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Consórcios Intermunicipais

Cim Noroeste - Consórcio Público da Região Noroeste do ES

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019
Publicação Nº 196059

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019.

O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NO-
ROESTE comunica aos interessados que se encontra dispo-
nível o Edital de Chamamento Público nº 001/2019, para 
o credenciamento de pessoa jurídica para a prestação de 
serviços de saúde aos municípios integrantes do CIM NO-
ROESTE, nas especialidades indicadas no Edital.

O recebimento da documentação para credenciamen-
to terá inicio a partir do dia 23/04/2019 encerrando em 
25/06/2019, no endereço Avenida João Quiuqui, nº 411, 
Centro Águia Branca/ES, CEP: 29.795-000.

A abertura dos envelopes entregues será realizada as 
terças-feiras, a partir do dia 23/ 04/2019, 30/04/2019, 
07/05/2019, 14/05/2019, 21/05/2019, 28/05/2019, 
04/06/2019, 11/06/2019, 18/06/2019 e na terça 

25/06/2019 , com início dos trabalhos sempre no horário 
das 08:30h até as 11 h.

O edital na íntegra está disponível no site www.cimnoro-
este.com.br ( portal de Transparência)e a versão em world 
poderá ser solicitada através do e-mail cimnoroeste@
hotmail.com ou na sede do consórcio localizada na Ave-
nida João Quiuqui, nº 411, Centro Águia Branca/ES, CEP: 
29.795-000.

Informações pelos telefones: (27) 3745-1549 ou (27) 
99945-6991

Águia Branca, ES, 22 de abril de 2019.

João Batista Regatieri

Presidente da CPL do CIM NOROESTE

Cim Polinorte - Consórcio Público da Região Polinorte do ES

ATO DE HOMOLOGAÇÃO DA ATA 54 DE PROCE-
DIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 002/2017 – PROCESSO 118/2017 REFE-
RENTE À CHAMAMENTO PÚBLICO 

Publicação Nº 195923

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
002/2017 – PROCESSO 118/2017 REFERENTE À CHAMA-
MENTO PÚBLICO

O PRESIDENTE DO POLINORTE – Consórcio Público da Re-
gião Polinorte, no uso de suas atribuições legais.

FAZ SABER que a Comissão Permanente de Licitação JUL-
GOU e ele, R E S O L V E:

HOMOLOGAR a Ata nº 54 de Abertura e Julgamento do 
Procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2017, 
referente ao Chamamento Público Processo 118/2017 rea-
lizado às 12h43min do dia 25 de março de 2019, tendo por 
objeto o Credenciamento de pessoas jurídicas para pres-
tarem, de forma complementar, os serviços na área de 
saúde, consubstanciados na realização de consultas médi-
cas e exames especializados, por profissionais habilitados 
nas respectivas áreas, conforme delineados nos Apêndices 
deste edital, visando atender as necessidades dos municí-
pios consorciados ao CIM Polinorte.

Desta forma Homologo o resultado proferido pela Comis-
são Permanente de Licitação deste Consórcio e Adjudico 
em favor da empresa: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SAN-
TA TERESA/ES

Encaminhe-se o presente para as providências contratuais

Ibiraçu-ES, 09 de abril de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Presidente Interino do CIM POLINORTE

ATO DE HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 58 DE PRO-
CEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA-
ÇÃO Nº 002/2017 – PROCESSO 118/2017 RE-
FERENTE À CHAMAMENTO PÚBLICO 

Publicação Nº 195929

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
002/2017 – PROCESSO 118/2017 REFERENTE À CHAMA-
MENTO PÚBLICO

O PRESIDENTE DO POLINORTE – Consórcio Público da Re-
gião Polinorte, no uso de suas atribuições legais.

FAZ SABER que a Comissão Permanente de Licitação JUL-
GOU e ele, R E S O L V E:

HOMOLOGAR a Ata nº 58 de Abertura e Julgamento do 
Procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2017, 
referente ao Chamamento Público Processo 118/2017 rea-
lizado às 15h24min do dia 08 de abril de 2019, tendo por 
objeto o Credenciamento de pessoas jurídicas para pres-
tarem, de forma complementar, os serviços na área de 

http://www.cimnoroeste.com.br
http://www.cimnoroeste.com.br
mailto:cimnoroeste@hotmail.com
mailto:cimnoroeste@hotmail.com
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saúde, consubstanciados na realização de consultas médi-
cas e exames especializados, por profissionais habilitados 
nas respectivas áreas, conforme delineados nos Apêndices 
deste edital, visando atender as necessidades dos municí-
pios consorciados ao CIM Polinorte.

Desta forma Homologo o resultado proferido pela Comis-
são Permanente de Licitação deste Consórcio e Adjudico 
em favor da empresa: FR SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI

Encaminhe-se o presente para as providências contratuais

Ibiraçu-ES, 09 de abril de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Presidente Interino do CIM POLINORTE

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

PORTARIA CIM POLO SUL Nº 02 – R, DE 28 DE 
MARÇO DE 2019 - DISPÕE SOBRE O CONTROLE 
DE PONTO DOS EMPREGADOS DA SEDE DO CIM 
POLO SUL

Publicação Nº 196175

PORTARIA CIM POLO SUL Nº 02 – R, DE 28 DE MARÇO DE 
2019.

“Dispõe sobre o controle de ponto dos empregados da sede 
do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL".

O Presidente do CIM POLO SUL/ES, no uso de suas atribui-
ções, com poderes que lhe confere o Contrato de Consór-
cio Público e Estatuto do CIM POLO SUL,

RESOLVE:

Art. 1º - Dispor o registro de jornada de trabalho dos em-
pregados lotados na sede do Consórcio Público da Região 
Polo Sul, através do controle eletrônico de ponto.

Art. 2º - O sistema de registro eletrônico de ponto tem por 
finalidades:

I – racionalizar a rotina de controle de assiduidade e pon-
tualidade, proporcionando transparência no processo de 
registro;

II – armazenar dados de forma sistematizada;

III – permitir acesso rápido às informações pelo emprega-
do, pela chefia imediata e pelos órgãos de controle.

Art. 3º - Os empregados deverão registrar as ocorrências 
de entrada e saída das dependências do Consórcio nas se-
guintes circunstâncias:

I – início da jornada diária de trabalho;

II – início do intervalo para alimentação;

III – fim do intervalo para alimentação;

IV – fim da jornada diária de trabalho.

§ 1º Não serão computados na jornada normal diária os 5 
(cinco) minutos antes e 5 (cinco) minutos depois da jor-
nada de trabalho, observado o limite máximo de 10 (dez) 
minutos diários.

§ 2º O intervalo para alimentação ou descanso será de 
01 (uma) hora deverá ser obrigatoriamente usufruído em 
obediência às normas legais vigentes.

3º – O período de registro e apuração da frequência dos 
empregados ocorrerá do dia 25 do mês corrente ao dia 
24 do mês subsequente, ficando esta data como sendo o 
limite para apresentação das justificativas previstas nesta 
portaria.

Art. 4º A jornada de trabalho terá início e término confor-
me o horário institucional e de acordo com o estabelecido 
entre os empregados e a respectiva chefia imediata, com 
vistas a atender sempre ao interesse do CIM POLO SUL e 
suas peculiaridades. Deverá ser respeitada a jornada de 
trabalho de 8 (oito) horas diárias e de 40 (quarenta) horas 
semanais, excetuando os cargos com jornada de trabalho 
reduzida estabelecida na legislação vigente.

§ 1º O horário de funcionamento do Consórcio Público da 
Região Polo Sul, é de segunda a sexta feira de 8:00 h às 
17:00 h, com intervalo de 01 hora para almoço.

§ 2º A chefia imediata poderá, excepcionalmente, com a 
anuência do empregado e com as devidas justificativas, 
autorizar a execução de atividades fora do período de fun-
cionamento previsto no § 1º.

§ 3º A duração normal do período de trabalho só poderá 
ultrapassar o seu limite legal, de forma justificada, para a 
conclusão de serviços inadiáveis, ou daqueles cuja inexe-
cução possa acarretar prejuízo manifesto.

Art. 5º O sistema de registro eletrônico de ponto registra-
rá, além das horas normais trabalhadas, créditos ou débi-
tos relativos ao cumprimento da jornada diária, semanal 
ou mensal dos empregados, permitindo ajustes compen-
satórios, sempre com anuência prévia da chefia imediata.
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§ 1º Na hipótese de débito ao final do mês, deverá o em-
pregado compensá-lo até o 25º dia do mês subsequente 
ao do cômputo do débito, mediante prévia anuência da 
chefia imediata, sob pena de desconto da remuneração 
proporcional às horas não cumpridas.

§ 2º Na hipótese de banco de horas ao final do mês, o 
empregado poderá usufruir dentro do prazo máximo de 
06 (seis) meses, a contar da obtenção das horas, median-
te prévia anuência da chefia imediata. Caso o empregado 
não usufrua do saldo no prazo citado, as horas serão ex-
cluídas do registro eletrônico.

§ 3º Poderão ser computadas as horas de trabalho, as 
participações em reuniões, treinamento, capacitação, me-
diante prévia autorização da chefia imediata.

§ 4º Nas hipóteses dos §§ 2º e 3º, o período de compen-
sação observará a conveniência do serviço, em conformi-
dade com a anuência da chefia imediata e interesse do 
Consórcio.

§ 5º Para a compensação de 01 (uma) folga serão consi-
deradas 08 (oito) horas de trabalho excedente executadas 
em dias normais.

§ 6º Para o gozo de folga a que o empregado tem direito 
a partir do banco de horas, o mesmo deverá protocolar 
pedido específico junto ao chefia imediata, apresentando 
a data ou período para o qual pretende gozar a respectiva 
folga.

§ 7º Não haverá compensação de horário nos períodos 
em que o empregado estiver oficialmente afastado ou em 
licença concedido (a), nos termos da legislação vigente.

§ 8º Os atrasos e as faltas não justificadas não serão 
objeto de compensação no registro eletrônico de ponto, 
acarretando a perda da remuneração referente ao dia em 
que o empregado atrasar ou faltar ao serviço, e do dia do 
descanso semanal remunerado, na forma disposta na lei 
federal nº 605/1949 e no decreto federal nº 27.048/1949.

§ 9º Os atrasos, ausências justificadas e saídas antecipa-
das, ressalvados os casos previstos em lei, deverão ser 
compensados até o mês subsequente ao da ocorrência, a 
ser estabelecida pela chefia imediata, sob pena de perda 
proporcional da parcela de remuneração diária.

§ 10 As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou 
de força maior poderão ser compensadas a critério da che-
fia imediata, sendo assim consideradas como de efetivo 
exercício.

§ 11 Não serão compensadas as faltas justificadas, nos 
casos previstos em lei, tais como os abaixo identificados 
dispostos na CLT, referente a situações específicas em que 
o empregado poderá faltar de forma integral ou parcial:

SITUAÇÃO
DIAS

Falecimento de conjugue, ascendente, 
descendente ou irmão sob dependência 
econômica do mesmo (comprovada)

2 consecutivos

Casamento 3 consecutivos

Nascimento de Filho Até 5 dias

Doar sangue voluntariamente
1 em cada 12 

meses

Serviço Militar Indeterminado

Prova de Vestibular Indeterminado

Em reuniões quando for representante da 
entidade sindical

Indeterminado

Licença maternidade ou aborto criminoso Indeterminado

Acidente no trabalho ou enfermidade 
(INSS)

Indeterminado

§ 12 Compete à chefia imediata, com as devidas justifi-
cativas, registrar e abonar no sistema eletrônico de ponto 
os atrasos ou saídas antecipadas do empregado, quando 
ocorridas no interesse do serviço.

§ 13 As compensações de que trata este artigo não pode-
rão ser realizadas durante o período de férias ou no inter-
valo mínimo para alimentação.

§ 14 É de inteira responsabilidade do empregado qualquer 
falta não justificada, ou ainda, omissão no que se refere ao 
cumprimento dos horários estabelecidos nesta portaria, e 
que resulte em corte de seus vencimentos.

Art. 6º Compete à chefia imediata autorizar a realização 
do serviço extraordinário.

§ 1º A comprovação da prestação do serviço extraordi-
nário, assim entendido aquele que excede a jornada de 
trabalho normal, dar-se-á por meio do registro eletrônico 
da respectiva frequência, cabendo à chefia atestar o cum-
primento do serviço extraordinário executado.

§ 2º Não serão computadas como jornada extraordinária 
as variações diárias no registro de ponto que não excede-
rem a 10 (dez) minutos do final da jornada de trabalho.

Art. 7º O sistema de registro eletrônico de ponto emitirá 
os registros diários de entrada e saída e os créditos e dé-
bitos de horas, possibilitando a consulta pelo próprio em-
pregado e pela chefia imediata.
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Art. 8º O sistema de registro eletrônico de ponto deverá 
conter as informações referentes a férias, licenças e afas-
tamentos legalmente concedidos, evitando-se o registro 
indevido do débito de horas.

Art. 9º Na hipótese de o empregado realizar atividades 
externas e que impossibilite o registro diário de ponto, ca-
berá à sua chefia imediata efetuar o registro da frequência 
em formulário próprio disponível pelo consórcio, informan-
do o local, a atividade realizada, a data e os horários, com 
vistas a comprovar a efetiva prestação do serviço e a res-
pectiva assiduidade, atestando, enfim, a sua frequência, 
em obediência à legislação aplicável.

§ 1º As férias, licenças e outros afastamentos oficiais do 
empregado serão lançados automaticamente no sistema 
de controle eletrônico de ponto.

Art. 10. O sistema de registro eletrônico de ponto deverá 
emitir relatório mensal com todos os registros de frequên-
cia, para fins de homologação pela chefia imediata.

Art. 11. Para o pleno funcionamento do sistema de registro 
eletrônico de ponto, o empregado deverá:

I – apresentar-se à Direção, para fins de cadastramento 
das digitais;

II – registrar, diariamente, no equipamento de ponto ele-
trônico, as movimentações descritas no art. 3º desta Por-
taria, por meio da leitura de sua impressão digital;

III – apresentar documentação comprobatória das ausên-
cias autorizadas por lei;

IV – acompanhar o registro diário de sua frequência me-
diante emissão de comprovante pelo equipamento de re-
gistro eletrônico de ponto;

V – comunicar imediatamente, à chefia imediata, a inope-
rância ou irregularidade no funcionamento do equipamen-
to de leitura biométrica.

