e a estética urbana ou desrespei-
tar posturas municipais ou que impliquem qualquer restri-
ção de direito;

e.) caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem 
como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública;

f.) fazer propaganda de qualquer natureza, que for 
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veiculada por meio de pichação, inscrição a tinta, fixação 
de placas, estandartes, faixas e assemelhados, nos bens 
cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Públi-
co, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum (cinema, 
clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, está-
dios, ainda que de propriedade privada), inclusive postes 
de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, 
passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipa-
mentos urbanos;

g.) colocar propaganda de qualquer natureza em árvores 
e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em 
muros, cercas e tapumes divisórios, mesmo que não lhes 
causem dano;

h.) fazer propaganda mediante outdoors, sujeitando-se a 
empresa responsável e candidatos(as) à imediata retirada 
da propaganda irregular.

DA CAMPANHA PARA ESCOLHA

a.) confeccionar, utilizar ou distribuir por comitê, candi-
dato(a) ou com a sua autorização, camisetas, chaveiros, 
bonés, canetas, brindes, cesta básicas ou quaisquer ou-
tros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem 
ao(à) eleitor(a);

b.) realizar showmício e evento assemelhado para promo-
ção de candidatos(as), bem como apresentação, remune-
rada ou não, de artistas com a finalidade de animar comí-
cio ou reunião de campanha;

c.) utilizar trios elétricos em campanha, exceto para a so-
norização de anúncio de comícios;

d.) usar símbolos, frases ou imagens, associadas ou se-
melhantes às empregadas por órgão de governo, empresa 
pública ou sociedade de economia mista;

e.) efetuar qualquer tipo de pagamento em troca de espa-
ço para a veiculação de propaganda em bens particulares, 
cuja cessão deve ser espontânea e gratuita;

f.) contratar ou utilizar, ainda que em regime de volun-
tariado, de crianças e adolescentes para distribuição de 
material de campanha em vias públicas, residências de 
eleitores e estabelecimentos comerciais.

NO DIA DO PROCESSO DE ESCOLHA

a.) usar alto-falantes e amplificadores de som ou promo-
ver comício ou carreata;

b.) arregimentar eleitor ou fazer propaganda de boca de 
urna;

c.) até o término do horário de votação, contribuir, de 
qualquer forma, para aglomeração de pessoas portando 
vestuário padronizado, de modo a caracterizar manifesta-
ção coletiva, com ou sem utilização de veículos;

d.) fornecer aos(às) eleitores(as) transporte ou refeições;

e.) doar, oferecer, prometer ou entregar ao(à) eleitor(a), 
com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal 
de qualquer natureza, inclusive emprego ou função públi-
ca, desde o registro de candidatura até o dia da eleição, 
inclusive (captação de sufrágio);

f.) padronizar, nos trabalhos de votação, o vestuário 
dos(as) seus(suas) respectivos(as) fiscais.

DAS PENALIDADES

ART. 3º - O desrespeito às regras apontadas no art. 2º 
desta Resolução caracterizará inidoneidade moral, deixan-
do o(a) candidato(a) passível de impugnação da candida-
tura, por conta da inobservância do requisito previsto no 
art. 133, inciso I, da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente).

DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE CONDUTAS VEDA-
DAS

ART. 4º - Qualquer cidadão ou candidato(a) poderá repre-
sentar à Comissão Eleitoral do CMDCA contra aquele(a) 
que infringir as normas estabelecidas por meio desta Re-
solução, instruindo a representação com provas ou indícios 
de provas da infração.

Parágrafo único - Cabe à Comissão Eleitoral do CMDCA 
registrar e fornecer protocolo ao representante, com envio 
de cópia da representação ao Ministério Público.

ART. 5º - No prazo de 01 (um) dia contado do recebimento 
da notícia da infração às condutas vedadas previstas nesta 
Resolução, a Comissão Eleitoral do CMDCA deverá instau-
rar procedimento administrativo para a devida apuração 
de sua ocorrência, expedindo-se notificação ao(à) infra-
tor(a) para que, se o desejar, apresente defesa no prazo 
de 02 (dois) dias contados do recebimento da notificação 
(art. 11, §3º, inciso I, da Resolução CONANDA nº 170/14).

Parágrafo único - O procedimento administrativo também 
poderá ser instaurado de ofício pela Comissão Eleitoral 
do CMDCA, assim que tomar conhecimento por qualquer 
meio, da prática da infração.

ART. 6º - A Comissão Eleitoral do CMDCA poderá, no prazo 
de 02 (dois) dias do término do prazo da defesa:

I - arquivar o procedimento administrativo se entender não 
configurada a infração ou não houver provas suficientes da 
autoria, notificando-se pessoalmente o representado e o 
representante, se for o caso;

II - determinar a produção de provas em reunião designa-
da no máximo em 02 (dois) dias contados do decurso do 
prazo para defesa (art. 11, § 3º, inciso II, da Resolução 
CONANDA nº 170/14).

§ 1º - No caso do inciso II supra, o representante será in-
timado pessoalmente a, querendo, comparecer à reunião 
designada e efetuar sustentação, oral ou por escrito, à luz 
das provas e argumentos apresentados pela defesa;

§ 2º - Após a manifestação do representante, ou mesmo 
na ausência deste, será facultado ao representado a efetu-
ar sustentação, oral ou por escrito, por si ou por defensor 
constituído;

§ 3º -Eventual ausência do representante ou do represen-
tado não impedem a realização da reunião a que se refere 
o inciso II supra, desde que tenham sido ambos notifica-
dos para o ato.
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ART. 7º - Finalizada a reunião designada para a produção 
das provas indicadas pelas partes, a Comissão Eleitoral de-
cidirá, fundamentadamente, em 02 (dois) dias, notifican-
do-se, em igual prazo, o(a) representado(a) e, se o caso, 
o(a) representante, que terão também o mesmo prazo 
para interpor recurso, sem efeito suspensivo, à Plenária 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente (art. 11, § 4º, da Resolução CONANDA nº 170/14).

§ 1º - A Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente decidirá em 02 (dois) dias do 
término do prazo da interposição do recurso, reunindo-se, 
se preciso for, extraordinariamente (art. 11, § 4º, da Re-
solução CONANDA nº 170/14);

§ 2º - No julgamento do recurso será observado o mesmo 
procedimento indicado no art. 6º, §§ 1º a 3º da presente 
Resolução.

ART. 8º - Caso seja cassado o registro da candidatura, em 
havendo tempo hábil, o nome do candidato cassado será 
excluído da cédula eleitoral ou da programação da urna 
eletrônica.

Parágrafo único - Em não havendo tempo hábil para exclu-
são do nome do candidato cassado da cédula eleitoral ou 
da programação da urna eletrônica, os votos a ele porven-
tura creditados serão considerados nulos.

ART. 9º -O(A) representante do Ministério Público, tal qual 
determina o art. 11, § 7º, da Resolução CONANDA nº 
170/14, deverá ser cientificado de todas as decisões da 
Comissão Eleitoral do CMDCA e de sua Plenária, no prazo 
de 02 (dois) dias de sua prolação.

ART. 10 - Os prazos previstos no art. 5º seguirão a re-
gra do art. 212 do Código de Processo Civil (Lei Federal 
nº 13.105), ou seja, realizar-se-ão em dias úteis, das 06 
(seis) às 20 (vinte) horas.

DA PUBLICIDADE DESTA RESOLUÇÃO

ART. 11 - Para que o teor desta Resolução seja de conheci-
mento de todos os munícipes e candidatos(as), ela deverá 
ter ampla publicidade, sendo publicada no Diário Oficial do 
Município ou meios equivalentes, além de ser afixada em 
locais de grande acesso ao público e noticiada em rádios, 
jornais e outros meios de divulgação, inclusive e se possí-
vel, pela internet.

Parágrafo único - O Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente dará ampla divulgação dos te-
lefones, endereços eletrônicos e locais onde poderão ser 
encaminhadas denúncias de violação das regras de cam-
panha;

ART. 12 - A fim de que os(as) candidatos(as) não aleguem 
desconhecimento do teor desta Resolução, a Comissão 
Eleitoral do CMDCA fará reunião com eles(as) em 02 (dois) 
momentos do Processo de Escolha dos Membros do Con-
selho Tutelar:

a.) antes do início da campanha, tão logo seja publicada a 
relação dos(as) candidatos(as) inscritos(as) e considera-
dos(as) habilitados(as) - art. 11, §§ 5º e 6º, da Resolução 
CONANDA nº 170/14;

b.) na véspera do dia da votação.

Parágrafo único - Em cada uma dessas reuniões, será la-
vrado Termo de Compromisso, assinado por todos(as) can-
didatos(as) a Membros do Conselho Tutelar e integrantes 
da Comissão Eleitoral, no sentido de que as regras previs-
tas nesta Resolução serão devidamente respeitadas, sob 
pena de impugnação da candidatura (art. 11, §6º, inciso I, 
da Resolução CONANDA nº 170/14).

São Gabriel da Palha, ES 15 de março de 2019

FERNANDA DAMACENA

Presidente do CMDCA

RESUMO DE TERMO DE COLABORAÇÃO: CEN-
TRO SOCIAL DE RECUPERAÇÃO E BENEFICÊN-
CIA SÃO GABRIEL

Publicação Nº 193050

CENTRO SOCIAL DE RECUPERAÇÃO E BENEFICÊNCIA SÃO 
GABRIEL

ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS

ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº. 
378/83 - ESTADUAL Nº. 4.019/87

FEDERAL DECRETO DE 22/09/1998-DIÁRIO OF. UNIÃO DE 
23/09/1998

Rua Petronilho Reis, 76 - Bairro Santa Rita – C.G.C. 
27.452.200.000l-3l - CEP. 29.780-000

TELEFONE (027) 727-2204 - SÃO GABRIEL DA PALHA - 
ESPÍRITO SANTO

CENTRO SOCIAL DE RECUPERAÇÃO E BENEFICÊNCIA SÃO 
GABRIEL

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA

CNPJ: 27.452.200/0001-31

RESUMO DE TERMO DE COLABORAÇÃO, OBSERVADAS 
AS DISPOSIÇÕES NA LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 
2014.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 4/2019

PROCESSO Nº 000750/2019 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL 
DA PALHA - ESPÍRITO SANTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL- CENTRO SOCIAL 
DE RECUPERAÇÃO E BENEFICÊNCIA SÃO GABRIEL
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DO OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEI-
ROS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO/
CUSTEIO (ALIMENTAÇÃO, ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE, 
GÁS, COMBUSTIVEL, PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS 
(CLT) E ENCARGOS SOCIAIS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA 
PERMANÊNCIA.

DO RECURSO FINANCEIRO: A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL TRANFERIRÁ, PARA EXECUÇÃO DO PRESEN-
TE TERMO DE COLABORAÇÃO, RECURSO NO VALOR DE: 
-R$17.520,00 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E VINTE 
REAIS) RECURSOS DO FNAS (UNIÃO). – R$50.000,00 
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTENCIA SOCIAL. – 
R$60.000,00 RECURSOS ORDINÁRIOS (PRÓPRIO) , DIVI-
DIDO EM 09 (NOVE) PARCELAS IGUAIS NOS MESES DE 
ABRIL/19 A DEZEMBRO/19 CONFORME PLANOS DE TRA-
BALHOS.

DA VIGÊNCIA: O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO 
VIGERÁ A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA ATÉ 
31/12/2019.

DATA DA ASSINATURA: 27 DE MARÇO DE 2019

SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, 04 DE ABRIL DE 2019.