Art. 12. São responsabilidades da chefia imediata:

I – orientar os empregados para o fiel cumprimento das 
disposições contidas nesta Portaria;

II – estabelecer os dias e horários para compensação das 
horas, considerando os débitos e créditos em conformida-
de com o disposto no art. 5º desta Portaria;

III – encaminhar, até o 25º dia útil do mês, os relatórios 
mensais de frequência homologados, contendo as infor-
mações das ocorrências verificadas;

IV – tornar sem efeito os registros de períodos trabalha-
dos em desacordo com as disposições constantes nesta 
Portaria;

V – validar períodos trabalhados, em caráter excepcional, 
fora do horário de funcionamento da sede do consórcio.

Art. 13 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Mimoso do Sul/ES, 28 de Março de 2019.

Angelo Guarçoni Junior

Presidente do CIM POLO SUL



23/04/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1247

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 6

Afonso Cláudio

Prefeitura

ALTERAÇÃO E REPUBLICAÇÃO - PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 015-2019

Publicação Nº 196172

Aviso de Alteração e Republicação

Pregão Presencial Nº 015/2019 - Proc. Nº 001509/2019

O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Prego-
eira, torna público, para conhecimento dos interessados a 
ALTERAÇÃO e REPUBLICAÇÃO do Edital de Pregão Presen-
cial em epígrafe:

I - Da Alteração: O prazo de entrega do objeto, previsto no 
item 16.1 do Edital, na Ata de Registro de Preços - Anexo 
VII do Edital e na Cláusula Sexta da Minuta do Contrato - 
Anexo VIII do Edital, fica alterado para 10 (dez) dias. Fica 
alterado ainda a especificação dos itens que compõem os 
lotes 17 e 18, constantes no Anexo I do Edital.

II - Da Abertura do Pregão: A abertura dos trabalhos fica 
reagendada paro o dia 07 de maio de 2019, às 08h30min, 
no Setor de Licitações da Prefeitura, à Praça da Indepen-
dência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES. As Propostas 
Comerciais (envelope nº 01) e os Documentos de Habilita-
ção (envelope nº 02) serão recebidos, no Protocolo Geral 
da Prefeitura, até às 08:00 horas do dia 07 de maio de 
2019, fechados e assinados em seus lacres.

III - Disposições Gerais: Permanecem em vigor todas as 
demais cláusulas e termos do Edital de Pregão em epígrafe 
que não foram alteradas pelo presente.

O edital, alterado, está disponível no no site da P. M. de 
Afonso Cláudio/ES - www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Li-
citação. Demais informações poderão ser obtidas pelo Tel.: 
(27) 3735-4005, de 07:00 às 13:00 horas, ou e-mail: lici-
tacao@afonsoclaudio.es.gov.br.

Afonso Cláudio/ES, em 22 de abril de 2019.

Keyla M. Zanetti de Oliveira

Pregoeira Oficial

ERRATA 
Publicação Nº 196156

ERRATA

Extrato de termo de fomento n°003/2019, publicada em 
04/04/2019, na Edição n° 1235 do DOM/ES, Pág. 7 , pu-
blicação n° 129788, procedeu-se ás devidas correções e 
republicamos nesta data o aspetco em questão , que fica 
com a seguinte redação:

Onde se lê:

“extrato de fomento n°003/2019”.

Leia-se:

“extrato de fomento n°001/2019.”

Afonso Claudio – ES, 22 de abril de 2019

Edélio Francisco Guedes

Prefeito Municipal

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br
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ERRATA JUNTO AO EDITAL/SEMAS Nº 001/2019
Publicação Nº 196163

 

ERRATA junto ao Edital/SEMAS nº 001/2019 

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado de contratação de pessoal por 
tempo determinado e cadastro de reserva, para atender às necessidades de excepcional 
interesse público na execução dos serviços da PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA e PROTEÇÃO 
SOCIAL ESPECIAL do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, conferidas pela Lei 
Municipal nº 1.959/2011 e suas alterações e o Decreto Municipal nº 236/2011, torna público 
ERRATA junto ao Edital/SEMAS nº 001/2019, tendo em vista a Notificação Recomendatória 
nº 06/2019 do Ministério Público, para nele fazer constar o que segue: 

1. ONDE SE LÊ: 

2. DA INSCRIÇÃO 
2.1 As inscrições serão gratuitas e realizadas na Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
no endereço: Rua José Cupertino, N° 104 – Centro, Afonso Cláudio/ES, devendo o candidato se 
inscrever no período de 18 de abril de 2019 a 25 de abril de 2019, no horário de 07h às 16h. 
 
LEIA SE: 
 
2. DA INSCRIÇÃO 
2.1 As inscrições serão gratuitas e realizadas no salão de reuniões da Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio, no endereço: Praça da Independência, 341 - Centro, Afonso Cláudio/ES, devendo o 
candidato se inscrever no período de 29 e 30 de abril de 2019, no horário de 07h30min às 16h e no 
dia 02 de maio de 2019, no horário de 07h30min às 16h. 

2. ONDE SE LÊ: 

ANEXO I – DAS FUNÇÕES 

FUNÇÃO VAGAS PRÉ-REQUISITO ATRIBUIÇÕES CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 
MENSAL 

ORIENTADOR 
SOCIAL 

(ATUAÇAO NO 
CENTRO DE 

REFERÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL – CRAS E 
PROGRAMA DO 
IDOSO E CREAS 

05 + Cadastro de 
Reserva 

Diploma de curso 
de graduação 
emitido por 
instituição de 
ensino superior 
devidamente 
credenciada pelo 
Ministério da 
Educação em 
Antropologia, 
Economia 
Doméstica, 
Psicologia, 
Pedagogia, 
Serviço Social, 
Sociologia, 
Terapia 
Ocupacional ou 
Musicoterapia; e 
registro 
profissional no 
respectivo 
Conselho 

Prestar serviços de 
convivência e 
fortalecimento de 
vínculos para 
crianças de 0 a 6 
anos, 
desenvolvendo 
atividades para 
fortalecer vínculos 
e prevenir 
ocorrência de 
situações de 
exclusão social e 
de risco, em 
especial, a 
violência 
doméstica e o 
trabalho infantil, 
sendo um serviço 
complementar e 
diretamente 
articulado ao PAIF; 
Desenvolver 

40h R$ 1.299,44 
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Regional, caso 
houver. 

atividades, 
inclusive com 
crianças com 
deficiência, seus 
grupos familiares, 
gestantes e 
nutrizes; 
Desenvolver 
atividades de 
convivência, 
estabelecendo e 
fortalecendo 
vínculos, 
buscando a 
socialização, com 
foco na garantia 
da segurança de 
acolhida, convívio 
familiar e 
comunitário, por 
meio de 
experiências 
lúdicas, acesso a 
brinquedos 
favorecendo o 
desenvolvimento 
e sociabilidade, 
com momentos de 
brincadeiras 
fortalecendo o 
convívio com 
familiares; 
Desenvolver 
ainda, meios para 
que as famílias 
expressem 
dificuldades, 
soluções 
encontradas e 
demandas, de 
modo, a construir 
conjuntamente 
soluções 
alternativas para 
as necessidades 
enfrentados. 
Prestar serviços 
para crianças e 
adolescente de 6 a 
15 anos, 
desenvolvendo 
atividades que 
levem ao 
protagonismo e 
autonomia, a 
partir dos 
interesses, 
demandas e 
potencialidades 
dessa faixa etária, 
devendo as 
intervenções 
serem pautadas 
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em experiências 
lúdicas, culturais e 
esportivas como 
formas de 
expressão, 
interação, 
aprendizagem, 
sociabilidade e 
proteção social; 
Prestar serviços 
para adolescentes 
e jovens de 15 a 
17 anos, buscando 
o fortalecimento 
da convivência 
familiar e 
comunitária, bem 
como contribuir 
para o retorno ou 
permanência na 
escola, por meio 
do 
desenvolvimento 
de atividades que 
estimulem a 
convivência social, 
a participação 
cidadã e uma 
formação geral 
para o mundo do 
trabalho. As 
atividades 
deverão abordar 
as questões 
relevantes sobre a 
juventude, 
contribuindo para 
a construção de 
novos 
conhecimentos e 
formação de 
atitudes e valores 
que reflitam no 
desenvolvimento 
integral do jovem. 
Devem ainda 
desenvolver 
habilidades gerais, 
tais como a 
capacidade 
comunicativa e a 
inclusão digital de 
modo a orientar o 
jovem para a 
escolha 
profissional, bem 
como realizar 
ações com foco na 
convivência social 
por meio da arte-
cultura e esporte-
lazer. As 
intervenções 
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devem também 
valorizar a 
pluralidade e a 
singularidade da 
condição juvenil e 
suas formas 
particulares de 
sociabilidade; 
sensibilizar para os 
desafios da 
realidade social, 
cultural, ambiental 
e política de seu 
meio social; Criar 
oportunidades de 
acesso a direitos; 
Estimular práticas 
associativas e as 
diferentes formas 
de expressão dos 
interesses, 
posicionamentos e 
visões de mundo 
de jovens no 
espaço público. 
Prestar serviços 
para idosos 
desenvolvendo 
atividades que 
contribui no 
processo de 
envelhecimento 
saudável, no 
desenvolvimento 
da autonomia e de 
sociabilidades, no 
fortalecimento 
dos vínculos 
familiares e do 
convívio 
comunitário e na 
prevenção de 
situações de risco 
social, pautadas 
nas características, 
interesses e 
demandas dessa 
faixa etária, 
considerando que 
a vivência em 
grupo, as 
experimentações 
artísticas, 
culturais, 
esportivas e de 
lazer e a 
valorização das 
experiências 
vividas constituem 
formas 
privilegiadas de 
expressão, 
interação e 
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proteção social, 
visando incluir 
vivências que 
valorizam suas 
experiências e que 
estimulem e 
potencialize a 
condição de 
escolher e decidir, 
contribuindo para 
o 
desenvolvimento 
da autonomia e 
protagonismo 
social dos 
usuários. 

 
LEIA SE: 
 

FUNÇÃO VAGAS PRÉ-REQUISITO ATRIBUIÇÕES CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 
MENSAL 

ORIENTADOR 
SOCIAL 

(ATUAÇAO NO 
CENTRO DE 

REFERÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL – CRAS E 
PROGRAMA DO 
IDOSO E CREAS 

03 + Cadastro de 
Reserva 

Diploma de curso 
de graduação 
emitido por 
instituição de 
ensino superior 
devidamente 
credenciada pelo 
Ministério da 
Educação em 
Antropologia, 
Economia 
Doméstica, 
Psicologia, 
Pedagogia, 
Serviço Social, 
Sociologia, 
Terapia 
Ocupacional ou 
Musicoterapia; e 
registro 
profissional no 
respectivo 
Conselho 
Regional, caso 
houver. 

Prestar serviços 
de convivência e 
fortalecimento de 
vínculos para 
crianças de 0 a 6 
anos, 
desenvolvendo 
atividades para 
fortalecer 
vínculos e 
prevenir 
ocorrência de 
situações de 
exclusão social e 
de risco, em 
especial, a 
violência 
doméstica e o 
trabalho infantil, 
sendo um serviço 
complementar e 
diretamente 
articulado ao 
PAIF; 
Desenvolver 
atividades, 
inclusive com 
crianças com 
deficiência, seus 
grupos familiares, 
gestantes e 
nutrizes; 
Desenvolver 
atividades de 
convivência, 
estabelecendo e 
fortalecendo 
vínculos, 
buscando a 
socialização, com 

40h R$ 1.299,44 
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foco na garantia 
da segurança de 
acolhida, convívio 
familiar e 
comunitário, por 
meio de 
experiências 
lúdicas, acesso a 
brinquedos 
favorecendo o 
desenvolvimento 
e sociabilidade, 
com momentos 
de brincadeiras 
fortalecendo o 
convívio com 
familiares; 
Desenvolver 
ainda, meios para 
que as famílias 
expressem 
dificuldades, 
soluções 
encontradas e 
demandas, de 
modo, a construir 
conjuntamente 
soluções 
alternativas para 
as necessidades 
enfrentados. 
Prestar serviços 
para crianças e 
adolescente de 6 
a 15 anos, 
desenvolvendo 
atividades que 
levem ao 
protagonismo e 
autonomia, a 
partir dos 
interesses, 
demandas e 
potencialidades 
dessa faixa etária, 
devendo as 
intervenções 
serem pautadas 
em experiências 
lúdicas, culturais 
e esportivas 
como formas de 
expressão, 
interação, 
aprendizagem, 
sociabilidade e 
proteção social; 
Prestar serviços 
para 
adolescentes e 
jovens de 15 a 17 
anos, buscando o 
fortalecimento da 



23/04/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1247

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 13

convivência 
familiar e 
comunitária, bem 
como contribuir 
para o retorno ou 
permanência na 
escola, por meio 
do 
desenvolvimento 
de atividades que 
estimulem a 
convivência 
social, a 
participação 
cidadã e uma 
formação geral 
para o mundo do 
trabalho. As 
atividades 
deverão abordar 
as questões 
relevantes sobre 
a juventude, 
contribuindo para 
a construção de 
novos 
conhecimentos e 
formação de 
atitudes e valores 
que reflitam no 
desenvolvimento 
integral do 
jovem. Devem 
ainda 
desenvolver 
habilidades 
gerais, tais como 
a capacidade 
comunicativa e a 
inclusão digital de 
modo a orientar 
o jovem para a 
escolha 
profissional, bem 
como realizar 
ações com foco 
na convivência 
social por meio 
da arte-cultura e 
esporte-lazer. As 
intervenções 
devem também 
valorizar a 
pluralidade e a 
singularidade da 
condição juvenil e 
suas formas 
particulares de 
sociabilidade; 
sensibilizar para 
os desafios da 
realidade social, 
cultural, 
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ambiental e 
política de seu 
meio social; Criar 
oportunidades de 
acesso a direitos; 
Estimular práticas 
associativas e as 
diferentes formas 
de expressão dos 
interesses, 
posicionamentos 
e visões de 
mundo de jovens 
no espaço 
público. Prestar 
serviços para 
idosos 
desenvolvendo 
atividades que 
contribui no 
processo de 
envelhecimento 
saudável, no 
desenvolvimento 
da autonomia e 
de sociabilidades, 
no 
fortalecimento 
dos vínculos 
familiares e do 
convívio 
comunitário e na 
prevenção de 
situações de risco 
social, pautadas 
nas 
características, 
interesses e 
demandas dessa 
faixa etária, 
considerando que 
a vivência em 
grupo, as 
experimentações 
artísticas, 
culturais, 
esportivas e de 
lazer e a 
valorização das 
experiências 
vividas 
constituem 
formas 
privilegiadas de 
expressão, 
interação e 
proteção social, 
visando incluir 
vivências que 
valorizam suas 
experiências e 
que estimulem e 
potencialize a 



23/04/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1247

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 15

condição de 
escolher e 
decidir, 
contribuindo para 
o 
desenvolvimento 
da autonomia e 
protagonismo 
social dos 
usuários. 

 

3. ONDE SE LÊ: 

ANEXO II – QUADRO DE DATAS 

DATA MÊS ETAPAS 
15 ABRIL PUBLICAÇÃO DO EDITAL 

18 a 25 
07h às 16h ABRIL REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E ENTREGA DOS TÍTULOS 

29 ABRIL RESULTADO DA 1ª ETAPA 
02 e 03 

Das 7h às 16h30min 
Setor de Protocolo 

MAIO DATA PARA RECURSO 

06 MAIO RESULTADO DA 1ª ETAPA APÓS RECURSO 
07 MAIO REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 
09 MAIO RESULTADO FINAL 
10 MAIO HOMOLOGAÇÃO 

 

LEIA SE: 
 

DATA MÊS ETAPAS 
23 ABRIL PUBLICAÇÃO DO EDITAL 

29 e 30 
Das 07h30min às 16h 

e 02  
Das 07h30min às 16h 

ABRIL/MAIO REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E ENTREGA DOS TÍTULOS 

06 MAIO RESULTADO DA 1ª ETAPA 
07 e 08  

Das 7h às 16h30min 
Setor de Protocolo 

MAIO DATA PARA RECURSO 

10 MAIO RESULTADO DA 1ª ETAPA APÓS RECURSO 
13 e 14 MAIO REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

16 MAIO RESULTADO FINAL 
21 MAIO HOMOLOGAÇÃO 
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Afonso Cláudio/ES, 22 de abril de 2019. 

Comissão Organizadora: 
 

LUCIANA DE ARAUJO MEDEIROS 
Presidente 

 
THAÍS RONCETTI PIMENTA CAMARGO 

Vice-Presidente 
 

SIMONE GOMES DÁVEL SCHWANZ 
1ª Secretaria 

 
CLÁUDIA HELENA DOS REIS SIMOURA CUNHA 

2ª Secretária 
 

MARGARETH ZORZAL FAFÁ 
Membro da Comissão 

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 022-
2019 - PROC. Nº 02710-2019

Publicação Nº 196079

CONTRATO Nº 022/2019

Processo Nº 002710/19

Tomada de Preços Nº 001/19

Contratante: Município de Afonso Cláudio/ES, CNPJ Nº 
27.165.562/0001-41, através da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos.

Contratado: Construtora W & R Ltda Epp, CNPJ Nº 
31.814.320/0001-09.

Objeto: execução de obra de adequação de estradas vici-
nais no Distrito de Serra Pelada, Município de Afonso Cláu-
dio/ES.

Valor total da obra: R$ 633.372,66 (seiscentos e trinta e 
três mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta e seis 
centavos, advindo da União Federal/ Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, representado pela Cai-
xa Econômica Federal, através do Contrato de Repasse nº 
873530/2018/MAPA/CAIXA - Operação nº 1059721-52.

Assinatura: 22 de abril de 2019.

Vigência: do contrato: 10 (dez) meses, a contar da data de 
assinatura do instrumento, podendo ser prorrogado desde 
que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 57, § 
1º da Lei 8.666/93 - de execução da obra: de no máximo 
240 (duzentos e quarenta) dias, a contar da Ordem de 
Serviço emitida pela Contratante.

Dotação Orçamentária: 12 01 15 451 0033 Projeto/Aivida-
de: 1.014 - Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas - 
Elemento de Despesa: 44905100000 - Obras e Instalações 
- Fonte de Recurso: 15103530000 - Contrato de Repasse 
Nº 873530 - Pavimentação Serra Pelada - Ficha: 0000402.

Afonso Cláudio/ES, 22 de abril de 2019

Edélio Francisco Guedes
Prefeito Municipal
Contratante

Construtora W & R Ltda Epp
Caio Cesar Brambilla Costa
Contratada

SOLICITAMOS ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO 
DE AREIA PARA FILTRO TE 0,70 MM, SACO COM 
25 KG PARA

Publicação Nº 195377

Solicitamos orçamento para aquisição de areia para filtro 
TE 0,70 mm, saco com 25 kG para tratamento de água 
da ETA (Estação Tratamento de Água). Assegurando aos 
consumidores qualidade de vida.

Material Quantidade
Areia para filtro TE 0,70 mm, saco com 25 kg 106

TERMO ADITIVO Nº 004 - CONTRATO Nº 
014/2015 - PROCESSO Nº 02032-2019

Publicação Nº 196051

Termo Aditivo Nº 004

Contrato Nº 014/2015

Processo Nº 02032/2019

Contratante: Município de Afonso Cláudio/ES, CNPJ Nº 
27.165.562/0001-41.
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Contratada: Ambiental Coleta de Resíduos E Serviços Ltda, 
CNPJ nº 12.073.525/0001-36.

Cláusula Primeira - Do Objeto:

1.1 - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 
014/2015 pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 
02/05/2019 a 02/05/2020.

1.2 - A presente prorrogação terá o valor global de R$ 
427.467,12 (quatrocentos e vinte e sete mil quatrocentos 
e sessenta e sete reais e doze centavos).

Cláusula Segunda - Da Dotação Orçamentária:

2.1 - As despesas decorrentes deste ajuste correrão a con-
ta do orçamento Municipal a saber: 13 01 18 542 0039 
Projeto/Atividade: 2.096 - Tratamento e Destinação de 
Resíduos Sólidos - Elemento Despesa: 33903900000 - Ou-
tros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Fonte de Re-
curso: 10010000000 - Recursos Ordinários.

Cláusula Terceira - Das Disposições Gerais:

4.1 - Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contra-
to original que não foram alteradas pelo presente Termo.

Afonso Cláudio/ES, 22 de abril de 2019.

Município de Afonso Cláudio/ES

Edélio Francisco Guedes

Prefeito Municipal

Contratante

Ambiental Coleta de Resíduos E Serviços Ltda

Fátima Pereira Neimeg

Contratada

TERMO ADITIVO Nº 014 - CONTRATO Nº 075-
2014

Publicação Nº 196110

Termo Aditivo Nº 014

Contrato Nº 075/2014

Processo Nº 5110/2019

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

Contratado: Gesso Afonso Cláudio Ltda - EPP, CNPJ Nº 
01.195.422/0001-22.

Cláusula Primeira - Do Objeto:

1.1 - Supressão de R$ 1.669,69 (um mil seiscentos e ses-
senta e nove reais e sessenta e nove centavos) ao valor 
total do contrato em epígrafe.

Cláusula Segunda - Das Disposições Gerais:

2.1 - Permanecem em vigor as demais cláusulas do Con-
trato original e condições anteriormente avençadas que 
não foram alteradas pelo presente Termo Aditivo.

Afonso Cláudio/ES, 22 de Abril de 2019.

Município de Afonso Cláudio/ES

Edélio Francisco Guedes

Prefeito Municipal - Contratante

Gesso Afonso Cláudio Ltda - EPP

Sebastião Henrique Martins

Contratada
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Água Doce do Norte

Prefeitura

RESULTADO PROCESSO SELETIVO ESTAGIO REMUNERADO 002 2019
Publicação Nº 196170

 

 
 

Município de Água Doce do Norte 
Estado do Espírito Santo 

 
 

Av. Sebastião Coelho de Souza, 570, Centro, Água Doce do Norte, ES, CEP 29.820-000, Telefax (027) 3759-1122 
E-mail: aguadocedonorte@outlook.com.  - CNPJ 31.796.626/0001-80 

 

RESULTADO FINAL 
PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - LEI 

Nº 034/2013 – 05.03.2013 
EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO Nº 002/2019 

 
O Município de Água Doce do Norte, ES, comunica o resultado final das inscrições para o 

Processo Seletivo 2019 do Programa de Estágio Remunerado na Administração Pública 
Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 034/2013, datada de 05 de março de 2013, com a 

publicação no quadro de publicações da sede Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES, 

conforme especificações abaixo: 

 

RESULTADO FINAL DO EDITAL PROCESSO SELETIVO 02/2019 
Inscrição Candidato Setor  Área Curso Nota Resultado 

INSCRIÇÕES EFETUADOS  PROCESSO SELETIVO 2019 
05 JOAQUIM FERNANDES B. 

RODRIGUES  SMEC CADASTRO DE RESERVA ARTES VISUAIS 8,80 1º 

08 ANGÉLICA DE ALMEIDA 
GONÇALVES SMEC CADASTRO DE RESERVA LING. 

PORTUGUESA 8,73 2º 

07 NICOLLY DE SOUZA QUADROS SMEC CADASTRO DE RESERVA PEDAGOGIA 8,64 3º 

02 DARLENE DA SILVA LOPES SMEC CADASTRO DE RESERVA PEDAGOGIA 
8,46 4º 

04 NATALIA APARECIDA DE 
F.FERNANDES SMEC CADASTRO DE RESERVA PEDAGOGIA 

8,13 5º 

01 IONÁ CASSIA PEREIRA NUNES SMEC CADASTRO DE RESERVA PEDAGOGIA 7,85 6º 

06 SUELENE RODRIGUES DA COSTA SMEC CADASTRO DE RESERVA PEDAGOGIA 7,45 7º 

03 NINILA CORREA DA SILVA SMEC CADASTRO DE RESERVA PEDAGOGIA 
7,45 8º 

 
Água Doce do Norte, ES, 22 de abril de 2019. 

 
 

Liliana Menezes Moulaz 
 
 

Silvana de Oliveira Silva 
 
 

Lúcia Sodré Moreira  
 
 

Elizangela Cristina Guss Ferraz 
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Alfredo Chaves

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020.2019
Publicação Nº 195910

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALFREDO CHAVES – ES.

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020 /2019.

PROC. ADM. Nº 2275/2019.

CREDENCIAMENTO: Dia 08/05/2019 das 08:30h às 09:00h.

ABERTURA: Dia 08/05/2019 às 09:00h.

LOCAL DA ABERTURA: Setor de Licitações da PMAC;

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A TODA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: A partir do dia 23/04/2019, no Setor de licitações da PMAC ou pelo site: www.alfredochaves.
es.gov.br

Silvania Regina Modolo Beninca

Pregoeira

CONTRATO Nº 65/2019/ADM
Publicação Nº 196029

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES.

Extrato do Contrato nº 65/2019/ADM.

Processo Adm. nº 1762/2019.

Carta Convite nº 004/2019.

Contratante: Município de Alfredo Chaves.

Contratada: Construchaves Material Elétrico e Construção LTDA - EPP.

Objeto: contratação de empresa para prestar serviço de extensão de rede com instalação de iluminação pública, incluindo 
materiais elétricos e mão de obra.

Valor Total: R$ 286.777,45.

Dotação: 080001.2575200093.016.

Elemento de Despesa: 44905100000.

Ficha nº: 294.

Vigência: 11/04/2020.

Prazo de Execução: 60 dias para cada extensão.

Assinatura: 11/04/2019.

Fernando Videira Lafayette

Prefeito Municipal

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

Prefeitura

DECRETO Nº 5626/2019
Publicação Nº 196206

DECRETO Nº 5626/2019

22 de Abril de 2019

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

DECRETA:

Art. 1º - Ficam encerradas definitivamente as atividades 
escolares nas escolas abaixo relacionadas a partir de 22 
de abril de 2019.

I – Escola Unidocente de Ensino Fundamental “Cabeceira 
do Rio Novo”, situada no Córrego São Pedro, município de 
Alto Rio Novo ES, paralisada pela Portaria nº 005/2013 de 
04 de fevereiro de 2013.

II - Escola Unidocente de Ensino Fundamental “Córrego 
Frio”, situada no Córrego Frio, município de Alto Rio Novo 
ES, paralisada pelo Decreto nº 4.621/2014 de 31 de janei-
ro de 2014.

III – Escola Unidocente de Ensino Fundamental “Córrego 
José Francisco”, situada no Córrego Jose Francisco, mu-
nicípio de Alto Rio Novo ES, paralisada pelo Decreto nº 
4.621/2014 de 31 de janeiro de 2014.

Art. 2º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

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

Luiz Américo Borel

Prefeito Municipal

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 196061

EXTRATO DE RATIFIÇÃO

Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo – DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO, PROCESSO Nº001215/2019. O Prefeito Munici-
pal de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais e em conformidade com a legis-
lação pertinente, RATIFICA e AUTORIZA a presente DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO, processada com fundamento na Lei 
Federal nº 8.666/93, e ainda com base no Parecer Jurídico 

da Assessoria Jurídica Municipal, para que se proceda a 
contratação da empresa Tractorbel Tratores e peças Belo 
Horizonte Ltda CNPJ: 17.713.959/0001-77, para presta-
ção de serviços de revisão periódica (garantia) da máquina 
"pá carregadeira autopropulsada",da Secretaria Municipal 
de Agricultura com o valor global de R$ 1.861,55 (hum 
mil oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco 
centavos).Correndo tal despesa por conta específica da Lei 
Orçamentária do Município de Alto Rio Novo- ES, para o 
exercício de 2019.

Alto Rio Novo-ES, 17 de abril de 2019.

Luiz Americo Borel

Prefeito do Município.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/ 
2019

Publicação Nº 196174

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000962/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019

Eu, Luiz Américo Borel, Prefeito Municipal, no uso de mi-
nhas atribuições, após analisar todo o processo licitató-
rio, sob o n° 000962/2019, modalidade Pregão Presencial 
sob N° 006/2019, diante do relatório da Pregoeira Oficial, 
homologo-o, a empresa TECLUZ COMERCIO E SERVIÇOS 
ELETRICOS LTDA EPP, junto ao item correspondente, con-
forme abaixo:

a) TECLUZ COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA 
EPP – lote único –perfazendo o valor total global de R$ 
160,005,50 (cento e sessenta mil, cinco reais e cinquenta 
centavos).

Informamos que o valor total adquirido neste certame per-
faz o montante de R$ 160,005,50 (cento e sessenta mil, 
cinco reais e cinquenta centavos).

Autorizo a convocação do representante legal da empre-
sa acima mencionada, para assinatura do contrato para 
prestação de serviços de manutenção corretiva e preven-
tiva da rede de iluminação pública, com equipe técnica, 
incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, com 
deslocamento em praças, jardins, bairros, distritos (monte 
carmelo e vila palmerino) e sede do município de Alto Rio 
Novo-ES, conforme descritos e identificados no termo de 
referência (anexo I) do edital, em atendimento a Secreta-
ria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte do Município 
de Alto Rio Novo-ES, conforme especificações e condições 
constantes no edital e seus anexos.
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Alto Rio Novo - ES, 22 de Abril de 2019.