CARLOS ALBERTO A. GARIANI

PRESIDENTE
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São José do Calçado

Prefeitura

TERMO DE DISPENSA PROCESSO Nº 1363/2019
Publicação Nº 192991

TERMO DE DISPENSA

PROCESSO Nº 1363/2019

O Município de São José do Calçado, torna público que, o Prefeito Municipal, através deste e de acordo com o art. 26, da Lei 
Federal nº.8.666/93, lavra o presente Termo de Dispensa para contratação dos serviços no objeto, diante das condições e 
do fundamento legal expressos no presente termo.

Os serviços objetos do presente termo serão realizados para a Secretaria Municipal de Saúde através do Fundo Municipal 
de Saúde..

Fundamentação Legal:

O presente termo de dispensa encontra fundamentação legal no artigo 24, inciso II, Lei Federal 8.666/93 e suas altera-
ções.

Objeto: Contratação de empresa especializada em fabricação de Placas Automotivas.

Prazo e datas:

Os serviços objeto do presente Termo de Dispensa serão realizados a partir da ordem de fornecimento.

Contratada: JUVENILSON RIBEIRO DA COSTA FABRICAÇÃO DE PLACAS AUTOMOTIVAS ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no C.N.P.J. sob nº. 09.640.484/0001-08, estabelecida à Rua Ataulfo Virgilio Lobo, nº 152, Centro, Cep: 
29.460-000, Tel. (28) 3562-1019, no município de Bom Jesus do Norte - ES.

Valor Total do Contratado: R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais).

Dotação Orçamentária:

Ficha 95 – Fonte de Recurso 1211 – Recurso Próprio.

São José do Calçado-ES, em 02 de abril de 2019.

José Carlos de Almeida

Prefeito Municipal
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São Roque do Canaã

Prefeitura

DECRETO Nº. 4.183/2019
Publicação Nº 192966

DECRETO Nº 4.183/2019

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Esta-
do do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a senhora NOEMI LUCHINI DA SIL-
VA, para o cargo de Assistente de Controle Administrativo, 
de provimento em comissão, referência CC-9, atividade da 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

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

Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

PORTARIA 010
Publicação Nº 193082

PORTARIA Nº 010/2019

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FIS-
CALIZAR E ACOMPANHAR O CONTRATO Nº 032/2019 DE 
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA E DE 
ÁGUA MINERAL.

O Secretário Municipal de Educação de São Roque do Ca-
naã – ES, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 
4507/2018;

RESOLVE:

1º - Designar a servidora BRUNA ZINGER, ocupante do 
cargo de Coordenador de Apoio Administrativo, para acom-
panhar e fiscalizar o contrato nº 032/2019, firmado com 
a Empresa ROBERTO CARLOS GORONSIO - ME, que tem 
como objeto o fornecimento de recarga de gás de cozinha 
e de água mineral.

2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos retroativos a partir 08 de 
março de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, registra-se e publica-se.

São Roque do Canaã – ES, 04 de abril de 2019.

MARCOS ANTONIO WOLKARTT

Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº. 119/2019
Publicação Nº 192967

PORTARIA Nº 119/2019

DISPÕE SOBRE LOCALIZAÇÃO 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, e considerando o art. 64, § 1° da Lei Municipal 
564/2009;

RESOLVE:

Art. 1º - Localizar a servidora NOEMI LUCHINI DA SILVA, 
ocupante do cargo de Assistente de Controle Administra-
tivo, atividade da Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças para a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal
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Serra

Prefeitura

100/2019 - ERRATA NA PUBLICAÇÃO DO VALOR
Publicação Nº 193090

ERRATA

No EXTRATO DO CONTRATO Nº 100/2019 publicado no DOM/ES do dia 22/03/2019 - Edição nº 1226 - Página 130; ONDE 
SE LÊ: Valor: R$ 53.701,67, LEIA-SE: Valor: R$ 53.701,01

Serra/ES, 04 de abril de 2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 062/2019
Publicação Nº 193141

Extrato da Ata de Registro de Preços (062)/2019

PROCESSO: 04.545/2019 Pregão Eletrônico: 046/2019

Validade do Registro: 12 (doze) meses a partir do dia posterior à publicação.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELETRICO

FORNECEDOR CNPJ

MEELCO COMERCIAL ELETRICA EIRELI
29.583.562/0001-97

Lote/ Item Desc. Marca Quant.

01/01
ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC SOLDÁVEL ¾’’

MTP 3.800 Metro

01/02
CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DE ¾’’

MTP 1.900 Unidade

01/03
ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DE ¾’’

MTP 2.375 Unidade

01/04
CONDULETE COM PARAFUSO

MTP 2.375 Unidade

01/05
ADAPTADOR PARA CONDULETE ¾’’

MTP 2.375 Unidade

01/06
LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL

MTP 950 Unidade

01/07
TAMPA P/ CONDULETE PARA 02 MÓDULOS ELÉTRICOS

MTP 2.280 Unidade

01/08
TAMPA P/ CONDULETE PARA 02 MÓDULOS RJ 11/45

MTP
95
Unidade

01/09
TAMPA P/ CONDULETE CEGA

MTP
475
Unidade

01/10
TAMPINHA PARA ABERTURA DO CONDULETE

MTP 9.500 Unidade

01/11
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR, MULTIUSO.

FAME
95
Unidade

01/12
QUADRO SOBREPOR EM PVC PARA ATÉ 5 DISJUNTORES DIN

FORCE LINE
19
Unidade

01/13
QUADRO SOBREPOR EM PVC PARA ATÉ 12 DISJUNTORES DIN

FORCE LINE
09
Unidade

01/14
QUADRO SOBREPOR EM PVC PARA ATÉ 24 DISJUNTORES DIN

FORCE LINE
09
Unidade

01/15
BARRAMENTO TRIFÁSICO DIN 80A 12P

ELITEK
19
Unidade

01/16
DISJUNTOR MONOPOLAR DIN DE 10A

ELITEK
190
Unidade

01/17
DISJUNTOR MONOPOLAR DIN DE 20A

ELITEK 190 Unidade
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01/18
DISJUNTOR MONOPOLAR DIN DE 25A

ELITEK
143
Unidade

01/19
DISJUNTOR MONOPOLAR DIN DE 32A

ELITEK
143
Unidade

01/20
DISJUNTOR MONOPOLAR DIN DE 40A

ELITEK 19 Unidade

01/21 DISJUNTOR BIPOLAR DIN DE 25A ELITEK
09
Unidade

01/22 DISJUNTOR BIPOLAR DIN DE 32A ELITEK
09
Unidade

01/23
DISJUNTOR BIPOLAR DIN DE 40A

ELITEK 09 Unidade

01/24 DISJUNTOR BIPOLAR DIN DE 60A ELITEK
09
Unidade

01/25 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN DE 50A ELITEK
09
Unidade

01/26
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN DE 60A

ELITEK 09 Unidade

01/27
TOMADA 10A DUPLA PARA CONDULETE

B-LUX 2.375 Unidade

01/28
TOMADA 20A SIMPLES PARA CONDULETE

B-LUX
143
Unidade

01/29
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM², TENSÃO NOMINAL ATÉ 750V VERME-
LHO INDUSFLX

14.250
Metro

01/30
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM², TENSÃO NOMINAL ATÉ 750V AZUL

INDUSFLX 14.250 Metro

01/31
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM² , TENSÃO NOMINAL ATÉ 750V VERDE

INDUSFLX 4.750 Metro

01/32
FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 19 MM X 20 M

STECK
19
Unidade

01/33
CONECTOR TIPO OLHAL P/ CABO 2,5 MM²

PENZEL 950 Unidade

01/34
CONECTOR AGULHA P/ CABO 2,5 MM²

PENZEL 1.900 Unidade

01/35
CONECTOR AGULHA P/ CABO 10 MM²

PENZEL 114 Unidade

01/36
DISCO DE CORTE BNA-12 DE 4. ½"

STANLEY
95
Unidade

01/37
DISCO DE LIXA FLAP 4. ½" - MTX (40)

MTX 190 Unidade

01/38
BUCHA DE FIXAÇÃO 6 MM, VR 6

IVIPLAST 9.500 Unidade

01/39
BUCHA DE FIXAÇÃO 8 MM, VR 8

IVIPLAST 9.500 Unidade

01/40
BUCHA DE FIXAÇÃO 10 MM, VR 10

IVIPLAST 4.750 Unidade

01/41
PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILLIPS 4 X 40MM - ROSCA 
SOBERBA JOMARCA

4.750
Unidade

01/42
PARAFUSO ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILIPS 5 X 50 MM - ROSCA 
SOBERBA JOMARCA 9.500 Unidade

01/43
PARAFUSO ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILIPS 5 X 60
MM - ROSCA SOBERBA

JOMARCA 2.850 Unidade

01/44
PARAFUSO ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILIPS 6 X 80 MM - ROSCA 
SOBERBA JOMARCA 2.850 Unidade

01/45
PARAFUSO ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILIPS 6 X 100 MM - ROSCA 
SOBERBA JOMARCA 2.850 Unidade
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01/46
PARAFUSO AUTO BROCANTE PHILIPS CHATA 4.2 X 19 MM ZINCADO, 
FLANGEADO JOMARCA 9.500 Unidade

01/47
PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXTAVADO 3/8 X 25 MM ZINCADO, FLAN-
GEADO JOMARCA 4.750 Unidade

01/48
PARAFUSO SEXTAVADO 80 MM - ROSCA SOBERBA

JOMARCA 9.500 Unidade

01/49
PARAFUSO SEXTAVADO 60 MM - ROSCA SOBERBA

JOMARCA 9.500 Unidade

01/50
PARAFUSO GN 25 PONTO AGULHA - CABEÇA CHATA PHILIPS

JOMARCA 9.500 Unidade

Serra, 04 de abril de 2019

AVISO MPE045/2018
Publicação Nº 193084

 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio da Pregoeira, 
torna Público que realizará licitação, na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO SOB Nº 045/2019, de acordo com as Leis 
10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/2006, 
Lei Municipal 3530/2010, Decreto Municipal n.º 0840 de 
2005 subsidiariamente da Lei nº 8.666/93, através do 
site: www.licitaçoes-e.com.br, objetivando a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON-
SULTORIA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO DO ESTU-
DO QUANTO AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL – APA MORRO DO VILANTE, em 
atendimento a Secretaria de Meio Ambiente - SEMMA. O 
Edital oriundo do processo nº 11660/2019 SEMMA, encon-
tra-se disponível no site acima. Abertura das propostas: 
às 08h30min. do dia 18/04/2019. Início sessão disputa: às 
09h00min. Do dia 18/04/2019.

Serra, 04 de abril de 2019.

Elizabeth Rebonato Potratz

Pregoeira Oficial/SEAD

DECRETO
Publicação Nº 193104

DECRETO Nº 4670, DE 4 DE ABRIL DE 2019

Exonera Gerente de Unidade de Atenção Primária à Saúde 
- 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, JOSÉ FÁBIO ARAUJO DOS SAN-
TOS, do cargo em comissão de GERENTE DE UNIDADE 
DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - CC-4 da Secretaria 

Municipal de Saúde - Sesa.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 2 de abril de 2019.

Palácio Municipal em Serra, aos 4 de abril de 2019.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Publicação Nº 193076

EXTRATO DE CONTRATO Nº 118/2019 - PROCESSO Nº. 
21814/2019

Partes: O Município da Serra e a Empresa ML REFERIGE-
RAÇÃO EIRELI ME. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 
INSTALADO. Vigência: 01(um) ano, contado do dia poste-
rior à data de sua publicação.