LUIZ AMERICO BOREL

Prefeito Municipal

PORTARIA SMFAZ  N° 001/2019
Publicação Nº 196208

PORTARIA SMFAZ N° 001/2019

22 de Abril de 2019

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDORA PARA FIS-
CALIZAR E ACOMPANHAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS Nº 32/2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA, de Alto Rio Novo, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições le-
gais, com fulcro na Lei 8.666/93, em seu artigo 67; e

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 
0061/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor PAULO AMARAL DE FARIA, 
portador da Matrícula nº 003204, ocupante do cargo de 
Fiscal de Postura, para acompanhar e fiscalizar o contra-
to de prestação de serviços ,para cooperação técnica na 
forma de extensão universitário, a serem utilizados pelas 
Secretarias Municipais para atender a Secretaria Municipal 
da Fazenda, com poderes amplos e irrestritos para propor 
penalidades, analisar documentos e realizar vistorias.

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

Art. 3° Revogam-se as disposições ao contrário.

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

Secretaria Municipal da Fazenda, de Alto Rio Novo, Estado 
do Espírito Santo, aos vinte e dois dias do mês de Abril do 
ano de dois mil e dezenove.

ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA

Secretaria da Fazenda
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Anchieta

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PPRP 015/2019
Publicação Nº 196097

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 
015/2019

Processo n.º 2654/2019

O Município de Anchieta/ES, através da sua Pregoeira Ofi-
cial, torna público a realização de licitação, na modalidade 
Pregão Presencial para Registro de Preços, objetivando a 
Contratação de empresa para eventual prestação de ser-
viços funerários com fornecimento de urnas e serviços 
de preparação do corpo e traslados, em um único lote, 
através de Registro de Preços, que visa atender pessoas 
em situação de risco e vulnerabilidade social, residentes 
e domiciliadas no Município de Anchieta/ES., conforme 
as Leis 8.666/93, 10.520/02, LC 123/2006, Lei Municipal 
1.315/18 e Decreto Municipal no 5.679/2017. Os inte-
ressados deverão retirar o Edital pelo site www.anchieta.
es.gov.br ou via correio eletrônico, no endereço pregão.
anchieta@gmail.com. Credenciamento e recebimento dos 
envelopes: De 09:00 às 09:30 do dia 07/05/2019. Aber-
tura das Propostas e Sessão de Disputa: às 09:30 do dia 
07/05/2019.

Anchieta, 22 de abril de 2019. 

Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

RESOLUÇÕES EXPEDIDAS PELO CMRF
Publicação Nº 196179

RESOLUÇÃO N.º 67, DE 20 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferido 
nos autos do processo administrativo nº 1845/2018 Re-
querente: Claudio de Oliveira Silva por ocasião da sessão 
ordinária realizada no dia 20/03/2019.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 67/2019, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015).

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

Anchieta/ES, 20 de março de 2.019

Vinicius L Ferreira

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 68, DE 20 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferi-
do nos autos do processo administrativo nº 11234/2016, 
10504/2018, Requerente: Zenildo Cardoso de Lima por 
ocasião da sessão ordinária realizada no dia 20/03/201

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 68/2019, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015).

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

Anchieta/ES, 20 de março de 2.019

Vinicius L Ferreira

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 69, DE 20 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferi-
do nos autos do processo administrativo nº 16314/2017, 
15850/2018, Requerente: Jorge Charles Gusmão por oca-
sião da sessão ordinária realizada no dia 20/03/2019.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 69/2019, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015).

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

http://www.anchieta.es.gov.br
http://www.anchieta.es.gov.br
mailto:pregão.anchieta@gmail.com
mailto:pregão.anchieta@gmail.com
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Anchieta/ES, 20 de março de 2.019

Vinicius L Ferreira

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 70, DE 20 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferi-
do nos autos do processo administrativo nº 10962/2017, 
4573/2018 Requerente: Pedro Jose Augusto, por ocasião 
da sessão ordinária realizada no dia 20/03/2019.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 70/2019, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015).

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

Anchieta/ES, 20 de março de 2.019

Vinicius L Ferreira

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 71, DE 20 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferi-
do nos autos do processo administrativo nº 9175/2017, 
155972018 Requerente: Iolanda Ferreira Brandão por oca-
sião da sessão ordinária realizada no dia 20/03/2019.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 71/2019, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015).

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

Anchieta/ES, 20 de março de 2.019

Vinicius L Ferreira

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 72, DE 20 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferi-
do nos autos do processo administrativo nº 13427/2017, 
11380/2018, Requerente: Antônio Almeida por ocasião da 
sessão ordinária realizada no dia 20/03/2019.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 72/2019, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015).

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

Anchieta/ES, 20 de março de 2.019

Vinicius L Ferreira

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 73, DE 20 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferi-
do nos autos do processo administrativo nº 1800/2017, 
3013/2018, Requerente: Valdemir Teixeira Costa, por oca-
sião da sessão ordinária realizada no dia 20/03/2019.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 73/2019, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015).

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

Anchieta/ES, 20 de março de 2.019

Vinicius L Ferreira

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 74, DE 20 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento profe-
rido nos autos do processo administrativo nº 7364/2017 
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13139/2018, Requerente: Arley Thompson por ocasião da 
sessão ordinária realizada no dia 20/03/2019.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 74/2019, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015).

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

Anchieta/ES, 20 de março de 2.019

Vinicius L Ferreira

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 75, DE 20 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferi-
do nos autos do processo administrativo nº 3577/2017, 
10436/2018, Requerente: Laudina Pinto Miranda por oca-
sião da sessão ordinária realizada no dia 20/03/2019.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 75/2019, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015).

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

Anchieta/ES, 20 de março de 2.019

Vinicius L Ferreira

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 76, DE 20 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferi-
do nos autos do processo administrativo nº 8859/2017, 
6933/2018, Requerente: Argentina Montagnoli da Sil-
va, por ocasião da sessão ordinária realizada no dia 
20/03/2019.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 76/2019, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015).

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

Anchieta/ES, 20 de março de 2.019

Vinicius L Ferreira

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 77, DE 20 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferi-
do nos autos do processo administrativo nº 9119/2017, 
9456/2018, Requerente: Getúlio Souza Rangel, por oca-
sião da sessão ordinária realizada no dia 20/03/2019.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 77/2019, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015).

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

Anchieta/ES, 20 de março de 2.019

Vinicius L Ferreira

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 78, DE 20 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento profe-
rido nos autos do processo administrativo nº 6261/2017 
ap 534/2018 e 21199/2018 Requerente: Mylson Dias 
Quinteiro por ocasião da sessão ordinária realizada no dia 
20/03/2019.

RESOLVE:
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Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 78/2019, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015).

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

Anchieta/ES, 20 de março de 2.019

Vinicius L Ferreira

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 79, DE 20 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento profe-
rido nos autos do processo administrativo nº 978/2017 
10562/2018, Requerente: Hélio dos Santos Alpoim, por 
ocasião da sessão ordinária realizada no dia 20/03/2019.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 79/2019, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015).

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

Anchieta/ES, 20 de março de 2.019

Vinicius L Ferreira

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 80, DE 20 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferi-
do nos autos do processo administrativo nº 12414/2016, 
11427/2018 Requerente: Aroldo Garcia Bissa, por ocasião 
da sessão ordinária realizada no dia 20/03/2019.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 80/2019, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015).

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

Anchieta/ES, 20 de março de 2.019

Vinicius L Ferreira

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 81, DE 20 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferi-
do nos autos do processo administrativo nº 14010/2017, 
15825/2018, Requerente: Valeriano Souza Rodrigues, por 
ocasião da sessão ordinária realizada no dia 20/03/2019.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 81/2019, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015).

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

Anchieta/ES, 20 de março de 2.019

Vinicius L Ferreira

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 82, DE 20 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferi-
do nos autos do processo administrativo nº 10853/2017, 
16065/2018, Requerente: Rubens Soares Alvarenga, por 
ocasião da sessão ordinária realizada no dia 20/03/2019.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Recur-
sos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 82/2019, por una-
nimidade, em não acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015).

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

Anchieta/ES, 20 de março de 2.019

Vinicius L Ferreira

Presidente do CMRF
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RESUMO DE ATA PPRP 013/2018 FMS
Publicação Nº 196075

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE AN-
CHIETA/ES, através da Comissão de Pregão/Registro de 
Preços, em atendimento ao Decreto n.º 5.679/2017, torna 
público o registro das Atas abaixo citadas:

Licitação: PPRP 013/2018

Processo: 16184/2018

Objeto: contratação exclusiva de microempresa, empresa 
de pequeno porte ou equiparada, para eventual e futura 
aquisição de indicadores biológicos com cessão em regi-
me de comodato de 06 (seis) incubadoras para leitura dos 
testes biológicos, indicadores químicos, a fim de suprir as 
necessidades das ESF's, Laboratório, CEU e Pronto Atendi-
mento Municipal

Ata: 005/2019.

Empresa: FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPI-
TALAR LTDA - EPP

Valor unitário: os valores unitários registrados encontram-
-se disponíveis aos interessados nesta Comissão de Pregão.

Anchieta, 22 de Abril de 2019.

Janaína Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

RESUMO DE ATAS PPRP 009/2019
Publicação Nº 196083

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, através da sua Prego-
eira Oficial, em atendimento ao Decreto Municipal n.º 
5.679/2017, torna público o registro das Atas abaixo ci-
tadas:

Licitação: PP_RP 009/2019

Processo: 3546/2019

Objeto: contratação de empresa especializada para even-
tual prestação de serviços de gerenciamento da frota mu-
nicipal de veículos, máquinas e equipamentos, de forma 
continuada, através de sistema informatizado, englobando 
administração, controle, compreendendo manutenção pre-
ventiva e corretiva, inclusive todas as peças necessárias 
para a execução dos serviços, por meio de rede credencia-
da, a fim de atender as necessidades dos veículos, máqui-
nas e equipamentos da Prefeitura Municipal de Anchieta

Ata: 086/2019 - PMA

Empresa: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 
EIRELLI-EPP

Ata: 087/2019 - FMS

Empresa: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 
EIRELLI-EPP

Valor unitário: os valores unitários registrados encontram-
-se disponíveis aos interessados, neste Setor de Pregão e 
Registro de Preços.

Anchieta/ES, 22 de Abril de 2019.

Janaína Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 
01/2019

Publicação Nº 196047

Inquérito Civil MPES nº 004. 12.13.251189-8

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 01/2019

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por seu 
órgão

de execução, representado neste ato pela Promotora de 
Justiça Janaina Rocha R. Alvim, firma o presente TERMO 
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA com o Município de An-
chieta, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ 27.142694/0001-58, estabelecida na Rodovia do 
Sol, nº 1620, Vila Residencial Samarco, Anchieta/ES, nes-
te ato representado pelo Sr. Fabrício Petri, Prefeito Munici-
pal, na forma da legislação em vigor, com fulcro no § 6º do 
artigo 5º da Lei Ordinária nº 7.347, de 24 de julho de 1985 
e no inciso VII do artigo 585 do CPC, para implementação 
de medidas destinadas a minimizar e neutralizar o des-
cumprimento de carga horária pelos servidores/funcioná-
rios da municipalidade, em conformidade com as cláusulas 
e condições a seguir elencadas:

CONSIDERANDO que todos os atos da Administração Pú-
blica

devem ser voltados à satisfação do interesse público, fun-
damento de toda a atuação do Ministério Público, e cuja 
defesa deve ser feita de onde vier a ameaça ou lesão, do 
particular ou do próprio Estado;

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério Público se legi-
tima

à guarda dos princípios da legalidade, moralidade, impes-
soalidade e eficiência da Administração Pública, estampa-
dos no art. 37 da CF, cuja violação encontra-se na base 
de todas as condutas de improbidade previstas na Lei nº 
8.429/92;

CONSIDERANDO o grande número de denúncias recebidas

nesta Promotoria de Justiça acerca do descumprimento de 
carga horária por servidores e funcionários da municipa-
lidade;

CONSIDERANDO que o número de servidores e funcioná-
rios da municipalidade, bem como das unidades de tra-
balho (a exemplo das secretarias, escolas e unidades de 
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saúde) fora da sede da Prefeitura Municipal, demandam a 
implantação de um sistema de controle de horário de tra-
balho eficaz e que o registro de ponto, manualmente elabo-
rado, não se assemelha, neste contexto, o mais adequado;

CONSIDERANDO a realidade local em que servidores que

exercem os mesmos cargos possuem cargas horárias di-
versas por força de legislações diferenciadas, dificultando 
a padronização do controle de frequência por ponto eletrô-
nico biométrico;

RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO 
DE AJUSTAMENTO

DE CONDUTA, com fulcro no art. 5°, §6º, da Lei 7.347/85, 
mediante as cláusulas a seguir delineadas.

DA CONDUTA ANTIJURÍDICA

Cláusula primeira: O compromissário reconhece, neste 
ato, a impossibilidade de exercer o controle do cumpri-
mento da carga horária diária de trabalho dos servidores e 
funcionários da municipalidade, em razão do modelo ado-
tado de registro manual ser ineficiente e pouco adequado 
para a finalidade, dado o grande número de servidores e 
de unidades de trabalho.

DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula Segunda – O compromissário se compromete a 
cumprir as seguintes medidas visando à instalação gradual 
de controle de frequência por ponto eletrônico biométrico:

2.1) O controle de frequência por ponto eletrônico biomé-
trico será implantado para os servidores da saúde, educa-
ção, guarda municipal e demais setores administrativos de 
forma gradual, conforme cronograma a seguir:

2.1.1) Iniciar e concluir o procedimento administrativo 
destinado à aquisição dos equipamentos necessários para 
implantação do controle de frequência por ponto eletrô-
nico biométrico ou para contratação de empresa para lo-
cação dos equipamentos para os servidores da Secretaria 
Municipal da Saúde, a escolher por critério discricionário 
da Administração Pública. Prazo: 04 meses, a contar da 
assinatura do presente compromisso, para apresentação 
do contrato.

2.1.2) Iniciar e concluir o procedimento administrativo 
destinado à aquisição dos equipamentos necessários para 
implantação do controle de frequência por ponto eletrôni-
co biométrico, na mesma modalidade contratada para o 
pessoal da Saúde, para os servidores da Guarda Municipal. 
Prazo: 04 meses, contados a partir do decurso do prazo de 
06 meses do vencimento do prazo para cumprimento da 
cláusula anterior, para apresentação do contrato.

2.1.3) Iniciar e concluir o procedimento administrativo 
destinado à aquisição dos equipamentos necessários para 
implantação do controle de frequência por ponto eletrôni-
co biométrico, na mesma modalidade contratada para o 
pessoal da Saúde e Guarda Municipal, para os servidores 
da Secretaria Municipal de Educação. Prazo: 120 dias, con-
tados a partir do decurso do prazo de 06 meses do ven-
cimento do prazo para cumprimento da cláusula anterior, 
para apresentação do contrato.

2.1.4) Iniciar e concluir o procedimento administrativo 
destinado à aquisição dos equipamentos necessários para 
implantação do controle de frequência por ponto eletrôni-
co biométrico, na mesma modalidade contratada para o 
pessoal da Saúde, Guarda Municipal e Educação, para os 
demais servidores da administração municipal. Prazo: 120 
dias, contados a partir do decurso do prazo de 06 meses 
do vencimento do prazo para cumprimento da cláusula an-
terior, para apresentação do contrato.

DAS EXCEÇÕES

Cláusula Terceira- Ficam excluídos da obrigatoriedade de 
submissão ao controle de ponto eletrônico, em razão de 
suas peculiaridades, os seguintes cargos:

3.1) Os seguintes cargos previstos no Plano de Carreira 
Geral- Lei Municipal n° 680/2011:

3.1.2) Auditor Contábil e Contador, em razão de prestarem 
serviços intelectuais e estarem sujeitos à oscilação de de-
manda em períodos de prestação de contas e fechamentos 
de balanço.

3.1.3) Procurador- conforme entendimento jurisprudencial 
o advogado público não se submete ao controle de ponto.

3.1.4) Fiscal Ambiental, Fiscal Tributário, Fiscal de Obras 
e Posturas, Fiscal de Vigilância Sanitária e Fiscal do Meio 
Ambiente, Operador de Máquinas Agrícolas, em razão de 
atuação preponderante em ambiente externo, em horários 
variados e de acordo com a demanda.

3.1.5) Técnico em Agropecuária, em razão da atuação pre-
ponderante em ambiente externo, no auxílio do homem do 
campo e sujeito à variação de horário.

3.2) Os seguintes cargos previstos no Plano de Carreira do 
Profissional da Saúde- Lei Municipal nº 773/2012:

3.2.1) Auditor Contábil em Saúde, em razão de prestar 
serviço intelectual, sujeito à oscilação de demanda em pe-
ríodos de prestação de contas e fechamentos de balanço.

3.2.2) Fiscal de Controle Sanitário, em razão da prepon-
derância de atuação externa, com possibilidade de ser em 
horários variados, de acordo com a demanda.

3.3) Os seguintes cargos previstos no Plano de Carreira da 
Guarda Municipal- Lei Municipal nº 774/2012:

3.3.1) Agente de Defesa Ambiental, em razão de atuação 
preponderante em ambiente externo, em horários varia-
dos e de acordo com a demanda.

3.4) A função temporária de Guarda Vidas, prevista na 
Lei Municipal n° 156/2003, em razão do local de atua-
ção impossibilitar a instalação de equipamento de controle 
de ponto, além do revezamento do local de prestação dos 
serviços entre os ocupantes sazonais da função.

3.5) Todos os cargos comissionados.
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DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES

Cláusula quarta-

4.1) O compromissário publicará extrato do presente Ter-
mo de ajuste de Conduta no sítio eletrônico oficial do mu-
nicípio de Anchieta. Prazo: até 10 dias contados da assina-
tura, comprovando-se nos autos.

4.2) 0 compromissário dará conhecimento por escrito do 
presente Termo de Ajustamento de Conduta ao seu suces-
sor no cargo de prefeito, comprovando-se nos autos após 
10 dias da diplomação.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Cláusula quinta-

5) Os ocupantes de cargos temporários que assumirem 
funções com nomenclatura e atribuição iguais às do cargo 
efetivo, seguirão as regras dos efetivos quanto à obriga-
toriedade de submissão ao controle de ponto eletrônico, 
observando-se as exceções previstas na cláusula terceira.

5.1) Poderá o compromissário, atendendo aos critérios 
de conveniência e oportunidade, incluir, através de Regu-
lamento, e para fins de controle de ponto, os servidores 
citados na cláusula terceira, dando ciência ao Ministério 
Público no prazo de 10 (dez) dias da publicação do ato.

DOS EFEITOS DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Cláusula Sexta: A assinatura do Termo de Ajustamento de 
Conduta não inibe ou restringe as ações de controle, fisca-
lização, monitoramento, não isentando o compromissário 
de quaisquer outras responsabilidades, ou qualquer outra 
medida que se fizer necessária, durante e após a vigência 
do termo.

Cláusula Sétima: Este Termo de Ajustamento de Conduta 
terá vigência limitada ao cumprimento de suas cláusulas.

Cláusula Oitava: Este Termo de Compromisso é título exe-
cutivo extrajudicial, na forma do disposto no § 6°, do art. 
5°, da Lei Federal n° 7.347, de 24 de julho de 1985.

DA FISCALIZAÇÃO

Cláusula Nona - O presente Termo de Ajustamento de Con-
duta será devidamente fiscalizado pelo Ministério Público, 
sendo notificados extrajudicialmente os agentes/entes pú-
blicos responsáveis para informar acerca do cumprimento 
das cláusulas ora pactuadas.

DO DESCUMPRIMENTO

Cláusula décima - O descumprimento do presente Ter-
mo de Ajustamento de Conduta implicará na aplicação de 
multa diária ao compromissário fixada no patamar de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) por cada cláusula descumprida.

§1º. Quaisquer das multas estipuladas nesta cláusula se-
rão revertidas ao Fundo Municipal da Infância e Juventude 
de Anchieta.

DO FORO

Cláusula décima-primeira- Fica eleito o foro da Comarca 
de Anchieta para a solução de quaisquer litígios decorren-
tes desse Termo de Ajustamento de Conduta.

E por estarem ajustadas e compromissadas, firmam o pre-
sente termo em três vias, na presença de 02 testemunhas, 
para que surta os seus jurídicos e legais efeitos.

Alfredo Chaves, 08 de abril de 2019.

JANAINA ROCHA R. ALVIM

PROMOTORA DE JUSTIÇA

FABRÍCIO PETRI

COMPROMISSÁRIO

CLEI FERNANDES DE ALMEIDA

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

TESTEMUNHAS:
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Aracruz

Prefeitura

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO 
Nº 6.122/2019- SEMAD

Publicação Nº 196219

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 6.122/2019

Trata-se de Processo para contratação de empresa para 
fornecimento de espaço físico climatizado, com mobiliá-
rio necessário e adequado, compreendendo os serviços de 
café da manhã, almoço e coffee break, para realização de 
treinamento para servidores da PROGE, SEMAD, SEMOB E 
SECOM.

Para esta contração foi efetuada pesquisa mercadológica, 
tendo sido encontrado somente um caso similar (folhas 
09/11).

Em parecer fundamentado acostado aos autos, a Procu-
radoria opina no sentido de que é dispensável o procedi-
mento licitatório, com fundamento no artigo 24, Inciso II, 
(dispensa por pequeno valor) do Estatuto das Licitações e 
Contratos Administrativos.

Ante o exposto, e considerando que destes autos consta, 
acolho e aprovo o parecer da Procuradoria Geral do Mu-
nicípio e, por via de consequência, Ratifico a Dispensa de 
licitação para que se proceda a contratação, em nome de 
IESIS – Instituto Espírito Santo de Inovação Social, com 
o valor total de R$ 3.960,00 (Três mil, novecentos e ses-
senta reais).

Atendendo ao que dispõe o Artigo 26 do Diploma de Lici-
tações e Contratos (Lei nº 8.666/93), determino que seja 
publicado o AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Publique-se.

Aracruz-ES, 22 de Abril de 2019.

Luciano Forrechi

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Decreto nº 32.940, de 03/07/2017

Matéria Enviada por: Patrícia Galavotti – Mat- 3580

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 6055/2019 - SEMAD

Publicação Nº 196227

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 6055/2019

Trata-se de Processo de contratação da empresa GRA-
FIA HUMANA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, re-
presentada por Claudia Dias Pavan, residente à Rua Ari 

Ferreira Chagas, nº 150, Mata da Praia, Vitória - ES, CNPJ 
nº 39.795.299/0001-53 empresa especializada em servi-
ços de cursos e treinamentos.

Em parecer fundamentado acostado aos autos, a Procu-
radoria Geral do Município opina no sentido de que é dis-
pensável o procedimento licitatório, com fundamento no 
artigo 13, Inciso VI, e c/c 25, II, da Lei nº 8.666/93, que 
preceitua a ser Dispensável a Licitação nos limites estabe-
lecidos pelo Artigo 23, do mesmo Estatuto.

Ante o exposto, e considerando que destes autos consta, 
acolho e aprovo o parecer da Procuradoria Geral do Muni-
cípio e, por via de consequência, Ratifico a Inexigibilidade 
de Licitação para que se proceda a contratação, em nome 
da empresa GRAFIA HUMANA & CONSULTORES ASSOCIA-
DOS LTDA, no valor de R$ 5.800,00 (Cinco mil e oitocentos 
reais).

Atendendo ao que dispõe o Artigo 26 do Diploma de Lici-
tações e Contratos (Lei nº 8.666/93), determino que seja 
publicado o AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Publique-se.

Aracruz-ES, 22 de Abril de 2019.

Luciano Forrechi

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Decreto nº 32.940, de 03/07/2017

Matéria Enviada por: Patrícia Galavotti – Mat- 3580

COMUNICADO SEMSU 
Publicação Nº 196058

COMUNICADO

A Secretaria Municipal de Suprimentos informa que rea-
lizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, cujo 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de sis-
temas informatizados de gestão pública englobando ces-
são de direito de uso, instalação, implantação, treinamen-
to, customização, migração, adequação, suporte técnico, 
atualização tecnologia de assistência técnica dos sistema 
informatizados de gestão pública, visando a melhoria da 
eficiência, eficácia e efetividade no desempenho de todas 
as atividades e o alcance dos resultados planejados. Es-
tamos, portanto realizando pesquisa mercadológica e so-
licitamos aos interessados que enviem orçamentos para 
compor a cotação de preços do processo administrativo no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

Para confecção dos orçamentos favor entrarem em contato 
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com o Setor de Compras pelo tel. (27) 3270-7080 ou 
e-mail: semsu. compras@aracruz.es.gov.br para retirada 
do modelo de orçamento.

Aracruz, 22 de Abril de 2018.

Ivan Vicente Pestana

Secretário Municipal de Suprimentos

Matéria Enviada por:Patrícia Galavotti – Mat. 3580

EXTRATO DE CONTRATO Nº 163/2019
Publicação Nº 196204

 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2019

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARACRUZ - ES E A EMPRESA 
DIELETRIC GERADORES LTDA

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ - ES, pessoa jurídica de di-
reito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Morobá, nº. 
20, Bairro Morobá, Aracruz - ES, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária 
Municipal de Saúde, CLENIR SANI AVANZA, brasileira, viú-
va, portadora do CPF 416.716.787-53 e da CI nº. 272.155-
ES, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 406, 
Jardim Camburi, Município de Vitória/ES, CEP 29.060-768, 
nos termos regulamentada pelo Decreto nº 33.742 de 
19/02/2018 e a Empresa DIELETRIC GERADORES LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº. 28.000.611/0001-59, estabelecida Rod. Pedro Cuti-
ni 150 KM Zona Rural/ Barragem/ Ibiraçu/ Es 29670-000 
doravante denominada CONTRATADA, representada pelo 
seu Administrador/Proprietário CINTIA DE SOUZA OLIVEI-
RA, CPF nº 130.883.797-63, considerando, constante do 
Processo Administrativo nº 5527/2019, nos termos da Lei 
8.666/1993, resolvem assinar o presente contrato que re-
ger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a Contratação 
de empresa especializada para locação de um gerador 180 
KVA automático, para ficar de “Stand Bay”, na UPA Vila 
Rica conforme especificações da RC 72/2019 "Termo de 
Referência", parte integrante deste contrato para todos os 
efeitos, independente de transcrição.

1.2. O objeto deste contrato terá como Órgão Gestor a 
Secretaria Municipal de Saúde.

1.3. A Contratada será responsável pela execução dos ser-
viços, objeto deste instrumento contratual, pelo preço pro-
posto e aceito pelo Contratante.

1.4. A Contratada deverá observar rigorosamente as ins-
truções do preposto da Secretaria competente no que tan-
ge ao controle de qualidade dos serviços prestados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO

2.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto do 
presente contrato, correrão a conta dos recursos específi-
cos consignados no Orçamento Geral do Município:

Dotação 2019 do Fundo Municipal de Saúde

Ficha 322

Recurso 1.211.000 - Recurso Próprio

Natureza de Despesa 3.3.90.39.00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DA FORMA DE PAGA-
MENTO E DA GARANTIA

3.1. O Contratante pagará à Contratada pela execução dos 
serviços previstos na Cláusula Primeira o valor estimado 
de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

3.2. O pagamento da locação será parcelado, mensalmen-
te, devendo a contratada proceder à abertura de um pro-
cesso de solicitação de pagamento no protocolo localizado 
no protocolo Geral dessa Prefeitura, situado na Rua Padre 
Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz - ES, encaminhando 
a nota fiscal/fatura para pagamento, que ocorrerá de acor-
do com as normas legais vigentes no país, nos termos do 
artigo 40, inciso XIV, alínea 'a' da lei 8.666/93.

3.3. Serão considerados para efeito de pagamento os ser-
viços efetivamente prestados pela Contratada e aprovados 
pelo responsável do contrato.

3.4. Depois de protocolado processo de solicitação de pa-
gamento, conferidos os valores solicitados, atestada pelo 
fiscal do contrato, realizar-se-á o pagamento no prazo de 
até 30 (trinta) dias.

3.5. O preço mensal considerado para o pagamento da 
locação é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

3.6. Das notas fiscais/Faturas deverá constar, além dos 
preços da proposta aceita, o nº da agência bancária, o 
nome do banco e número da conta da empresa, nº do pro-
cesso e da Autorização de fornecimento.

3.7. Ocorrendo erros nas Notas Fiscais/Faturas, as mesmas 
serão devolvidas ao FORNECEDOR para correção, ficando 
estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a 
partir da data de apresentação da nova Nota Fiscal/Fatura.

3.8. O Setor Financeiro somente efetuará o pagamento me-
diante a comprovação do serviço prestado, acompanhada 
dos seguintes documentos: comprovantes de regularidade 

mailto:licitaão@aracruz.es.gov.br
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perante o FGTS, Receita Federal e Previdência, Estadual e 
municipal da sede da empresa e do Município de Aracruz, 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, fican-
do a liberação do processo de pagamento, condicionada à 
efetiva comprovação de regularidade.