Data de assinatura: 03 de abril de 2019.

Gelson Silva Junquilho

Secretário Municipal de Educação

PORTARIA SEDUR
Publicação Nº 193149

PORTARIA N.º 003, DE 28 DE MARÇO DE 2018.

DESIGNA OS MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO 
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO - FMDU-SERRA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBA-
NO, da Prefeitura Municipal da Serra, no uso das atribui-
ções legais,

CONSIDERANDO o estabelecido por meio do Parágrafo 2º 
do artigo 6º do decreto nº. 2.540/2010, e tendo em vista 
a indicação das Secretarias e entidades, estabelece:

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam nomeados os membros do Conselho 
Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 

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


05/04/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1236

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 233

- FMDU-Serra, com a seguinte composição:

I – Presidente: Mirian Guidine Soprani – Secretária Munici-
pal de Desenvolvimento Urbano.

II – Gabriel Peixoto Costa Rocha - representante da Secre-
taria de Finanças;

III – Mário Shigeoka Filho - representante da Secretaria 
da Habitação;

IV – Vitor Emanoel Broedel Rocha - representante da Se-
cretaria de Obras;

V – Dourine Pereira Aroeira Suce - representante da Coor-
denação de Governo;

VI – Osmar Pimenta - representante da Federação das As-
sociações de Moradores da Serra — FAMS;

VII – Walter Amorim Bezerra - representante do Conselho 
da Cidade.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigência nesta data, con-
forme deliberado pela Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano, ficando revogadas as disposições em con-
trário.

Serra (ES), 28 de Março de 2018.

MIRIAN GUIDINE SOPRANI

Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano

PORTARIA SEDUR
Publicação Nº 193111

PORTARIA N.º 04 DE 03 DE ABRIL DE 2019.

ALTERAÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE 
AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – CMAIV.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBA-
NO, da Prefeitura Municipal da Serra, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas por lei e;

CONSIDERANDO a necessidade de designar servidores 
para compor a Comissão Municipal de Avaliação de Im-
pacto de Vizinhança – CMAIV, conforme estabelecido pelo 
parágrafo único do Artigo 1º do Decreto 6.223 de 19 de 
Janeiro de 2012;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear JOSÉ EDUARDO DE SOUZA DE OLIVEI-
RA – Matrícula 71.156 – como representante da Sedur / 
Mobilidade Urbana.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, dada e 
passada na Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Serra/ES, 03 de Abril de 2019.

ALEXANDRE FIOROTTI

Secretário Interino de Desenvolvimento Urbano – Serra/
ES

PORTARIAS
Publicação Nº 193100

PORTARIA Nº 89, DE 29 DE MARÇO DE 2019

Cessa os efeitos da Portaria nº 19, de 22 de janeiro de 
2018.

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 16.224/2019,

R E S O L V E :

Art. 1º Cessar os efeitos da Portaria nº 19, de 22 de janei-
ro de 2018, que prorrogou licença sem vencimento, para 
tratar de interesses particulares, à servidora CASSIA MA-
RIA RIBEIRO MENEZES, Professor MaPB - Artes, matrícula 
nº 25.962, lotada na Secretaria Municipal de Educação - 
Sedu.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 20 de março de 2019.

Palácio Municipal em Serra, aos 29 de março de 2019.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

MAISA EUFRASIA SILVA RAMOS FALCAO

Secretária Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos Interina

PORTARIA Nº 90, DE 29 DE MARÇO DE 2019

Vacância de Cargo.

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 artigo 65, inciso VI da Lei Municipal 
nº 2.360/2001, c/c o artigo nº 98 da Lei Municipal nº 
2.172/1999 e o inteiro teor do processo administrativo nº 
4.187/2019,

R E S O L V E :

Art. 1º Declarar a vacância do cargo de Professor MaPB 
- Artes, ocupado pela servidora MARIA ANGELICA VAGO 
SOARES, matrícula 25.853, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação - Sedu, por motivo de posse em outro cargo 
inacumulável, pelo período de 3 anos, ou antes, desde que 
a pedido da servidora.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 31 de janeiro de 2019.

Palácio Municipal em Serra, aos 29 de março de 2019.
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AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

MAISA EUFRASIA SILVA RAMOS FALCAO

Secretária Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos Interina

PORTARIA Nº 93, DE 2 DE ABRIL DE 2019

Cessa os efeitos da Portaria nº 33, de 13 de março de 
2015.

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 14.687/2019,

R E S O L V E :

Art. 1º Cessar os efeitos da Portaria nº 33, de 13 de março 
de 2015, que concedeu licença sem vencimento, para tra-
tar de interesses particulares, à servidora NIZELENE PIS-
SINATE DELUNARDO DOS SANTOS, matrícula nº 2.113, 
Professor MaPB – Assessoramento Pedagógico, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação - Sedu.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 7 de março de 2019.

Palácio Municipal em Serra, aos 2 de abril de 2019.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

MAISA EUFRASIA SILVA RAMOS FALCAO

Secretária Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos Interina

PORTARIA Nº 94, DE 2 DE ABRIL DE 2019

Vacância de Cargo.

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 artigo 65, inciso VI da Lei Municipal 
nº 2.360/2001, c/c o artigo nº 98 da Lei Municipal nº 
2.172/1999 e o inteiro teor do processo administrativo nº 
17.241/2019,

R E S O L V E :

Art. 1º Declarar a vacância do cargo de Professor MaPB 
- Matemática, ocupado pelo servidor JOSIAS DIONI BRA-
VIM, matrícula 44.637, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação - Sedu, por motivo de posse em outro cargo 
inacumulável, pelo período de 3 anos ou antes, desde que 
a pedido do servidor.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 19 de março de 2019.

Palácio Municipal em Serra, aos 2 de abril de 2019.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

MAISA EUFRASIA SILVA RAMOS FALCAO

Secretária Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos Interina



05/04/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1236

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 235

ERRATA
Publicação Nº 193150

 

ONDE SE LÊ:

25.00.00 - INSTITUTO PREV. SERV. MUNIC. DA SERRA

25.01.00 - Instituto Prev. Serv. Munic. da Serra

Funcional  / Natureza Especificação Fonte Recursos Valor Elemento Total
09.272.0520.2.164 Garantir e Manter o Pagamento dos Aposentados e Pe

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR2.410.0000 Recursos Vinculados ao RPPS-Plano Previdenciário 127.994.920

3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS 2.410.0000 Recursos Vinculados ao RPPS-Plano Previdenciário 10.647.044

3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR 2.410.0000 Recursos Vinculados ao RPPS-Plano Previdenciário 3.000.000

3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.410.0000 Recursos Vinculados ao RPPS-Plano Previdenciário 30.000

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.410.0000 Recursos Vinculados ao RPPS-Plano Previdenciário 20.000

3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.410.0000 Recursos Vinculados ao RPPS-Plano Previdenciário 1.000

3.3.90.98.00 COMPENSAÇÕES AO RGPS 2.410.0000 Recursos Vinculados ao RPPS-Plano Previdenciário 500

141.693.464,00

LEIA - SE:

25.00.00 - INSTITUTO PREV. SERV. MUNIC. DA SERRA

25.01.00 - Instituto Prev. Serv. Munic. da Serra

Funcional  / Natureza Especificação Fonte Recursos Valor Elemento Total
09.272.0520.2.164 Garantir e Manter o Pagamento dos Aposentados e Pe

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR1.410.0131 Rec. Vinc. RPPS-Plano Prev. Executivo - PM 127.794.920

1.410.0231 Rec. Vinc. RPPS-Plano Prev. Legislativo - CM 200.000

3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS 1.410.0131 Rec. Vinc. RPPS-Plano Prev. Executivo - PM 10.547.044

1.410.0231 Rec. Vinc. RPPS-Plano Prev. Legislativo - CM 100.000

3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR 1.410.0131 Rec. Vinc. RPPS-Plano Prev. Executivo - PM 2.900.000

1.410.0231 Rec. Vinc. RPPS-Plano Prev. Legislativo - CM 100.000

3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.410.0131 Rec. Vinc. RPPS-Plano Prev. Executivo - PM 20.000

1.410.0231 Rec. Vinc. RPPS-Plano Prev. Legislativo - CM 10.000

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.410.0131 Rec. Vinc. RPPS-Plano Prev. Executivo - PM 15.000

1.410.0231 Rec. Vinc. RPPS-Plano Prev. Legislativo - CM 5.000

3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.410.0131 Rec. Vinc. RPPS-Plano Prev. Executivo - PM 500

1.410.0231 Rec. Vinc. RPPS-Plano Prev. Legislativo - CM 500

3.3.90.98.00 COMPENSAÇÕES AO RGPS 1.410.0131 Rec. Vinc. RPPS-Plano Prev. Executivo - PM 400

1.410.0231 Rec. Vinc. RPPS-Plano Prev. Legislativo - CM 100

141.693.464,00

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal 

Lauriete Caneva
Secretária de Planejamento Estratégico

CONSOLIDADO - PMS/CMS/IPS

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento _ 2019

CONSOLIDADO - PMS/CMS/IPS

Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ERRATA

Na Portaria 16/2019 de 16 de janeiro de 2019, publicada no DOM/ES do dia 17 de janeiro de 2019 no Quadro de Detalhamento de
Despesa no Orgão 25.00.00 - INSTITUTO PREV. SERV. MUNIC. DA SERRA, U.O. - 25.01.00 - Instituto Prev. Serv. Munic. Da
Serra, Fonte de Recursos.

Palácio Municipal, em Serra, aos 04 de Abril de 2019.

Orçamento _ 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
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RESOLUÇÃO
Publicação Nº 193096

 

 
 

 
 
 