3.9. É expressamente vedado ao FORNECEDOR à cobrança 
ou desconto de duplicatas através de rede bancária ou de 
terceiros.

3.10. Para emissão da Nota Fiscal deverão ser considera-
dos os seguintes dados do tomador:

a) Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, localizada a 
Avenida Morobá nº 20, Morobá, Aracruz/ES, CEP: 29.190-
000 – I.E.: ISENTO.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS

4.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de 03 (três) 
meses, sendo que sua vigência e eficácia dar-se-á a partir 
da data do recebimento da Autorização de Serviços.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS

5.1. O objeto locado deverá ser disponibilizado e instalado 
na UPA Vila Rica.

CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA-
ÇÃO

6.1. A execução do contrato e dos serviços deverá ser 
acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de 
Saúde, nos termos do Artigo 67º da Lei n.º 8.666/93, que 
deverá atestar a execução do(s) serviço(s), conforme con-
tratado.

6.2. Ficará responsável pelo acompanhamento e fiscaliza-
ção da execução do presente contrato a servidora NILZE-
MAR APARECIDA L. G. DETTOGNI designado pela Secreta-
ria Municipal de Saúde.

6.2.1. A execução do contrato será acompanhada por ser-
vidor formalmente designado pelo setor competente, ou 
seja, pelas secretarias descritas no item 19.2, a quem 
caberá o acompanhamento, a fiscalização do contrato e 
a certificação da nota fiscal correspondente aos serviços 
prestados; o qual tomará todas as medidas necessárias 
ao fiel cumprimento do presente ajuste, conforme norma 
disciplinada no artigo 67 da Lei nº 8.666/93.

6.2.3. O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução dos ser-
viços contratados, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados.

6.2.4. As decisões e providencias que ultrapassarem a com-
petência do servidor designado para o acompanhamento 

e fiscalização dos serviços deverão ser solicitadas ao su-
perior imediato da Secretaria executora, em tempo hábil 
para adoção das medidas provenientes.

6.3. A CONTRATADA deverá exercer fiscalização perma-
nente sobre os serviços por ela executados, objetivando:

6.3.1. Proceder a eventuais substituições de seus empre-
gados, dando ciência prévia ao Fiscal do Contrato;

6.3.2. Manter elevado padrão de qualidade dos serviços 
prestados;

6.3.3. Manter permanente contato com a fiscalização da 
CONTRATANTE, para solução de eventuais problemas;

6.4. O acompanhamento e a fiscalização da execução do 
contrato consistem na verificação da conformidade da 
prestação dos serviços e da alocação dos recursos neces-
sários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 
contrato, devendo ser exercidos pelo representante da Ad-
ministração em conformidade com a legislação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. É vedada a sub-contratação total ou parcial da execu-
ção dos serviços objeto deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA ASSINATURA DO CONTRATO

8.1. Para efetivar a assinatura do contrato ou instrumento 
equivalente, a Contratada deverá apresentar o compro-
vante de situação regular perante a Fazenda Pública Fede-
ral, Municipal e Estadual, da sede do contratado e regula-
ridade com a Seguridade Social – CND.

8.2. Quando o adjucatário, convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta, não apresentar a situação regu-
lar ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a 
licitante subseqüente, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao 
edital, com vistas à celebração da contratação, em con-
formidade com o artigo 4º, inciso XXIII da Lei 10.520/02.

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PAR-
TES

9.1. DA CONTRATADA

a) Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comporta-
mento de seus empregados, subordinados ou prepostos 
e ainda por todos os ônus, encargos e obrigações comer-
ciais, fiscais, sociais e trabalhistas, por todas as despesas 
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e por todos 
os danos e/ou prejuízos que, a qualquer título, causar ao 
CONTRATANTE, bem como a terceiros, em virtude da exe-
cução do objeto do presente memorial descritivo, respon-
dendo por si e por seus sucessores;
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b) Ressarcir ao CONTRATANTE os danos e prejuízos que 
venham a ocorrer, no prazo estipulado na notificação ad-
ministrativa à CONTRATADA, sob pena de multa;

c) Submeter os serviços prestados à aceitação pelo Agente 
Fiscalizador do Contrato;

d) Assumir, por sua única e exclusiva conta, risco e res-
ponsabilidade, o custo decorrente da prestação do serviço, 
bem como do material necessário à sua execução, inclu-
sive transporte e entrega, assim como quaisquer taxas e 
emolumentos que recaiam sobre o objeto deste contrato;

e) Obrigar-se a executar o objeto do presente Edital nas 
condições, qualidade, quantidade e especificações aqui 
constantes, nos locais e prazos determinados pelo CON-
TRATANTE;

f) Providenciar a imediata correção de quaisquer deficiên-
cias apontadas pelo CONTRATANTE relativas à execução 
do objeto;

g) Responder a qualquer comunicação do CONTRATANTE 
por escrito, no prazo máximo de 1 (uma) horas contadas 
do recebimento da comunicação,

h) A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento da loca-
ção, a CONTRATADA é a única responsável por essa ativi-
dade e que a Prefeitura Municipal de Aracruz (SEMSA) não 
responde, em hipótese alguma, por esse pagamento.

9.2. DA CONTRATANTE

a) Efetuar os pagamentos com pontualidade nas condições 
e preços pactuados, desde que cumpridas todas as forma-
lidades e exigências contratuais e legais, podendo rejeitar 
no todo ou em parte os serviços executados dos serviços 
em desacordo;

b) Notificar por escrito, à CONTRATADA, na ocorrência de 
eventuais imperfeições e falhas no curso de execução dos 
serviços, no prazo de 1 (uma) horas;

c) Solicitar ao preposto sempre que necessário, a adoção 
de medidas efetivas de correção ou adequação do serviços 
prestados pela CONTRATADA;

d) Prestar a CONTRATADA as informações e esclarecimen-
tos necessários à realização do objeto contratual;

e) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRA-
TADA possa desempenhar seus serviços, dentro das nor-
mas contratuais e legais;

DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1. Havendo interesse público, o presente contrato po-
derá ser rescindido de pleno direito, independentemente 
de notificação judicial, não importando com isso, no paga-
mento de qualquer indenização à Contratada.

10.2. Constituem motivos para a rescisão às situações re-
feridas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES TRA-
BALHISTAS E DOS ENCARGOS SOCIAIS

11.1. À Contratada, cabem os recolhimentos em favor da 
Previdência Social e os ônus inerentes às obrigações tra-
balhistas de acordo com as normas da Consolidação das 
Leis do Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINIS-
TRATIVAS

12.1. A Contratada deverá observar rigorosamente as con-
dições estabelecidas para a execução do objeto deste edi-
tal, sujeitando-se as penalidades nos artigos 86 e 87 da lei 
nº. 8.666/1993 e suas alterações, a saber:

12.1.1. Multas - nos seguintes casos e percentuais:

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem 
de Serviço até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por 
cento) ao dia sobre o valor total contratado;

b) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contra-
to/Ordem de Serviço: 20% (vinte por cento) sobre o valor 
total da proposta ou sobre a parcela não executada, res-
pectivamente.

12.1.2. Suspensão temporária de participação em licitação 
e impedimento de licitar e contratar com a Administração:

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem 
de Serviço, superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) 
meses;

b) Por desistência da proposta, após ser declarado vence-
dor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e 
aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;

c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Con-
trato/Ordem de Serviço, dentro de até 05 (cinco) dias cor-
ridos da data da convocação: até 01 (um) ano;

d) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contra-
to/Ordem de Serviço: até 02 (dois) anos.

12.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo-
tivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que poderá ser concedida sempre que o lici-
tante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultan-
tes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GE-
RAIS

13.1. Naquilo em que for omisso, o presente instrumen-
to contratual, reger-se-á pela Lei nº. 8.666/1993 e pelas 
condições estabelecidas no TR.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE DO CON-
TRATO

15.1. A administração Municipal deverá publicar o resumo 
deste Instrumento de Contrato até o quinto dia útil do mês 
subseqüente ao mês de assinatura, na Imprensa oficial, 
em conformidade com o parágrafo único do artigo 61 da 
lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do pre-
sente instrumento Fica eleito o Foro da Comarca de Ara-
cruz - ES, por mais privilegiado que outros sejam.

16.2. E, por estarem justos e contratados, assinam o pre-
sente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença de testemunhas.

Aracruz - ES, 12 de março de 2019.

MUNICIPIO DE ARACRUZ

CONTRATANTE

DIELETRIC GERADORES LTDA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS 

................................................................................

 ...............................................................................
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AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LDO 2020 E AVALIAÇÕES DAS METAS FISCAIS  - ARACRUZ/ES
Publicação Nº 196207

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2020

A Prefeitura Municipal de Aracruz,  por meio da
Secretaria  de  Planejamento,  Orçamento  e
Gestão – SEMPLA, realizará Audiência Pública
para  discussão  da  LDO  –  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias  –  2020  e  o  cumprimento  das
metas  fiscais  do  último  quadrimestre  de  2018.
Data: 30 de abril de 2019 – Horário: 19h, Local:
Pólo  UAB  –  Universidade  Aberta  do  Brasil,
Endereço:  General  Aristides  Guaraná  nº  23,
Centro, Aracruz ES, CEP 29.190-050, Ponto de
Referencia:  em  frente  à  Escola  Misael  Pinto
Netto.

Aracruz, 22 de abril de 2019.

GIOVANNI GUIMARÃES ANGIUS

Secretário Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Gestão
Decreto n° 34.341 de 03/07/18

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 40-2018 - TECHVIAS ENGENHARIA LTDA
Publicação Nº 196096

RESUMO DO PRIMEIRO TETRMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/2018 PROCESSO 174/2017

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES

Contratada: TECHVIAS ENGENHARIA LTDA

Objeto: Constitui objeto do presente termo a prorrogação do prazo de execução do contrato em 60 dias com início no dia 
15/04/2019 e prorrogação do prazo de vigência do contrato em 60 dias com início no dia 09/06/2019, conforme estabe-
lecido no art. 57, §1º da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Elias Antônio Coelho Marochio 

Diretor Geral do SAAE

CURSO PAD - INEXIGIBILIDADE - INSTITUTO ESAFI
Publicação Nº 195903

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ART. 25, INCISO II c/c ART 13 INC. VI DA LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz- ES torna público que reconhece a inexigibilidade de licitação 
em favor da INSTITUTO ESAFI – CONSULTORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA sob CNPJ nº 21.338.446/0001-09, 
referente a Capacitação de Servidores no Curso Sindicância e Processo Administrativo - PAD a realizar-se nos dias 23 e 24 
de Abril de 2019. Valor total de R$ 8.500,00. Processo número 0057/2019.

Elias Antônio Coelho Marochio

Diretor Geral do SAAE
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PORTARIA SAAE-ARA-107/2019
Publicação Nº 196049

PORTARIA SAAE-ARA-107/2019

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

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

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR servidores para fiscalização dos contratos administrativos e termos em vigor, conforme consta no ANE-
XO I.

Art. 2º O fiscal deverá comunicar ao Diretor Geral do SAAE qualquer serviço em desacordo com o contrato, para que este, 
mediante termo próprio, determine as providências que deverão ser adotadas.

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

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

Art. 5º Ao FISCAL DO CONTRATO incumbe:

I - representar a administração junto ao contratado, exceto para assinatura de instrumentos contratuais, aditivos;

II - adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento do contrato, inclusive notificando o contratado para corrigir 
irregularidades detectadas e registrando todos os acontecimentos relacionados com a execução do contrato, inclusive as 
soluções dadas a eventuais consultas;

III - determinar, por escrito, durante o acompanhamento e fiscalização do contrato, o que for necessário para regularizar 
falha ou inobservância de cláusulas contratuais;

IV - verificar se o contrato está sendo executado de acordo com as cláusulas pactuadas, conferindo prazos, especificações, 
valores, condições da proposta, etc;

V - prestar informações sobre a execução do contrato sob sua responsabilidade, encaminhando, sempre que solicitado, 
relatório circunstanciado;

VI - atestar a execução do contrato, na forma prevista nesta Portaria;

VII - criar mecanismos de controle de qualidade;

VIII - encaminhar expediente ao Diretor com os elementos necessários à instauração de novo procedimento de compra 
para substituir contrato em vigor, com antecedência;

IX - exercer outras atribuições compatíveis com sua função.

Aracruz-ES, 16 de abril de 2019.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017

ANEXO I – PORTARIA SAAE-ARA-107/2019

PROC. LOCADOR OBJETO CONTRATO
FISCAL  
TITULAR

MAT
FISCAL  

ADJUNTO
MAT

SETOR  
RESPONSÁVEL

PROC. 
52/2019

DENACI SANTANA 
VENTORIM

LOCAÇÃO DO IMÓVEL 
URBANO LOCALIZADO 
RUA DOS JACARANDÁS, 
Nº 21, BAIRRO COQUEI-
RAL - ARACRUZ - ES

CONTRATO 
Nº 043/2019

WAGNER LUIZ 
ALVES

23
TATIANA BUSATO 
DE CARLI

20

SETOR DE ATEN-
DIMENTO AO 
USUÁRIO
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PORTARIA SAAE-ARA-108/2019
Publicação Nº 196050

PORTARIA SAAE-ARA-108/2019

Dispõe sobre expediente do dia que menciona no Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES.

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

Considerando o Decreto Municipal nº 35.696 de 
15/04/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Não haverá expediente no Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Aracruz-ES no dia 18/04/2019 (quinta-
-feira) que antecede ao feriado Paixão de Cristo.

Art. 2º Excluem-se da medida prevista no artigo 1º desta 
portaria os serviços desempenhados em escalas de reve-
zamento e os serviços essenciais que não admitem parali-
sação conforme definido na Portaria SAAE-ARA-133/2017.

Aracruz-ES, 17 de abril de 2019.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017

PORTARIA SAAE-ARA-109/2019
Publicação Nº 196164

PORTARIA SAAE-ARA-109/2019

Dispõe sobre substituição de chefia em período de férias

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

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o servidor RODRIGO KAISER SCARDINI 
MANDELLI, Motorista, matricula 267, para responder por 
função gratificada do Setor de Operação e Manutenção da 
Rede de Esgoto do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Aracruz-ES, em virtude de férias do titular no período de 
22/04/2019 a 06/05/2019.

Aracruz-ES, 22 de abril de 2019.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017

RESULTADO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - 
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 008/2019

Publicação Nº 196166

RESULTADO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - PREGÃO ELE-
TRÔNICO - Nº 008/2019

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, 
por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria 
SAAE-ARA 101/2019, comunica a todos os interessados, 
que o PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 008/2019, cujo objeto 
é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE REBOBINAGEM E MANUTENÇÃO EM MOTORES 
ELETRICOS MONOFASICOS E TRIFASICOS ATÉ A POTEN-
CIA DE 250 CV, publicado no site www.licitacoes-e.com.br 
sob nº [760696], foi declarado FRACASSADO.

JOSIMERY DE OLIVEIRA BATISTA

Pregoeira

RESUMO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038-2018

Publicação Nº 196057

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CON-
TRATO ADMINISTRATVO Nº 38/2018.

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

Contratada: TELEMAR NORTE LESTE S/A.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA 
STFC E DDG.

RESOVE:

I - Rescindir, unilateralmente, a partir da data de assina-
tura do presente termo, o Contrato nº 38/2018, firma-
do entre o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
ARACRUZ – SAAE e a empresa TELEMAR NORTE LESTE 
S/A, passando a ter eficácia após publicação, na forma do 
artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

II – Declarar que a rescisão unilateral do Contrato nº 
0038/2018 que aqui se opera não exime a contratada das 
penalidades a ser impostas em razão do descumprimento 
das disposições contratuais ocorridas durante a vigência 
do ajuste, conforme autoriza a Cláusula Oitava c/c Cláu-
sula Nona do respectivo instrumento contratual e o art. 87 
da Lei nº 8.666/1993, com garantia ao contraditório e à 
ampla defesa.

Elias Antônio Coelho Marochio

Diretor Geral do SAAE

http://www.licitacoes-e.com.br
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Barra de São Francisco

Prefeitura

EDITAL RF  066/2019
Publicação Nº 196084

EDITAL RF 066/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por GEREAL-
DA DUTRA DE ARAUJO, no processo administrativo nº 
13300/2018 de regularização fundiária com a finalidade 
de regularizar o terreno lote 11 (onze) da quadra 17 (de-
zessete) medindo 13,33m de frente, 12,00m de fundos, 
19,31m pela lateral direita e 13,54m pela lateral esquerda, 
perfazendo um total de 197,13m2 (cento e noventa e sete 
metros quadrados e treze centímetros), registrado sob nº 
R-1/6.023, livro 02 - S, fls. 209, situado na Rua João La-
mas de Rezende, nº 61, Vila Luciene, Barra de São Fran-
cisco - ES, tendo os seguintes confrontantes, pela frente 
com a referida Rua, fundos com lote 12, pela lateral direita 
com a área de expansão e pela lateral esquerda com lote 
09. Os proprietários dos lotes confrontantes devem apre-
sentar impugnação no período de 30 dias a partir da data 
da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 22 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 002/2019
Publicação Nº 195908

EDITAL RF 002/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio (SEBASTIÃO ANTÔNIO DE AMORIM), herdei-
ros, confrontantes e a quem entender de direito, para em 
querendo, impugnar no prazo de 30 (trinta) dias o teor 
do Requerimento feito por ADILSON CARLOS SILVA E EVA 
MARIA BIBIANA SILVA, no processo administrativo nº 
14.106/2018 de regularização fundiária com a finalidade 
de regularizar o terreno lote 03 (três) da quadra 02 (dois) 
medindo 11,70m de frente, 11,70m de fundos, 12,30m 
pela lateral direita e 12,30m pela lateral esquerda, per-
fazendo um total de 143,91m2 (cento e quarenta e três 
metros e noventa e um centímetro quadrados), registrado 
sob nº R-3-1.398, livro 02-E, fls. 02, situado na Avenida 
Prefeito Antônio Valle, nº 520, Bairro Irmãos Fernandes, 
Barra de São Francisco - ES, tendo os seguintes confron-
tantes, lote 04 pelo lado direito, lote 02 pelo lado esquer-
do, lote 05 e 06 pelos fundos. Os proprietários dos lotes 
confrontantes devem apresentar impugnação no período 
de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 11 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 003/2019
Publicação Nº 195909

EDITAL RF 003/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por LUCIENE MEI-
RA DE LIMA SILVEIRA E ROMILDO JOSE DA SILVEIRA, no 
processo administrativo nº 13.599/2018 de regularização 
fundiária com a finalidade de regularizar o terreno lote 05 
(cinco) da quadra 09 (nove) medindo 10,00m de frente, 
10,00m de fundos, 15,00m pela lateral direita e 15,00m 
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pela lateral esquerda, perfazendo um total de 150,00m2 
(cento e cinqüenta metros quadrados), registrado sob nº 
R-1/8.678, livro 02, ficha 01, situado na Rua Amilton Mo-
raes, nº 295, Nova Barra, Barra de São Francisco - ES, 
tendo os seguintes confrontantes, pela frente com a refe-
rida rua, fundos com lote 04, pela lateral direita com o lote 
06 e pela lateral esquerda com a área remanescente de 
expansão do loteamento. Os proprietários dos lotes con-
frontantes devem apresentar impugnação no período de 
30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 11 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 004/2019
Publicação Nº 195911

EDITAL RF 004/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por GUSTAVO LIMA 
DA SILVEIRA, no processo administrativo nº 14.083/2018 
de regularização fundiária com a finalidade de regularizar 
o terreno lote 04 (quatro) da quadra 09 (nove) medindo 
10,00m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela late-
ral direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um 
total de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), 
registrado sob nº R-1/8.678, livro 02, ficha 01, situado na 
Rua Rosa Domingos da Silva, s/nº, Nova Barra, Barra de 
São Francisco - ES, tendo os seguintes confrontantes, pela 
frente com a referida rua, fundos com lote 05, pela lateral 
direita com a área remanescente de expansão do lotea-
mento e pela lateral esquerda com o lote 03. Os proprie-
tários dos lotes confrontantes devem apresentar impugna-
ção no período de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 11 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 005/2019
Publicação Nº 195912

EDITAL RF 005/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por JOSEMAR 
LIMA DE SOUZA E CECILIA MARTINS LISBOA DE SOUZA, 
no processo administrativo nº 12.590/2018 de regulari-
zação fundiária com a finalidade de regularizar o terreno 
lote 14 (quatorze) da quadra 33 (trinta e três) medindo 
10,00m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela late-
ral direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um 
total de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), 
registrado sob nº R-1/6.023, livro 02-S, fls. 209, situado 
na Avenida Olimpio Valli, nº 438, Vila Luciene, Barra de 
São Francisco - ES, tendo os seguintes confrontantes, pela 
frente com a Rua Maria Rodrigues da Silva, fundos com 
lote 13, pela lateral direita com o lote 12 e pela lateral es-
querda com a Avenida Olimpio Valli. Os proprietários dos 
lotes confrontantes devem apresentar impugnação no pe-
ríodo de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 11 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 006/2019
Publicação Nº 195913

EDITAL RF 006/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.
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DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por ALAIDE FARIA 
E CELMA EDUARDO VIEIRA FARIA, no processo adminis-
trativo nº 12.249/2018 de regularização fundiária com a 
finalidade de regularizar o terreno lote 10 (dez) da qua-
dra 19 (dezenove) medindo 10,00m de frente, 10,00m de 
fundos, 15,00m pela lateral direita e 15,00m pela lateral 
esquerda, perfazendo um total de 150,00m2 (cento e cin-
qüenta metros quadrados), registrado sob nº R-1/6.023, 
livro 02-S, fls. 209, situado na José Nitéroi Oliveira, nº 92, 
Vila Luciene, Barra de São Francisco - ES, tendo os seguin-
tes confrontantes, pela frente com a referida Rua, fundos 
com lote 09, pela lateral direita com o lote 08 e pela lateral 
esquerda com lote 12. Os proprietários dos lotes confron-
tantes devem apresentar impugnação no período de 30 
dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 11 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 007/2019
Publicação Nº 195914

EDITAL RF 007/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por RAUDYER 
RAYNE ALVES DE OLIVEIRA, no processo administrativo 
nº 13.915/2018 de regularização fundiária com a finali-
dade de regularizar o terreno lote 15 (quinze) da quadra 
30 (trinta) medindo 10,00m de frente, 10,00m de fundos, 
20,00m pela lateral direita e 20,00m pela lateral esquer-
da, perfazendo um total de 200,00m2 (duzentos metros 
quadrados), registrado sob nº R-1/8.739, livro 02, ficha 
01, situado na Rua Anderson Edigar Dummer, s/nº, Bairro 
Vila Vicente, Barra de São Francisco - ES, tendo os seguin-
tes confrontantes, pela frente com a referida Rua, fundos 
com lote 01, pela lateral direita com a Nutricooper e pela 

lateral esquerda com o lote 16. Os proprietários dos lotes 
confrontantes devem apresentar impugnação no período 
de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 11 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 008/2019
Publicação Nº 195915

EDITAL RF 008/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por EDISON TEI-
XEIRA E NEUSA GOMES DE SOUZA TEIXEIRA, no processo 
administrativo nº 12.256/2018 de regularização fundiária 
com a finalidade de regularizar o terreno lote 12 (doze) 
da quadra 19 (dezenove) medindo 10,00m de frente, 
10,00m de fundos, 15,00m pela lateral direita e 15,00m 
pela lateral esquerda, perfazendo um total de 150,00m2 
(cento e cinqüenta metros quadrados), registrado sob nº 
R-1/6.023, livro 02-S, fls. 209, situado na José Nitéroi Oli-
veira, nº 82, Vila Luciene, Barra de São Francisco - ES, 
tendo os seguintes confrontantes, pela frente com a refe-
rida Rua, fundos com lote 11, pela lateral direita com o lote 
10 e pela lateral esquerda com lote 14. Os proprietários 
dos lotes confrontantes devem apresentar impugnação no 
período de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 11 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal
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EDITAL RF 009/2019
Publicação Nº 195916

EDITAL RF 009/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por NEUSA SOUZA 
PETTER, no processo administrativo nº 12.522/2018 de re-
gularização fundiária com a finalidade de regularizar o ter-
reno lote 09 (nove) da quadra 11 (onze) medindo 10,00m 
de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela lateral direita 
e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um total de 
150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), registra-
do sob nº R-1/6.023, livro 2-S, fls. 209, situado na José To-
ledo de Oliveira, nº 82, Vila Luciene, Barra de São Francis-
co - ES, tendo os seguintes confrontantes, pela frente com 
a referida Rua, fundos com lote 10, pela lateral direita com 
o lote 11 e pela lateral esquerda com lote 07. Os proprie-
tários dos lotes confrontantes devem apresentar impugna-
ção no período de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 11 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 010/2019
Publicação Nº 195917

EDITAL RF 010/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por DIOGENES FER-
REIRA DOS SANTOS E NILZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA, 
no processo administrativo nº 14.200/2018 de regulariza-
ção fundiária com a finalidade de regularizar o terreno lote 

02 (dois) da quadra 39 (trinta e nove) medindo 10,00m 
de frente, 10,00m de fundos, 20,00m pela lateral direita 
e 20,00m pela lateral esquerda, perfazendo um total de 
200,00m2 (duzentos metros quadrados), registrado sob 
nº R-1/6.023, livro 02 – S, fls. 209, situado na Rua José 
Carlos do Nascimento, nº 55, Bairro Vila Luciene, Barra de 
São Francisco - ES, tendo os seguintes confrontantes pela 
Frente com a referida rua, pelos fundos com a quadra 40, 
pela lateral direita com o lote 03 e pela lateral esquerda 
com o lote 01. Os proprietários dos lotes confrontantes de-
vem apresentar impugnação no período de 30 dias a partir 
da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 11 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 011/2019
Publicação Nº 195918

EDITAL RF 11/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por AURENI LO-
PES FARIA, no processo administrativo nº 13845/2018 
de regularização fundiária com a finalidade de regulari-
zar o terreno lote 013 (treze) da quadra 05 (cinco) me-
dindo 12,00m de frente, 12,00m de fundos, 13,50m pela 
lateral direita e 13,50m pela lateral esquerda, perfazendo 
um total de 162,00m2 (cento e sessenta e dois metros 
quadrados), registrado sob nº R-1/8.739, livro 02, ficha 
01, situado na Rua Luiza Lopes Borém, nº 66, Bairro Vila 
Vicente, Barra de São Francisco - ES, tendo os seguintes 
confrontantes pela frente com referida rua, pelos fundos 
com lote 14, pela lateral direita com a praça e pela lateral 
esquerda com o lote 15. Os proprietários dos lotes con-
frontantes devem apresentar impugnação no período de 
30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 11 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 012/2019
Publicação Nº 195920

EDITAL RF 012/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por DILMA BARCELOS 
BRAGANÇA, no processo administrativo nº 14.312/2018 
de regularização fundiária com a finalidade de regularizar 
o terreno lote 11 (onze) da quadra 31 (trinta e um) me-
dindo 10,00m de frente, 10,00m de fundos, 20,00m pela 
lateral direita e 20,00m pela lateral esquerda, perfazendo 
um total de 200,00m2 (duzentos metros quadrados), re-
gistrado sob nº R-1/8.739, livro 02, ficha 01, situado na 
Rua José Lourenço Andrade, nº 105, Bairro Vila Landinha, 
Barra de São Francisco - ES, tendo os seguintes confron-
tantes, pela frente com a referida Rua, fundos com lote 03, 
pela lateral direita com o lote 10 e pela lateral esquerda 
com o lote 12. Os proprietários dos lotes confrontantes de-
vem apresentar impugnação no período de 30 dias a partir 
da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 11 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 013/2019
Publicação Nº 195921

EDITAL RF 013/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por LAUIR ABREU e 
SIRLEI EQUER CARLINI ABREU, no processo administrati-
vo nº 855/2017 de regularização fundiária com a finalida-
de de regularizar o terreno lote 14 (quatorze) da quadra 
31 (trinta e um) medindo 10,00m de frente, 10,00m de 
fundos, 20,00m pela lateral direita e 20,00m pela lateral 
esquerda, perfazendo um total de 200,00m2 (duzentos 
metros quadrados), registrado sob nº R-1/8.739, livro 02, 
ficha 01, situado na Rua Anderson Edigard Dummer, s/nº, 
Bairro Vila Vicente, Barra de São Francisco - ES, tendo os 
seguintes confrontantes, pela frente com a referida Rua, 
fundos com lote 06, pela lateral direita com o lote 13 e 
pela lateral esquerda com o lote 15. Os proprietários dos 
lotes confrontantes devem apresentar impugnação no pe-
ríodo de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 11 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 014/2019
Publicação Nº 195922