RESOLUÇÃO 008/2019 EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da serra – 
CONCASE no uso da competência que lhe foi atribuída pela Lei Municipal n. º 
3898/2012; Considerando o disposto - Estatuto da Criança e do Adolescente Lei 
n.º 8.069/90; Considerando a Lei 12.696/12 que altera os artigos 132, 134, 135 
e 139 da Lei 8.069/1990; 
Considerando a Resolução nº 170 de 10/02/14 - CONANDA, que altera a 
Resolução nº 139 de 17/03/2010 para dispor sobre o processo de escolha em 
data unificada em todo o território nacional dos membros do Conselho Tutelar. 
RESOLVE: 
Art. 1. Publicar o Regulamento do Processo de Escolha e posse dos 
Conselheiros Tutelares no Município da Serra, para composição dos Conselhos 
Tutelares de suas regionais para o período de 10 de janeiro de 2020 a 09 de 
janeiro de 2024, atendendo o artigo 132 da Lei federal 12.696/12. 
Art. 2. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da Criança e 
do Adolescente, cumprindo as atribuições previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, artigos 95 e 136 da Lei 8069/90. 
Art. 3. A Função de Conselheiro Tutelar é de dedicação exclusiva, sendo 
incompatível com o exercício de outra função pública ou privada, conforme art. 
42 Lei 3898/12. 
§ 1º. O exercício da função de Conselheiro Tutelar não configura vínculo 
empregatício ou estatutário com o município. 
§ 2º. A jornada de trabalho do Conselheiro Tutelar é de 8 horas diárias 
somando o total de 40 horas semanais, sendo ainda realizados plantões nos 
finais de semana, feriados e noturnos, conforme artigo 49 da Lei Municipal 
3898/2012. 
§ 3º. O Conselheiro Tutelar faz jus ao recebimento pecuniário base mensal no 
valor de R$ 2.127,58 (Dois mil, cento e vinte sete reais e cinquenta e oito 
centavos).  
§ 4º. De acordo com o artigo 42, parágrafo 6º “ na condição de servidor público 
municipal do quadro efetivo, o conselheiro tutelar que for eleito será licenciado 
do cargo, emprego ou função, para assumir o mandato, ficando proibido o 
acumulo de função, vencimentos e gratificações, sendo-lhe facultado optar pela 
sua remuneração. ”  
Art. 4. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar seguirá as 
diretrizes do artigo 5º da resolução 170 de 10/12/2014 do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente:  
 I- O processo de escolha ocorrerá mediante sufrágio universal e direto, pelo 
voto facultativo e secreto dos eleitores do município. 
 II – A candidatura será individual, não sendo admitida a composição de 
chapas;  
 III – Serão escolhidos 20 Conselheiros Tutelares ficando os demais na 
suplência por ordem de votação.  
§ 1º Ficam impedidos de candidatar os Conselheiros Tutelares que tiverem 
mandatos cassados, no atual mandato ou anteriores, ou por decisão judicial 
transitada em julgado, publicada através de Resolução do CONCASE. 
§ 2° Ficam impedidos de candidatar como Conselheiro Tutelar a autoridade 
judiciária e o representante do Ministério Público com atuação na Justiça da 
Infância e da Juventude, em exercício na comarca, bem como, ocupantes de 
cargos através de processo eletivo tanto do executivo como do legislativo, e 
membros da diretoria de entidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente 
com registro no CONCASE, de acordo com o art. 44 parágrafo único Lei 
3898/2012. 
§ 2° Ficam impedidos de candidatar os Conselheiros Tutelares que estão no 
segundo mandato consecutivo e que tenham exercido a função por período 
superior a 1 (um) mandato e ½ (meio) ou seja por período superior a 6 (seis) 
anos. 
Art. 5. O processo de escolha dos conselheiros tutelares quadriênio 2020-2024 
ficará a cargo da Comissão Organizadora da Eleição Unificada para Conselheiros 
Tutelares designada através da resolução 02/2019, conforme artigo 71 da Lei 
Municipal Nº 3898/2012. “Compete à Comissão Eleitoral: - Divulgar o Processo 
Eleitoral; - Proceder à inscrição das candidaturas; - Avaliar o preenchimento dos 
itens referentes à documentação e experiência comprovada na área de pesquisa 
ou atendimento, ou proteção, ou defesa dos direitos da criança e do 
adolescente, de no mínimo um ano; - Viabilizar o processo de Pré-seleção dos 
candidatos; - Deferir e ou indeferir o registro da candidatura; -Responsabilizar-
se pelo bom andamento da votação, bem como resolver eventuais incidentes 
que venham ocorrer no dia da escolha; - Receber recursos e julgar a sua 
procedência; -Coordenar os trabalhos de votação e apuração; - Expedir boletim 
de apuração dos votos; -Deliberar acerca dos casos não previstos na Lei 
3898/2012 e no presente edital.” 
Art. 6. O processo de escolha unificada para conselheiro tutelar obedecerá ao 
seguinte cronograma:  
I – Publicação do Edital – até 03/04/2019; 
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II – Período de entrega de documentação para inscrição – 22/04/2019 a 
26/04/2019;  
III – Divulgação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida – 15/05/2019 
IV – Prazo para entrega de recurso – 20/05/2019; 
V – Divulgação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida pós recurso –
27/05/2019; 
VI – Prazo para apresentação de impugnação de candidatura – 31/05/2019;  
VII – Período de divulgação de resultado de pedido de impugnação – 
07/06/2019; 
VIII – Prazo de apresentação de recurso de impugnação - 13/06/2019;  
IX – Divulgação dos candidatos com inscrição deferida e aptos a participar do 
curso preparatório – 18/06/2019;  
X – Período do Curso preparatório – 24/06/2019 a 10/07/2019;  
XI – Prova eliminatória do curso preparatório – 11/07/2019;  
XII – Publicação dos candidatos aprovados no curso preparatório –19/07/2019;  
XIII – Prazo de recurso do resultado dos aprovados no curso preparatório – 
24/07/2019;  
XV – Publicação das candidaturas deferidas para o processo eleitoral – 
31/07/2019; 
XIV – Reunião para sorteio do número de identificação dos candidatos – 
01/08/2019; 
XVI – Publicação dos candidatos com o número de identificação – 02/08/2019; 
XVII – Processo unificado de escolha do Conselho Tutelar – 06/10/2019;  
XVIII – Resultado da apuração dos votos – 07/10/2019; 
XIX – Prazo final de recurso da apuração do processo de escolha – 09/10/2019; 
XX – Resultado final do processo de escolha unificada dos Conselheiros 
Tutelares de Serra – 15/10/2019; 
XXI – Posse dos Conselheiros Tutelares – 10/01/2020. 
DOS REQUISITOS E REGISTRO DAS CANDIDATURAS 
Art. 7. São requisitos para candidatar-se à função de Conselheiro Tutelar:  
I- Reconhecida idoneidade moral; 
II-  Idade superior a 21 (vinte e um) anos comprovada por meio de 
apresentação de documento de identidade ou por outro documento oficial de 
identificação com foto;  
III- Residir no Município há, pelo menos, 02 (dois) anos;  
IV- Ter, no mínimo, Ensino Médio Completo;  
V - Os conselheiros tutelares titulares que nos 2 (dois) últimos mandatos não 
tenham exercido a função por período superior a 1 (um) mandato e ½ (meio), 
ou seja, tenham exercido a função de conselheiro tutelar por período inferior a 6 
(seis) anos nos 2 (dois) últimos mandatos. 
VI - Possuir experiência comprovada na área de pesquisa ou atendimento, ou 
proteção, ou defesa dos direitos da criança e do adolescente, de no mínimo um 
ano. a) Serão consideradas experiência na área de atendimento a criança e 
adolescente, conforme exigido no inciso V, o atendimento direto a crianças e 
adolescentes em: 1 - Estabelecimento de ensino público ou privado 
(Educadores, Cuidadores, Assistentes de Professor, Professor, Pedagogo, 
Diretor, Coordenador de escola); 2 – Programas desenvolvidos pelo poder 
público de atendimento a criança e adolescente vinculados a assistência social; 
3 – Instituições de atendimento a criança e adolescente registrado em 
Conselhos dos Direitos da Criança e Adolescente; 4 – Estabelecimentos de 
saúde (Profissionais de estratégia de saúde da família, assistente social, 
psicólogos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem). b) Serão consideradas 
experiência na área de pesquisa: 1 – Participação em pesquisa de iniciação 
científica na área de defesa e proteção dos direitos da criança e do adolescente 
em Núcleos de Estudos vinculados a Instituições de ensino superior 
devidamente legalizadas.  c) Serão consideradas experiência na área de defesa 
e proteção dos direitos na área da criança e do adolescente: 1 - Atuação em 
instituições de defesa e proteção dos direitos da criança e do adolescente 
devidamente registrada em Conselhos Estadual e/ou Municipais de Direito.  
VII - Estar em gozo dos direitos políticos, civis e militares; 
VIII - Apresentar quitação com as obrigações militares no caso do candidato de 
sexo masculino; 
 IX - Ter concluído com aprovação o processo de avaliação e pré-seleção 
destinado ao aprendizado e à avaliação de conhecimento do Sistema de 
Garantia de Direitos; Instrumentos Normativos de Garantia dos Direitos: 
Constituição Federal, Tratados Internacionais, Lei Federal 8.069/90 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), atualizado por Lei Federal 12.696/12 e Lei 
Federal 13.257/2016, Lei Municipal 3898/12; Resolução 113/06 e 170/2014 
(CONANDA); Estudo de caso.  
 
§ 1° - Para fins de experiência descrito no inciso V não serão consideradas 
atividades em funções administrativas e atividades religiosas. 
§ 2° - Comprovar disponibilidade exclusiva para o efetivo exercício da função, 
através de declaração firmada pelo próprio punho com reconhecimento de 
firma.  
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Art. 8. Os candidatos que preencherem todos os requisitos mencionados no 
artigo anterior deverão apresentar requerimento de inscrição, primeiramente na 
plataforma do Google Forms através do link 
https://forms.gle/8YorNMWTWezJaY289. A inscrição se efetivará com a entrega 
pelo candidato, ou procurador, do formulário impresso e demais documentos 
anexados na sede do CONCASE de acordo com o Anexo I, endereçado à 
Comissão Organizadora da Eleição Unificada para Conselheiros Tutelares, Rua D. 
Pedro II, nº 136,  - Centro– Serra/ES, entre os dias 22/04/2019 a 26/04/2019; 
das 8:00 às 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas, nos dias úteis, juntando 
desde logo, sob pena de indeferimento, os seguintes documentos: 
I - Uma foto 3 x 4; 
II - Cópia simples da Carteira de Identidade; 
III - Dois comprovantes de residência dos últimos 2 (dois) anos no município, 
da seguinte forma: 1 comprovante com data anterior a abril de 2017 e outro 
comprovante do ano de 2019. Serão aceitos apenas comprovantes de: água, 
luz, telefone, condomínio ou contrato de aluguel registrado em cartório. Em 
caso do candidato não possuir comprovante em seu nome serão aceitos apenas 
comprovantes em nome de cônjuges, desde que comprovado através de 
certidão de casamento ou termo de união estável superior a dois anos); 
IV- Certidões de antecedentes cíveis e criminais expedidas pela Justiça 
Estadual;   
V- Certidão Negativa do Cartório de Protestos de Títulos da Serra;  
VI- Certidão Negativa do Cartório Criminal da Serra; 
VII- Atestado de antecedentes criminais expedidos pela Polícia Civil; 
VIII- Comprovação de experiência de pelo menos 1 ano, conforme estabelecido 
no inciso V do artigo 7º, apresentando os seguintes documentos: a) área de 
atendimento: apresentar declaração em papel timbrado constando o tempo de 
atuação, atividades desenvolvidas assinadas pelo responsável legal da 
instituição e nos órgãos públicos pelo diretor e/ou gerentes do serviço. b) área 
de pesquisa: declaração da instituição de ensino superior comprovando a 
participação em estudos e pesquisa voltados para defesa e proteção dos direitos 
da criança e do adolescente constando o nome do projeto, do participante e 
tempo de duração. c) área de defesa dos direitos: Declaração fornecida pelo 
responsável legal da instituição de defesa dos direitos da criança e do 
adolescente constando período e atividades desenvolvidas pelo candidato. 
Deverá ser apresentada cópia autenticada da ata registrada em cartório que 
comprove o representante legal da entidade que emitiu a declaração de 
comprovação de experiência, bem como cópia do registro da instituição no 
CMDCA de outros Municípios; 
 IX- Comprovação de escolaridade do ensino médio, através de Histórico Escolar 
e/ou cópia autenticada do Diploma de Nível superior; 
X- Título de Eleitor com comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral. 
§ 1° Não serão aceitas inscrições apenas com protocolos referentes às certidões 
negativas e ao atestado de antecedentes. 
§ 2° A efetivação da inscrição somente ocorrerá mediante cadastro no Google 
Forms e entrega na sede do conselho com toda documentação original e cópia  
descrita acima.  
§ 3° Os candidatos a recondução, no exercício do mandato, ficam dispensados 
de comprovar os requisitos constados dos incisos V do art. 7º, desta Resolução.  
§ 4° Será admitida a inscrição através de procurador, desde que anexada 
procuração para este fim especifico, com reconhecimento de firma do candidato 
à inscrição. 
§ 5° A veracidade das informações prestadas na inscrição são de total 
responsabilidade do candidato. 
Art. 9. A Comissão Organizadora notificará com antecedência de até  72 horas, 
o representante do Ministério Público de todas as reuniões deliberativas a serem 
realizadas pela Comissão Organizadora encarregada de realizar o processo de 
escolha dos Conselheiros Tutelares, bem como de todas as decisões nelas 
proferidas e de todos os incidentes verificados.  
Art. 10. Após a publicação das candidaturas inscritas, todos os documentos dos 
candidatos estarão à disposição dos interessados que os requeiram na sede do 
CONCASE para exame e conhecimento dos requisitos exigidos.  
Parágrafo único. Não será permitido o fornecimento de cópia ou a retirada de 
qualquer documento constante das inscrições de que trata o artigo 8º da 
presente Resolução. 
 Art. 11. As impugnações deverão ser efetuadas por escrito, dirigidas à 
Comissão Organizadora da Eleição Unificada para Conselheiros Tutelares e 
instruídas com as provas. 
§1° Os candidatos que tiveram pedido de impugnação deverão apresentar 
defesa a Comissão, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da 
publicação da impugnação; 
§ 2° Decorrido o prazo a que se refere o parágrafo anterior, a Comissão, reunir-
se-á para avaliar as defesas apresentadas nesta fase;  
§ 3° A Comissão publicará no site da PMS o resultado dos pedidos de 
impugnação, bem como notificará ao Ministério Público; 
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§ 4° As impugnações de candidaturas serão anexadas ao processo de inscrição 
do candidato.  
Art. 12. Vencida a etapa de recursos, a Comissão publicará edital no Diário 
Oficial, e no site oficial da PMS, a relação dos candidatos habilitados, a 
participar do curso de aprimoramento e avaliação, conforme previsto na Lei 
Municipal 3898/2012.  
Art. 13. O processo de pré-seleção de que trata o inciso IX do artigo 7º será 
efetuado por empresa contratada para este fim específico sendo composto por 
duas etapas: curso de formação e prova.  
§ 1° O curso preparatório será realizado no período de 24 de junho a 10 de 
julho de 2019, no horário de 18h00 as 22h00, com carga horária de 44 horas; 
§ 2° Será permitida o acesso do candidato à sala de aula onde acontecerá o 
curso preparatório até às 18h15; 
§ 3° A presença será confirmada através de assinatura do próprio candidato no 
início e final da aula; 
 § 4° A prova será composta por questões objetivas e discursivas, incluindo 
estudo de caso; sendo que a prova objetiva terá peso 1 e a discursiva peso 2; 
§ 5° A prova será realizada no dia 11 de julho de 2019, no horário de 18h00 as 
22h00, devendo o candidato comparecer ao local da prova com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos antes da hora marcada para o seu início, 
munidos de lápis, borracha, caneta esferográfica de cor azul ou preta, e 
documento oficial de identidade, não cabendo justificativa de ausência;  
§ 6º Somente serão corrigidas as provas respondidas a caneta; 
§ 7° As fases do processo de pré-seleção terão caráter eliminatório, 
considerando-se eliminado o candidato que não alcançar 70% do conhecimento 
exigido na prova, bem como 100% de frequência no curso de capacitação;  
§ 8° Em hipótese alguma haverá prova fora do local e horário determinados, ou 
segunda chamada para as provas. 
 Art. 14. A prova de conhecimentos versará sobre: Sistema de Garantia de 
Direitos; instrumentos normativos de garantia dos direitos: Constituição 
Federal, Tratados Internacionais, Lei Federal 8.069/90 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), atualizado por Lei Federal 12.696/12, e Lei Federal 
13.257/2016, Lei Municipal 3898/12; Resolução 113/06 e 170/2014 
(CONANDA) e Estudo de Caso.  
Art. 15. Os candidatos aprovados no curso de formação e avaliação terão as 
suas candidaturas deferidas e publicadas por ordem alfabética. 
Art. 16. Os candidatos que se refere o artigo anterior participarão de reunião 
para o sorteio de número de identificação para cédula eleitoral. 
 § 1° O candidato será identificado por um número, sorteado pela Comissão 
Organizadora da Eleição Unificada para Conselheiros Tutelares; 
 § 2° O candidato poderá registrar-se com nome/nome social, informando-o na 
ficha de inscrição.  
DAS INSTÂNCIAS ELEITORAIS  
Art. 17. Constituem-se instâncias eleitorais:  
I - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Serra – 
CONCASE;  
II - A Comissão Organizadora da Eleição Unificada para Conselheiros Tutelares; 
III - As Mesas Receptoras de Votos; 
IV - Junta apuradora de votos. 
Art. 18. Compete à Comissão Organizadora da Eleição Unificada para 
Conselheiros Tutelares, além das atribuições previstas na Resolução nº 
008/2019 – CONCASE:  
I - Coordenar o processo eleitoral; 
II - Tomar todas as providências necessárias para a realização do pleito;  
III – Tornar público todos os atos do processo de escolha dos Conselheiros 
Tutelares;  
IV- Diligenciar o empréstimo de urnas; 
V - Confeccionar as cédulas de votação conforme modelo aprovado pelo 
CONCASE, em caso de ausência de urnas eletrônicas;  
VI - Solicitar ao comando da Polícia Militar e da guarda municipal efetivo para 
garantir a ordem e segurança dos locais de votação e apuração; 
VII - A escolha e ampla divulgação dos locais de votação;  
VIII - Selecionar e divulgar os componentes da mesa receptora de votos 
preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais, os mesários e 
escrutinadores, bem como seus respectivos suplentes, que serão previamente 
orientados sobre como proceder no dia da votação; 
IX – Indicar um administrador para cada local de votação; 
X- Receber, autuar e encaminhar ao Ministério Público as impugnações 
apresentadas contra Mesa receptora de Votos; 
XI - Elaborar as normas de procedimento das Mesas receptoras de votos e da 
junta apuradora; 
XII - Fiscalizar a escolha e a apuração dos votos; 
XIII - Receber boletins do pleito e da apuração;  
XIV – Elaborar ata final apresentando resultado da apuração dos votos. 
DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS  
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Art. 19. Constituem a Mesa Receptora de Votos um Presidente, um Primeiro e 
Segundo Mesários nos respectivos cargos e seções eleitorais, nomeados e 
convocados pela Comissão, por Edital. 
§ 1° Não podem ser nomeados Presidentes e Mesários:  
I - Os candidatos e seus parentes, consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;  
II - O cônjuge ou o (a) companheiro (a) do candidato;  
III As pessoas que notoriamente estejam fazendo campanha para um dos 
candidatos concorrentes ao pleito. 
§ 2° Serão designados mesários suplentes da ordem até 20% (vinte por cento) 
do número total, para eventuais substituições.  
Art. 20. O 1º mesário substituirá o Presidente, de modo que haja sempre quem 
responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo de escolha, 
cabendo-lhes, ainda, assinar a ata da final. 
§ 1° O Presidente deve estar presente ao ato da abertura e de encerramento da 
escolha, salvo força maior, comunicando o impedimento aos Mesários e 
Secretários pelo menos vinte e quatro horas antes da abertura dos trabalhos, ou 
imediatamente, se o impedimento se der dentro desse prazo ou no curso da 
escolha;  
§ 2° Não comparecendo o Presidente até às sete horas e trinta minutos, 
assumirá a Presidência o Primeiro Mesário e, na sua falta ou impedimento, o 
Segundo Mesário; 
§ 3º Não estando presentes os três membros da mesa receptora de votos esta 
será instalada com o mínimo de 2 membros, o que será comunicado 
imediatamente a Comissão para o envio de mesário suplente. 
Art. 21. As assinaturas dos eleitores serão colhidas em lista onde serão 
registrados o nº do título de eleitor e o nome do eleitor, após conferência na 
lista fornecida pelo TRE. 
Art. 22. Compete aos componentes das Mesas Receptoras de Votos cumprirem 
as Normas de Procedimento estabelecidas pela Comissão. 
Parágrafo único: Verificar as urnas e os materiais necessários para a votação, 
antes do início da escolha e, em caso de irregularidade, comunicar ao Ministério 
Público e Comissão para as providências necessárias; 
Art. 23. Nas seções eleitorais será permitida a fiscalização de votação, de 01 
(um) único representante por candidato, inscrito previamente consoante, desta 
Resolução, vedada a condição do candidato ser fiscal.  
Parágrafo único. O candidato, ou pessoas por ele designada para fiscalização, 
que por qualquer ação ou omissão venham a tumultuar ou prejudicar o bom 
andamento dos trabalhos, serão convidados pelo Presidente da mesa receptora 
a se retirarem do local, consignando o ocorrido em ata.  
DA DIVULGAÇÃO DAS CANDIDATURAS E DA PROPAGANDA ELEITORAL E 
FISCALIZAÇÃO 
Art. 24. O CONCASE, por intermédio da Comissão Organizadora, promoverá a 
divulgação do processo de escolha e resolução com nome e número do 
candidato no site da PMS. 
Art. 25. Os candidatos poderão divulgar suas candidaturas entre os eleitores, 
por período não superior a 60 (sessenta) dias, a partir da data da publicação da 
relação das candidaturas definitivas.  
§ 1° Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos 
candidatos, inclusive por seus simpatizantes, conforme estabelecido nos artigos 
81 e 82 da Lei 3898/2012; 
§ 2° Aos candidatos será permitida a divulgação de candidaturas através de 
meios eletrônicos e distribuição de folhetos impressos, não sendo permitido a 
distribuição de folhetos em equipamentos públicos, entidades sociais; 
§ 3º Considera-se abuso do poder político e econômico no processo de escolha 
as hipóteses descritas no caput do artigo 82 e parágrafo único da Lei 
3898/2012. 
Art. 26. Toda a propaganda individual será fiscalizada pela Comissão 
Organizadora da Eleição Unificada para Conselheiros Tutelares e pelo Ministério 
Público, que determinarão a imediata suspensão ou cessação da propaganda 
que violar o disposto nos dispositivos anteriores ou atentar contra os princípios 
éticos e morais, ou contra a honra subjetiva de qualquer candidato. 
Art. 27. É vedada a vinculação político-partidária das candidaturas, seja através 
da indicação, no material de propaganda ou inserções na mídia, de legendas de 
partidos políticos, símbolos, slogans, nomes ou fotografias de pessoas que, 
direta ou indiretamente, denotem tal vinculação. 
 § 1° É expressamente vedado aos candidatos ou a pessoas a estes vinculadas, 
transportar, patrocinar ou intermediar o transporte de eleitores aos locais de 
votação; 
§ 2° É vedado ao candidato doar, oferecer, promover ou entregar ao eleitor 
bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno 
valor, tais como camisetas, chaveiros, bonés, canetas, cestas básicas e outros;  
§ 3° É vedado ao candidato receber direto ou indiretamente doação em 
dinheiro, bens e/ou serviços, inclusive por meio de publicidade de qualquer 
espécie, procedente de: Partidos políticos; Entidade ou governo estrangeiro; 
órgão da administração pública direta ou indireta ou fundação mantida com 
recursos provenientes do Poder Público; Concessionário ou permissionário de 
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serviço público; entidade de direito privado que receba, na condição de 
beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal; entidade 
de utilidade pública; entidade de classe social ou sindical; pessoa jurídica sem 
fins lucrativos que receba recursos do exterior; entidades beneficentes e 
religiosas; entidades esportivas e culturais; organizações não-governamentais; 
organizações da sociedade civil de interesse público;  
§ 4° É vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal 
contra os concorrentes;  
§ 5° É proibido aos candidatos promoverem as suas campanhas antes da 
publicação da lista definitiva das candidaturas; 
§ 6° É vedado ao conselheiro tutelar promover sua campanha ou de terceiros 
durante o exercício da sua jornada de trabalho;  
§ 7º É vedado aos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente promover campanha para qualquer candidato;  
§ 8° Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia da escolha, em 
qualquer local público ou aberto ao público, sendo que a aglomeração de 
pessoas caracteriza manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos de 
som. 
Art. 28. Em caso de propaganda abusiva ou irregular, bem como havendo 
transporte irregular de eleitores no dia da votação ou qualquer outra infração 
prevista pela legislação eleitoral, a Comissão, de ofício ou a requerimento do 
Ministério Público ou de outro interessado, providenciará a imediata instauração 
de procedimento administrativo investigatório específico, onde será formulada a 
acusação e cientificado o acusado para apresentar de defesa, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, a contar do recebimento da notificação pessoal, ocasião 
em que deverá arrolar suas provas e testemunhas. 
§ 1° Vencido o prazo acima referido, com ou sem apresentação de defesa, a 
Comissão designará data para realização de sessão específica para instrução e 
julgamento do caso que deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas;  
§ 2° O representado e seu defensor, se houver, serão intimados da data da 
sessão; 
§ 3° O representante do Ministério Público será informado da data da sessão e 
pronunciar-se-á;  
§ 4° Na análise das provas e oitiva das testemunhas, primeiro serão ouvidas as 
indicadas na representação e aquelas de interesse da Comissão, sendo por 
último as arroladas pela defesa, em número de até 03 (três);  
§ 5° Terminada a instrução o representante, o representado e o Ministério 
Público farão suas manifestações orais pelo período de até 10 (dez) minutos 
cada um.  
Art. 29.  Da decisão da Comissão Organizadora da Eleição Unificada para 
Conselheiros Tutelares caberá recurso à plenária do CONCASE, no prazo de até 
48 (quarenta e oito) horas da sessão de julgamento. 
Parágrafo único - O CONCASE designará sessão extraordinária para julgamento 
do(s) recurso(s) interposto(s), dando-se ciência ao denunciante, ao candidato 
acusado e ao representante do Ministério Público.  
DA REALIZAÇÃO DO PLEITO  
Art. 30. A escolha se realizará no dia 06 DE OUTUBRO DE 2019, no período 
compreendido entre 8h e 17h, horário de Brasília-DF.  
 
Parágrafo único. Facultar-se-á o voto, após o horário previsto no caput deste 
artigo, aos eleitores que estiverem na fila de votação, mediante a distribuição 
de senhas. 
Art. 31. Podem votar os maiores de 16 (dezesseis) anos, inscritos como 
eleitores do Município, até a o dia 09/05/2019, devendo o eleitor apresentar à 
Mesa Receptora, o título de eleitor e documento oficial com fotografia.  
Parágrafo único. O eleitor votará uma única vez em 1 (um) candidato na Mesa 
Receptora de Votos nos locais definidos, em resolução a ser publicada pela 
comissão, através da sinalização do número e/ou nome de registro do candidato 
na cédula eleitoral.  
Art. 32. A Comissão designará os locais de votação e agrupará as seções 
eleitorais definidas pelo Tribunal Regional Eleitoral, que serão publicados em 
resolução posterior no prazo de 20 dias de antecedência da escolha. 
Parágrafo Único. A resolução que estabelece os locais de votação deverá ser 
afixada em locais de amplo acesso ao público.  
Art. 33. Cabe ao Município da Serra o custeio de todas as despesas decorrentes 
do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar.  
Art. 34. Nos locais de votação serão afixadas listas com relação dos candidatos 
e números dos candidatos ao Conselho Tutelar.  
Art. 35. As cédulas de votação serão rubricadas por pelo menos por 02 (dois) 
dos integrantes da mesa receptora, caso não haja a obtenção de urnas 
eletrônicas.  
Parágrafo único. Serão consideradas nulas as cédulas que não estiverem 
rubricadas na forma deste artigo ou que apresentem escritos ou rasuras. 
Art. 36. No dia da votação, todos os integrantes do CONCASE ficarão à 
disposição da Comissão para acompanhar o desenrolar do pleito, podendo 



05/04/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1236

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 242

 
 

 
 
 

receber notícias de violação das regras estabelecidas e realizar diligências para 
sua constatação.  
DA APURAÇÃO  
Art. 37. Após o encerramento da votação as urnas deverão ser transportadas 
em carro oficial do município para o local de apuração no CRAS de Laranjeiras.  
Art. 38. A contagem dos votos e sua apuração, só ocorrerá após a triagem, sob 
responsabilidade do CONCASE e fiscalização do Ministério Público. 
Parágrafo único. A apuração e contagem dos votos será efetuada pela Junta 
Apuradora de Votos publicada através de resolução do CONCASE.  
Art. 39. Os candidatos poderão eleger entre eles em reunião coordenada pela 
comissão Organizadora, 5 representantes para participar da recepção, 
fiscalização e apuração dos votos.  
Art. 40. Os membros das Seções Eleitorais, Junta Apuradora de votos terão 
direito ao gozo de folga conforme legislação eleitoral.  
Art. 41. Os candidatos ou seus representantes credenciados poderão 
apresentar impugnação à medida que os votos forem sendo apurados, cabendo 
a decisão à própria Comissão Organizadora, que decidirá de pleno, após a 
manifestação do Ministério Público.  
Art. 42. Concluída a apuração dos votos e decididas as eventuais impugnações, 
a Comissão Organizadora providenciará a lavratura de ata circunstanciada sobre 
a votação e apuração, mencionando os nomes dos candidatos votados, com o 
número de sufrágios recebidos e todos os incidentes eventualmente ocorridos, 
colhendo as assinaturas dos membros da Comissão, candidatos, fiscais, 
representante do Ministério Público e quaisquer cidadãos que estejam presentes 
e queiram assinar, afixando cópia no local de apuração, na sede do CONCASE e 
no Prédio Central da Prefeitura Municipal. 
DA PROCLAMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DOS ESCOLHIDOS.  
Art. 43. Os 20 (vinte) primeiros candidatos mais votados serão considerados 
escolhidos, ficando os demais, pela respectiva ordem de votação, como 
suplentes.  
§ 1° Ficam impedidos de tomar posse candidatos que foram julgados e 
condenados cujo resultado ocorra durante o processo de escolha que se refere 
este Edital; 
§ 2° Ficam impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, pessoas 
vivendo em união estável, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, 
irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e 
enteado. 
Art. 44. A escolha do Regional em que o conselheiro atuará será de acordo com 
a ordem de classificação: o conselheiro mais votado escolherá o regional onde 
irá exercer sua função ocorrendo assim sucessivamente até o preenchimento de 
todos os regionais.  
Parágrafo Único. Os Conselheiros reconduzidos para o segundo mandato terão a 
prerrogativa de optar pela permanência no regional que atua.  
Art. 45. Havendo empate na votação, será considerado eleito o candidato o 
mais idoso. 
Art. 46. Ao CONCASE, no prazo de 02 (dois) dias da apuração, poderão ser 
interpostos recursos das decisões da Comissão Organizadora nos trabalhos de 
apuração, desde que a impugnação tenha constado em ata. 
§ 1º O CONCASE decidirá os eventuais recursos no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias, após a oitiva do Ministério Público, determinando ou não as correções 
necessárias, publicando resolução homologando o resultado definitivo do 
processo de escolha, enviando cópias ao Prefeito Municipal, ao representante do 
Ministério Público e ao Juiz da Infância e da Juventude; 
§ 2º O CONCASE manterá em arquivo permanente todas as resoluções, editais, 
atas e demais atos referentes ao processo de escolha do Conselho Tutelar, 
sendo que os votos e as fichas de cadastramento dos eleitores deverão ser 
conservados por 12 (doze) meses e, após, poderão ser destruídos. 
Art. 47. Os escolhidos serão empossados pelo chefe do poder executivo, no dia 
10 de janeiro 2020, oportunidade em que prestarão o compromisso de 
defender, cumprir e fazer cumprir no âmbito de sua competência os direitos da 
criança e do adolescente estabelecidos na legislação vigente.  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 48. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de 
todos os atos, editais e comunicados referentes ao processo de escolha dos 
pretendentes a membro do Conselho tutelar. 
Art. 49. O processo de escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá com o número 
mínimo de 40 (quarenta) candidatos habilitados.  
Parágrafo Único. Em caso de não atingir o número mínimo de habilitados o 
CONCASE convocará escolha suplementar de modo a não prejudicar a posse dos 
novos conselheiros escolhidos.  
Art. 50. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da 
Eleição Unificada para Conselheiros Tutelares, que deverá expedir resoluções 
acerca do processo eleitoral sempre que se fizer necessário.  
Art. 51. Este Edital foi debatido e aprovado em plenária do dia 03 de abril de 
2019 e entra em vigor na data de sua publicação em Diário Oficial do Município. 
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Serra, 03 de abril de 2019. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Serra. Dilma Maria R. Zucolotto, Vice Presidente. 
ANEXO I  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO A CONSELHEIRO 
(A) TUTELAR  
E APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Município de Serra 

 
 
Nome completo: 
_______________________________________________________________  
Nome 
Social:__________________________________________________________
________ 
Endereço residencial: 
___________________________________________________________  
Telefone: 
________________________________________________________________
_____  
 
Documentos apresentados: 
 
(      )   Uma foto 3 x 4; 
(      ) Cópia simples da Carteira de Identidade; 
(      ) Dois comprovantes de residência dos últimos 2 (dois) anos no município, 
da seguinte forma: 1 comprovante com data anterior a abril de 2017 e outro 
comprovante do ano de 2019. Serão aceitos apenas comprovantes de: água, 
luz, telefone, condomínio ou contrato de aluguel registrado em cartório. Em 
caso do candidato não possuir comprovante em seu nome serão aceitos apenas 
comprovantes em nome de cônjuges, desde que comprovado através de 
certidão de casamento ou termo de união estável superior a dois anos); 
(       )  Certidões de antecedentes cíveis e criminais expedidas pela Justiça 
Estadual;   
(       )  Certidão Negativa do Cartório de Protestos de Títulos da Serra;  
(       ) Certidão Negativa do Cartório Criminal da Serra; 
(       ) Atestado de antecedentes criminais expedidos pela Polícia Civil; 
(       ) Comprovação de experiência de pelo menos 1 ano, conforme 
estabelecido no inciso V do artigo 7º.  
(       )  Comprovação de escolaridade do ensino médio, através de Histórico 
Escolar e/ou cópia autenticada do Diploma de Nível superior; 
(       ) Título de Eleitor com comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral. 
 
 
 
Preencha os espaços abaixo, apenas se necessitar de condição especial para 
realização da prova de conhecimentos. Tendo em vista 
____________________________________, solicito que sejam 
disponibilizados os seguintes recursos materiais/humanos para que eu possa 
responder a prova de 
conhecimento______________________________________________. 
 
Eu declaro que li o Edital – Resolução 008/2019 de convocação e que preencho 
todos os requisitos exigidos nele para investidura da função de conselheiro 
tutelar. 
 

Serra, ________ de _______________2019. 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do Candidato 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Decisão da Comissão Organizadora da 
Eleição Unificada para Conselheiros Tutelares. 
 A inscrição foi: (       ) Deferida (       ) Indeferida Motivos do indeferimento: 
________________________________________________________________
_____________ 
________________________________________________________________
_______________________ 
________________________________________________________________
__,  
 

 

 

Foto 
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Serra, ________ de _______________2019. 
 
Comissão Organizadora da Eleição Unificada para Conselheiros Tutelares. 
 
 
ANEXO II 
 
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO. 
 
________________________________________________________________
_____________ protocolou inscrição para o processo de escolha do Conselho 
Tutelar do município de Serra, às _______ horas do dia ____/_____/____.  

 
Serra, ______ de _________ de 2019  

 
_____________________________________________ 
 Responsável pelo recebimento da inscrição 
(NOME LEGÍVEL) 
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Câmara Municipal

PORTARIA Nº 323
Publicação Nº 193054

PORTARIA Nº 323, DE 04 DE ABRIL DE 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso 
XVIII da resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Retificar a Portaria nº 227, de 01 de março de 
1995, para a seguinte redação:
“Conceder, a servidora Maria Auxiliadora Massariol, o adi-
cional de assiduidade de 25% (vinte e cinco por cento), re-
ferente ao primeiro decênio a contar do dia 01/06/1996”.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a contar do dia 01/06/1996.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS

PORTARIA Nº 324
Publicação Nº 193065

PORTARIA Nº 324, DE 04 DE ABRIL DE 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso 
XVIII da resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Retificar a Portaria nº 285, de 11 de março de 
2005, para a seguinte redação:
“Conceder, a servidora Maria Auxiliadora Massariol, o adi-
cional de assiduidade de 10% (dez por cento), referente 
ao segundo decênio a contar do dia 01/06/2006”.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a contar do dia 01/06/2006.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS

PORTARIA Nº 325
Publicação Nº 193067

PORTARIA Nº 325, DE 04 DE ABRIL DE 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso 
XVIII da resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Retificar a Portaria nº 434, de 20 de abril de 2015, 
para a seguinte redação:

“Conceder, a servidora Maria Auxiliadora Massariol, o adi-
cional de assiduidade de 10% (dez por cento), referente 
ao terceiro decênio a contar do dia 01/06/2016”.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a contar do dia 01/06/2016.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS

PORTARIA Nº 326
Publicação Nº 193068

PORTARIA Nº 326, DE 04 DE ABRIL DE 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso 
XVIII da resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o servidor Santo Evangelista Barbosa, do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de Represen-
tação Parlamentar – Nível II, a partir do dia 04/04/2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 04/04/2019.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS

PORTARIA Nº 327
Publicação Nº 193070

PORTARIA Nº 327, DE 04 DE ABRIL DE 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso 
XVIII da Resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Maria de Fátima de Jesus Nascimento, para 
exercer o cargo de provimento em comissão de Assisten-
te de Gabinete de Representação Parlamentar – Nível II, 
previsto na Lei nº 2.939/2006, a partir do dia 05/04/2019.

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

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS
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Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

CONTRATO Nº 000031/2019- SF INFO REDE 
LTDA ME

Publicação Nº 192947

PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS 2019

Pregão Presencial n° 00013/2019

RESUMO DO CONTRATO Nº000031/2019

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: SF INFO REDE LTDA ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE 
COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ( SCM) DE FORNECIMENTO 
E SUPORTE TÉCNICO PARA TRANSPORTE DE DADOS UTI-
LIZANDO TECNOLOGIA DE INTERCONEXÃO DA SEDE DA 
PREFEITURA ATÉ AS UNIDADES MUNICIPAIS, TOTALIZAN-
DO 68 PONTOS.

VALOR TOTAL: R$ 53.124,00 (cinquenta e três mil cento e 
vinte e quatro reais).

VIGÊNCIA: 26 de março de 2019 à 26 de março de 2020

DATA DE ASSINATURA: 26 de março de 2019

Braz Delpupo

Prefeito Municipal

LAUDO SEGUNDAS COLOCADAS PP 11 E ABER-
TURA PRAZO PARA RECURSO

Publicação Nº 193064

RESUMO DOS LAUDOS DAS AMOSTRAS SEGUNDAS CO-
LOCADAS PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019

EMPRESAS:

1) HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA

LOTES: 18,19,12,33,48 E 28 - APROVADOS

2) DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

LOTES APROVADOS: 19 - REPROVADO

3) COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS

LOTES 28 - REPROVADA

LAUDOS NA INTEGRA SE ENCONTRAM NO SETOR DE LI-
CITAÇÃO.

Vale ressaltar que foi feita uma reavaliação das amostras 
dos lotes 33 e 48, onde pelo princípio da autotutela,on-
de a Administração Pública possui o poder de controlar os 
próprios atos, a Secretaria Municipal reviu as amostras e 
APROVOU as amostras da primeira colocada COFARMINAS 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, nos lo-
tes 33 e 48, Conforme em anexo.

Nos LOTES 19 E 28 foram convocadas as segundas colo-
cadas, como houve empate entre as empresas foram con-
vocadas ambas.

No lote 19, foram convocadas as empresas HOSPIDROGAS 
COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA e DISTRIMIX 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, como a em-
presa DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA não apresentou amostras foi reprovada e a amostras 
da empresa HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD.HOSPI-
TALARES LTDA APROVADA, conforme anexo;

No lote 28 foram convocadas as empresas HOSPIDROGAS 
COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA e COFARMINAS 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. Por um 
equivoco não foi convocada a empresa REDALMUS CO-
MERCIAL LTDA que também é segunda colocada. Como as 
marcas da HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD.HOSPITA-
LARES LTDA e REDALMUS COMERCIAL LTDA são as mes-
mas, foi realizado o sorteio onde foi sorteada a empresa 
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA 
para o lote 28.

Abre-se assim o prazo para interposição de recurso.

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO

PREGOEIRA OFICIAL
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Viana

Prefeitura

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PE 
0107/2018

Publicação Nº 193125

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

SRP Nº 107/2018

O Fundo Municipal de Saúde de Viana, por meio da sua 
Secretária, em exercício, torna público e comunica aos 
interessados a Adjudicação e Homologação do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 107/2018, processo administrativo nº 
16892/2018 – SEMSA.

Objeto: REGISTRO DE MENOR PREÇO PARA FUTURAS 
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS/INSUMOS ODONTOLÓGICOS, 
SUPRINDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VIANA/
ES.

Arrematantes vencedores:

- SUPREMA DENTAL IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS EIRELI nos lotes 01 e 03 no valor de R$ 
3.159,00 (três mil, cento e cinquenta e nove reais)

- DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-
LOGICOS nos lotes 02, 05, 06, 07, 08, 10 e 11 no valor 
de R$ 8.152,60 (oito mil, cento e cinquenta e dois reais e 
sessenta centavos)

- DL DENTAL LTDA EPP no lote 04 no valor de R$ 1.658,00 
( um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais).

- DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI-
COS HOSPITALARES nos lotes 09, 12, 14 e 15 no valor de 
R$ 177.778,40 ( cento e setenta e sete mil, setecentos e 
setenta e oito reais e quarenta centavos)

- BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI no lote 13 no valor 
de R$ 5.601,00 ( cinco mil, seiscentos e um real)

Viana, 28 de março de 2019.

Jaqueline D’Oliveira Jubini

Secretária Municipal de Saúde

Em Exercício

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PE 0108/ 
2018

Publicação Nº 193142

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÕNICO

SRP Nº 108/2018

O Fundo Municipal de Saúde de Viana, por meio da sua 
Secretária, em exercício, torna público e comunica aos 
interessados a Adjudicação e Homologação do PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 108/2018, processo administrativo nº 
17503/2018 – SEMSA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISI-
ÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (FRASCO 
DE NUTRIÇÃO, SONDAS FOLEY E URETRAIS, ETC), OBJE-
TIVANDO A REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES NO ALMOXARI-
FADO PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Arrematantes vencedores:

- CREMER S.A. nos lotes 01, 14, 15, 16 e 17 no valor to-
tal de R$ 42.400,00 (quarenta e dois mil e quatrocentos 
reais);

- OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA no lote 02 no valor total de R$ 9.200,00 
(nove mil e duzentos reais);

- CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CI-
RURGICOS HOSPITALARES LTDA nos lotes 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 09, 10, 11, 18 e 20 no valor total de R$ 25.365,20 
(vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais e 
vinte centavos);

- SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME no 
lote 12 no valor total de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e 
oito reais);

- MED CENTER COMERCIAL LTDA no lote 13 no valor total 
de R$ 2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais);

- FRACASSADO o lote 19.

Viana, 28 de março de 2019.

Jaqueline D’Oliveira Jubini

Secretária Municipal de Saúde

Em Exercício

AVISO DE LICITAÇÃO - PL 022/2019
Publicação Nº 193179

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico

SRP nº 022/2019

O Município de Viana, ES, através de sua Pregoeira, TOR-
NA PÚBLICO a quem possa interessar, que realizará a li-
citação na modalidade Pregão Eletrônico nº 022/2019, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS (ACELERADOR DE PROCESSOS QUÍ-
MICOS, MODELADOR DE CACHOS E OUTROS) PARA ES-
TRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE BELEZA, EM ATENDIMENTO 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Limite de acolhimento e Abertura das propostas: 
24/04/2019 às 8h.
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Inicio da disputa: 24/04/2019 às 10h.

Informações: Edital disponível, nos sites www.licitacoes-e.
com.br e www.viana.es.gov.br. Tel.: (27) 2124-6731 de 09h 
às 18h, ou pelo e-mail: licitacao@viana.es.gov.br.

Viana/ES, 04 de abril de 2019

Georgea Passos

Pregoeira

PORTARIA Nº 0513/2019
Publicação Nº 193025

 PORTARIA Nº 0513/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito San-
to, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, 
inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, 
e Lei Municipal n° 3.007, de 19 de dezembro de 2018.

RESOLVE:

Art. 1° Art. 1° MIGRAR o cargo em comissão ocupado pelo 
servidor, ARNALDO DIAS DA SILVA, nomeado pela portaria 
n° 0054/2019, para o cargo de Gerente de Esporte Ama-
dor - PC – T1, na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura 
e Turismo.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assi-
natura.

Viana - ES, 03 de abril de 2019.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0514/2019
Publicação Nº 193026

PORTARIA Nº 0514/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito San-
to, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, 
inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 
1596/2001, OBEDE AMORIM GOMES, para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Lazer - PC – T1, na Secretaria 
Municipal de Esporte, Cultura e Turismo.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assi-
natura.

Viana - ES, 03 de abril de 2019.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 006/2018 E OUTROS.

Publicação Nº 193168

RESUMO DO 1° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABO-
RAÇÃO Nº 006/2018.

Processo nº. 047/2019

Terno Aditivo: 01

Convenentes: Município de Viana, por meio do Fundo Mu-
nicipal de Assistência Social e Casa dos Menores de Cam-
pinas – Montanha da Esperança.

Objeto: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Primeiro 
Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 006/2018, por 
mais 12(doze) meses, referente ao ACOLHIMENTO PARA 
ATÉ 04 (QUATRO) ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO, 
COM IDADE ENTRE 12 A 18 ANOS INCOMPLETOS, EM SI-
TUAÇÕES DE RISCO SOCIAL E ENCAMINHADOS PELO JUI-
ZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VIANA, MINISTÉRIO 
PÚBLICO E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, nos ter-
mos do artigo 30 da Lei nº 13.019/2014.

Valor: O valor do presente instrumento é de R$ 191.966,95 
(cento e noventa e um mil novecentos e sessenta e seis 
reais e noventa e cinco centavos).

Viana/ES, 22 de março de 2019.

GIOVANA DE SIQUEIRA NOVAES BUAIZ,

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (Em exercício)

RESUMO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS Nº 124/2015

Processo Administrativo nº 4095/2015

Concorrência nº 002/2015.

Aditivo: 06

Contratante: MUNICIPIO DE VIANA/ES.

Contratada: F&S SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E 
ELÉTRICA LTDA EPP.

Objeto: prorrogação do prazo de vigência e de execução 
do Contrato 124/2015, por mais 365 (trezentos e sessenta 
e cinco) dias, a partir de 28 de abril de 2019

Vigência: a partir de 28 de abril de 2019 por mais 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias.

Viana/ES, 04 de abril de 2019.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

http://www.licitacoes-e.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br
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RESUMO DO EDITAL DE LEILÃO Nº 002/2018
Publicação Nº 193158

RESUMO DO EDITAL DE LEILÃO

Nº 002/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00175350/2018

OBJETO: VENDA DE ATIVOS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO 
DE VIANA - ES

O MUNICÍPIO DE VIANA, Estado do ESPIRITO SANTO, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede ad-
ministrativa na Av. Florentino Avidos, Sede, Viana – ES, 
de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, 
posteriores, torna público, para conhecimento de todos os 
interessados que às 13 horas do dia 23 de abril de 2019, 
em prazo não inferior a 15 (quinze) dias da publicação do 
aviso deste Edital, fará realizar LEILÃO, com critério de 
julgamento do tipo MAIOR LANCE POR LOTE, SOMENTE 
ELETRÔNICO, por intermédio do Preposto Municipal no-
meado para o período de ocorrência de Leilão, através do 
Decreto nº070, de 15 de Março de 2018, o servidor Sérgio 
Luiz Lyrio Jorge, matricula nº 050610, dos bens abaixo 
especificados, atendidas a legislação e especificação deste 
Edital: Será disponibilizado, através do PORTAL DO LEILAO 
www.superbid.net, o acesso ao leilão para visitação virtual 
e oferta de lances.

Viana/ES, 02 de abril de 2019.

Atenciosamente,

SÉRGIO LUIZ LYRIO JORGE

Leiloeiro Administrativo

Decreto Nº 070/2018

http://www.superbid.net
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20ª CONVOCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Publicação Nº 193183

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
20º CONVOCAÇÃO 

 
A Comissão do Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado da Secretaria Municipal de Educação, da 
Prefeitura Municipal de Viana, em referência ao Edital nº 003/2017, convoca para Chamada os Candidatos 
habilitados, segundo classificação e modalidades abaixo relacionadas:  

LOCAL: Secretaria Municipal de Educação  
ENDEREÇO: Rua Aspásia Varejão Dias, s/n - Centro - Viana/ES - CEP : 29130-013 
PONTO DE REFERÊNCIA: Próximo ao Cartório Eleitoral. 

 
 

DATA DA CHAMADA: 08/04/2019 

MODALIDADE: MAPA - Ensino Fundamental (4° e 5º Anos) 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 
CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE 

HABILITADOS 

08/04/2019 13h00min 
MAPA  - Professor MAPA - Ensino 

Fundamental (4° e 5º Anos) 
Nº 671º ao 690º. 

 

Classificação – Geral – Professor MAPA - Ensino Fundamental (4° e 5º Anos) 

Classificação Inscrição Nome do Candidato Pontos PNE Cargo 

671 8.18-000656 RENATA MONICA PACHECO NICHIO 14.4 Não Professor MAPA - Ensino Fun-
damental (4° e 5º Anos) 

672 8.18-010499 CELSON DA SILVA SANTOS 14.4 Sim Professor MAPA - Ensino Fun-
damental (4° e 5º Anos) 

673 8.18-002883 MARCIA ALICE PAVÃO ROVETA 14.3 Não Professor MAPA - Ensino Fun-
damental (4° e 5º Anos) 

674 8.18-004118 MARIA DE LOURDES FRAGA 14.3 Não Professor MAPA - Ensino Fun-
damental (4° e 5º Anos) 

675 8.18-004568 DILSA RODRIGUES DA SILVA VERBO 14.3 Não Professor MAPA - Ensino Fun-
damental (4° e 5º Anos) 

676 8.18-003700 CLAUDIA BARBOSA DA SILVA 14.3 Não Professor MAPA - Ensino Fun-
damental (4° e 5º Anos) 

677 8.18-008819 ELAINE MESSA DA COSTA 14.3 Não Professor MAPA - Ensino Fun-
damental (4° e 5º Anos) 

678 8.18-000972 MARTA ELAINE GONÇALVES DIAS 14.3 Não Professor MAPA - Ensino Fun-
damental (4° e 5º Anos) 

679 8.18-000634 AMANDA ROMUALDO MOURA 14.3 Não Professor MAPA - Ensino Fun-
damental (4° e 5º Anos) 

680 8.18-009817 OSANA GON 14.2 Não Professor MAPA - Ensino Fun-
damental (4° e 5º Anos) 

681 8.18-001973 ROSANA MONTEIRO 14.2 Não Professor MAPA - Ensino Fun-
damental (4° e 5º Anos) 

682 8.18-000251 EDSON FERREIRA ROCHA 14.2 Não Professor MAPA - Ensino Fun-
damental (4° e 5º Anos) 

683 8.18-007939 RAPHAELA LIMA PEREIRA 14.2 Não Professor MAPA - Ensino Fun-
damental (4° e 5º Anos) 

684 8.18-010621 SANDRA KATIA DA FONSECA GON- 14.1 Não Professor MAPA - Ensino Fun-
damental (4° e 5º Anos) 



05/04/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1236

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 251

CALVES 

685 8.18-008114 STELA CRISTINA BATISTA CINTRA 14.1 Não Professor MAPA - Ensino Fun-
damental (4° e 5º Anos) 

686 8.18-008701 GEISINÉRI SOUSA CARLOS ROCHA 14.1 Não Professor MAPA - Ensino Fun-
damental (4° e 5º Anos) 

687 8.18-009207 CARLA GONÇALVES DOS SANTOS 
PIMENTEL 14.1 Não Professor MAPA - Ensino Fun-

damental (4° e 5º Anos) 

688 8.18-004768 TATIANA KELY PIMENTEL 14.1 Não Professor MAPA - Ensino Fun-
damental (4° e 5º Anos) 

689 8.18-008550 SIMONE DA SILVA ARARIBA 14.1 Não Professor MAPA - Ensino Fun-
damental (4° e 5º Anos) 

690 8.18-007540 MARIA DA PENHA SILVA SILVA DA 
CRUZ 14.0 Não Professor MAPA - Ensino Fun-

damental (4° e 5º Anos) 
 
 
 

Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação. 
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Vila Pavão

Prefeitura

PREGÃO PRESENCIAL 021/2019
Publicação Nº 192954

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2019

PROCESSO Nº 004494/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada na presta-
ção de serviços de Medicina Ocupacional com fornecimento 
de Mão de Obra para Elaborar, Implementar, Acompanhar 
e Coordenar o PPRA - Programa de Prevenção dos Riscos 
Ambientais, o PCMSO - Programa de Controle Medico de 
Saúde Ocupacional, o LTCAT - Laudo Técnico das Condi-
ções do Ambiente do Trabalho e o Programa de Conserva-
ção Auditiva – PCA, bem como realizar consultas clínicas 
de exames admissionais, demissionais, periódicos, de mu-
danças de função, de retorno ao trabalho e para avaliar a 
saúde geral do empregado com a emissão do ASO – Ates-
tado de Saúde Ocupacional, emitir Laudo de Insalubrida-
de / Periculosidade / Penosidade e ainda realizar exames 
laboratoriais, em atendimento à solicitação da Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos Humanos e demais 
secretarias.

COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DAS MICROEMPRESAS – 
ME EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP.

ABERTURA: 22/04/2019, às 14h00min.

Informações complementares e cópia do Edital poderão 
ser obtidas no setor de licitações na Rua Trav. Pavão, 80, 
2° Andar, Centro, no horário de 08h00min às 11h00min 
em dias úteis, pelo tel. (27) 3753-1001 e/ou através do 
site oficial do município www.vilapavao.es.gov.br.

Vila Pavão/ES, 04/04/2019.

Roberto Selia

Pregoeiro Oficial

PREGÃO PRESENCIAL 022/2019
Publicação Nº 192976

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2019

PROCESSO Nº 003385/2018

OBJETO: Aquisição de material gráfico para atender as de-
mandas das Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito e 
Assessoria Jurídica.

COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DAS MICROEMPRESAS – 
ME EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP.

ABERTURA: 23/04/2019, às 08h00min.

Informações complementares e cópia do Edital poderão 
ser obtidas no setor de licitações na Rua Trav. Pavão, 80, 

2° Andar, Centro, no horário de 08h00min às 11h00min 
em dias úteis, pelo tel. (27) 3753-1001 e/ou através do 
site oficial do município www.vilapavao.es.gov.br.

Vila Pavão/ES, 04/04/2019.

Roberto Selia

Pregoeiro Oficial

RESULTADO P.P. 017/2019
Publicação Nº 192981

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial 
nº 017/2019

Processo nº 004103/2018

O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO, ES, através de seu pre-
goeiro oficial, torna publico, para conhecimento dos inte-
ressados, o resultado do Pregão Presencial nº 017/2019, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada em 
fornecimento de pó de pedra, brita e areia lavada grossa 
para produção de blocos, manilhas e meio-fio e reparos 
no calçamento das ruas da Sede e dos Distritos do mu-
nicípio, tendo registrado que não compareceu nenhuma 
empresa interessada em ofertar suas propostas de pre-
ços, sendo declarada, portanto, como “LICITAÇÃO DESER-
TA”. Na oportunidade, o pregoeiro decidiu remarcar nova 
sessão para repetição deste Pregão Presencial para o dia 
23/04/2019, às 14h00min.

Informações complementares e cópia do Edital poderão 
ser obtidas no setor de licitações na Rua Trav. Pavão, 80, 
2° Andar, Centro, no horário de 08h00min às 11h00min 
em dias úteis, pelo tel. (27) 3753-1001 e/ou através do 
site oficial www.vilapavao.es.gov.br.

Vila Pavão/ES, 04/04/2019.

Roberto Selia

Pregoeiro Oficial

RESULTADO P.P. 018/2019
Publicação Nº 193061

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019

PROCESSO Nº 004469/2018

O Município de Vila Pavão/ES, através de seu pregoeiro 
oficial, torna publico, para conhecimento dos interessados, 
o resultado do Pregão Presencial nº 018/2019, cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada em fornecimen-
to de bloquetes e meio-fio para calçamento e reparos em 

http://www.vilapavao.es.gov.br
http://www.vilapavao.es.gov.br
http://www.vilapavao.es.gov.br
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calçamento das ruas da Sede e dos Distritos do município.

Itens: 1 e 2

Empresa Vencedora: TASSINARI PREMOLDADOS LTDA 
EPP.

Valor Total: R$ 157.200,00.

Vila Pavão/ES, 04/04/2019.

Roberto Selia

Pregoeiro Oficial
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