EDITAL RF 014/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por JULIMAR BRA-
GACERQUEIRA E GRAZIELA SAAR DA PENHA CERQUEIRA, 
no processo administrativo nº 7992/2018 de regularização 
fundiária com a finalidade de regularizar o terreno lote 11 
(onze) da quadra 03 (três) medindo 13,00m de frente, 
13,00m de fundos, 13,50m pela lateral direita e 13,50m 
pela lateral esquerda, perfazendo um total de 175,50m2 
(cento e setenta e cinco metros quadrados), registrado 
sob nº R-1/8.739, livro 02, ficha 01, situado na Rua Lau-
delino Francisco Pulceno, S/Nº, Bairro Vila Vicente, Barra 
de São Francisco - ES, tendo os seguintes confrontantes 
pela frente a referida rua, com os fundos o lote 10, pela 
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lateral direita com o lote 09 e pela lateral esquerda com a 
Avenida Celso Schwab Tagarro. Os proprietários dos lotes 
confrontantes devem apresentar impugnação no período 
de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 11 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 015/2019
Publicação Nº 195924

EDITAL RF 015/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por JOSÉ HENRIQUE 
DE SOUZA, no processo administrativo nº 12.721/2018 de 
regularização fundiária com a finalidade de regularizar o 
terreno lote 14 (quatorze) da quadra 11 (onze) medindo 
10,00m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela late-
ral direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um 
total de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), 
registrado sob nº R-1/6.023, livro 2-S, fls. 209, situado 
na Valentim Bispo Ferreira, nº 72, Vila Luciene, Barra de 
São Francisco - ES, tendo os seguintes confrontantes, pela 
frente com a referida Rua, fundos com lote 13, pela lateral 
direita com o lote 12 e pela lateral esquerda com lote 16. 
Os proprietários dos lotes confrontantes devem apresen-
tar impugnação no período de 30 dias a partir da data da 
publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 12 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 016/2019
Publicação Nº 195925

EDITAL RF 016/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por MARIA JOSÉ 
DA CUNHA, no processo administrativo nº 12.474/2018 de 
regularização fundiária com a finalidade de regularizar o 
terreno lote 07 (sete) da quadra 43 (quarenta e três) me-
dindo 10,00m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela 
lateral direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo 
um total de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadra-
dos), registrado sob nº R-1/6.023, livro 2-S, fls. 209, situ-
ado na Rua Francisco Simões Junior, nº 14, Vila Luciene, 
Barra de São Francisco - ES, tendo os seguintes confron-
tantes, pela frente com a referida Rua, fundos com lote 02, 
pela lateral direita com o lote 08 e pela lateral esquerda 
com lote 01. Os proprietários dos lotes confrontantes de-
vem apresentar impugnação no período de 30 dias a partir 
da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 12 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 017/2019
Publicação Nº 195926

EDITAL RF 017/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por SEBASTIÃO 
RODRIGUES DE ALMEIDA E SEBASTIANA ANDRADE DE 
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ALMEIDA, no processo administrativo nº 12.586/2018 de 
regularização fundiária com a finalidade de regularizar o 
terreno lote 04 (quatro) da quadra 25 (vinte e cinco) me-
dindo 10,00m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela 
lateral direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo 
um total de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadra-
dos), registrado sob nº R-1/6.023, livro 2-S, fls. 209, si-
tuado na Rua Antônio Faustino de Oliveira, nº 127, Vila 
Luciene, Barra de São Francisco - ES, tendo os seguintes 
confrontantes, pela frente com a referida Rua, fundos com 
lote 05, pela lateral direita com o lote 06 e pela lateral es-
querda com lote 02. Os proprietários dos lotes confrontan-
tes devem apresentar impugnação no período de 30 dias a 
partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 12 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 018/2019
Publicação Nº 195927

EDITAL RF 018/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por IRENILDA GARPA 
DE SOUZA E NORBERTO ALVES DA SILVA, no processo 
administrativo nº 12.763/2018 de regularização fundiária 
com a finalidade de regularizar o terreno lote 06 (seis) da 
quadra 34 (trinta e quatro) medindo 20,81m de frente, 
16,64m de fundos, 13,78m pela lateral direita e 12,00m 
pela lateral esquerda, perfazendo um total de 235,19m2 
(duzentos e trinta e cinco metros quadrados e dezenove 
centímetros); registrado sob nº R-1/6.023, livro 2-S, fls. 
209, situado na Avenida Olimpio Valli, nº 179, Vila Luciene, 
Barra de São Francisco - ES, tendo os seguintes confron-
tantes, pela frente com a referida Rua, fundos com lote 14, 
pela lateral direita com o lote 05 e pela lateral esquerda 
com Avenida Mariene Souza Costa. Os proprietários dos 
lotes confrontantes devem apresentar impugnação no pe-
ríodo de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 12 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 019/2019
Publicação Nº 195928

EDITAL RF 019/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por PAULO GRUGER, 
no processo administrativo nº 13.236/2018 de regulari-
zação fundiária com a finalidade de regularizar o terreno 
lote 05 (cinco) da quadra 17 (dezessete) medindo 10,00m 
de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela lateral direita 
e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um total de 
150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), regis-
trado sob nº R-1/6.023, livro 02-S, fls. 209, situado na 
Rua João Lamas de Resende, nº 99, Bairro Vila Luciene, 
Barra de São Francisco - ES, tendo os seguintes confron-
tantes pela frente com a referida rua, pelos fundos com 
o lote 06, pela lateral direita como lote 07 e pela lateral 
esquerda como lote 03. Os proprietários dos lotes confron-
tantes devem apresentar impugnação no período de 30 
dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 12 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 020/2019
Publicação Nº 195930

EDITAL RF 020/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.
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DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por SEBASTIÃO 
MANOEL TEODORO E JOSEFA MARIA DA SILVA TEODORO, 
no processo administrativo nº 13.002/2018 de regulari-
zação fundiária com a finalidade de regularizar o terre-
no lote 13 (treze) da quadra 33 (trinta e três) medindo 
10,00m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela lateral 
direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um to-
tal de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), 
registrado sob nº R-1/6.023, livro 02-S, fls. 209, situado 
na Rua Jackson Santos Pereira Silva, nº 410, Bairro Vila 
Luciene, Barra de São Francisco - ES, tendo os seguintes 
confrontantes pela frente com a referida rua, pelos fundos 
com o lote 14, pela lateral direita com a Avenida Olimpio 
Valli e pela lateral esquerda com o lote 11. Os proprietários 
dos lotes confrontantes devem apresentar impugnação no 
período de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 12 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 021/2019
Publicação Nº 195932

EDITAL RF 021/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por RAIMUNDO ONE-
SIMO CALDEIRA NETO E GELCINA CALDEIRA DE SOUZA, 
no processo administrativo nº 13.007/2018 de regulariza-
ção fundiária com a finalidade de regularizar o terreno lote 
11 (onze) da quadra 10 (dez) medindo 10,00m de frente, 
10,00m de fundos, 15,00m pela lateral direita e 15,00m 
pela lateral esquerda, perfazendo um total de 150,00m2 
(cento e cinqüenta metros quadrados), registrado sob nº 
R-1/6.023, livro 2-S, fls. 209, situado na Rua José Toledo 
Oliveira, nº 161, Vila Luciene, Barra de São Francisco - 
ES, tendo os seguintes confrontantes, pela frente com a 

referida Rua, fundos com lote 12, pela lateral direita com 
o lote 13 e pela lateral esquerda com lote 09. Os proprie-
tários dos lotes confrontantes devem apresentar impugna-
ção no período de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 12 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 022/2019
Publicação Nº 195933

EDITAL RF 022/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por GERALDA DUTRA 
DE ARAUJO, no processo administrativo nº 13.300/2018 
de regularização fundiária com a finalidade de regularizar 
o terreno lote 11 (onze) da quadra 17 (dezessete) me-
dindo 13,33m de frente, 12,00m de fundos, 19,31m pela 
lateral direita e 13,54m pela lateral esquerda, perfazendo 
um total de 197,13m2 (cento e noventa e sete metros qua-
drados e treze centímetros), registrado sob nº R-1/6.023, 
livro 2-S, fls. 209, situado na Rua João Lamas de Rezende, 
nº 61, Vila Luciene, Barra de São Francisco - ES, tendo os 
seguintes confrontantes, pela frente com a referida Rua, 
fundos com lote 09, pela lateral direita com o lote 12 e 
pela lateral esquerda com a lote 09. Os proprietários dos 
lotes confrontantes devem apresentar impugnação no pe-
ríodo de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 12 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal
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EDITAL RF 023/2019
Publicação Nº 195934

EDITAL RF 023/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por MARIA CORTES 
DA SILVA, no processo administrativo nº 13.322/2018 de 
regularização fundiária com a finalidade de regularizar o 
terreno lote 14 (quatorze) da quadra 32 (trinta e dois) me-
dindo 10,00m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela 
lateral direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo 
um total de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadra-
dos), registrado sob nº R-1/6.023, livro 02, fls. 209, situ-
ado na Rua Maria Rodrigues da Silva, nº 98, Vila Luciene, 
Barra de São Francisco - ES, tendo os seguintes confron-
tantes, pela frente com a referida Rua, fundos com lote 13, 
pela lateral direita com o lote 12 e pela lateral esquerda 
com o lote 16. Os proprietários dos lotes confrontantes de-
vem apresentar impugnação no período de 30 dias a partir 
da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 12 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 024/2019
Publicação Nº 195936

EDITAL RF 024/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por CAMILO LELIS 
PEREIRA NETO, no processo administrativo nº 12905/2018 
de regularização fundiária com a finalidade de regularizar 

o terreno lote 05 (cinco) da quadra 14 (quatorze) medindo 
10,00m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela late-
ral direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um 
total de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), 
registrado sob nº R-1/6.023, livro 02, fls. 209, situado na 
Maria Rodrigues da Silva, nº 251, Vila Luciene, Barra de 
São Francisco - ES, tendo os seguintes confrontantes, pela 
frente com a referida Rua, fundos com lote 06, pela lateral 
direita com o lote 07 e pela lateral esquerda com o lote 
03. Os proprietários dos lotes confrontantes devem apre-
sentar impugnação no período de 30 dias a partir da data 
da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 12 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 025/2019
Publicação Nº 195937

EDITAL RF 025/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por RAIMUNDA 
SANTOS ALBERT FERREIRA E GEREMIAS ALBERT FERREI-
RA, no processo administrativo nº 12.504/2018 de regula-
rização fundiária com a finalidade de regularizar o terreno 
lote 06 (seis) da quadra 19 (dezenove) medindo 10,00m 
de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela lateral direita 
e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um total de 
150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), regis-
trado sob nº R-1/6.023, livro 02-S, fls. 209, situado na 
Rua José Niterói Oliveira, nº 110, Bairro Vila Luciene, Bar-
ra de São Francisco - ES, tendo os seguintes confrontantes 
pela frente com a referida rua, pelos fundos com o lote 05, 
pela lateral direita com o lote 04 e pela lateral esquerda 
com o lote 08. Os proprietários dos lotes confrontantes de-
vem apresentar impugnação no período de 30 dias a partir 
da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 12 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 026/2019
Publicação Nº 195938

EDITAL RF 026/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por JOSÉ ROSALINO 
DE SOUZA E MARLENE MEDEIROS DE SOUZA, no processo 
administrativo nº 13.238/2018 de regularização fundiária 
com a finalidade de regularizar o terreno lote 03 (três) 
da quadra 37 (trinta e sete) medindo 10,00m de frente, 
10,00m de fundos, 15,00m pela lateral direita e 15,00m 
pela lateral esquerda, perfazendo um total de 150,00m2 
(cento e cinqüenta metros quadrados), registrado sob nº 
R-1/6.023, livro 02-S, fls. 209, situado na Rua José Niterói 
Oliveira, nº 91, Bairro Vila Luciene, Barra de São Fran-
cisco - ES, tendo os seguintes confrontantes pela frente 
com a referida rua, pelos fundos com lote 04, pela lateral 
direita com o lote 05 e pela lateral esquerda com o lote 
01. Os proprietários dos lotes confrontantes devem apre-
sentar impugnação no período de 30 dias a partir da data 
da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 12 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 027/2019
Publicação Nº 195939

EDITAL RF 027/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por NICODE-
MOS AUGUSTO DA SILVA, no processo administrativo nº 
1293/2017 de regularização fundiária com a finalidade de 
regularizar o terreno lote 08 (oito) da quadra 07 (sete) me-
dindo 10,00m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela 
lateral direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo 
um total de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadra-
dos), registrado sob nº R-1/6.023, livro 02, fls. 209, situa-
do na Rua Jose Toledo Oliveira, Vila Luciene, nº 180, Barra 
de São Francisco - ES, tendo os seguintes confrontantes, 
pela frente com a referida Rua, fundos com lote 07, pela 
lateral direita com o lote 06 e pela lateral esquerda com 
o lote 10. Os proprietários dos lotes confrontantes devem 
apresentar impugnação no período de 30 dias a partir da 
data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 12 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 028/2019
Publicação Nº 195940

EDITAL RF 028/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem enten-
der de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 
30 (trinta) dias o teor do Requerimento feito por MARIA 
FRANCISCA DOS SANTOS, no processo administrativo nº 
12.719/2018 de regularização fundiária com a finalidade 
de regularizar o terreno lote 09 (nove) da quadra 22 (vin-
te e dois) medindo 10,00m de frente, 10,00m de fundos, 
15,00m pela lateral direita e 15,00m pela lateral esquer-
da, perfazendo um total de 150,00m2 (cento e cinqüen-
ta metros quadrados), registrado sob nº R-1/6.023, livro 
02-S, fls. 209, situado na Rua José Niterói Oliveira, nº 91, 
Bairro Vila Luciene, Barra de São Francisco - ES, tendo os 
seguintes confrontantes pela frente com a referida rua, 
pelos fundos com o lote 10, pela lateral direita com o lote 
11 e pela lateral esquerda como lote 07. Os proprietários 
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dos lotes confrontantes devem apresentar impugnação no 
período de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 12 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 029/2019
Publicação Nº 195941

EDITAL RF 029/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por ALMERIN-
DA RODRIGUES PINHEIRO DOS REIS E CELIO DOS REIS, 
no processo administrativo nº 0404/2019 de regularização 
fundiária com a finalidade de regularizar o terreno lote 20 
(vinte) da quadra 04 (quatro) medindo 10,00m de frente, 
10,00m de fundos, 15,00m pela lateral direita e 15,00m 
pela lateral esquerda, perfazendo um total de 150,00m2 
(cento e cinqüenta metros quadrados), registrado sob nº 
R-1/8.678, livro 02, ficha 01, situado na Rua Anízio Blunck 
de Moraes, nº 85, Bairro Nova Barra, Barra de São Fran-
cisco - ES, tendo os seguintes confrontantes pela frente 
com a referida rua, pelos fundos com o lote 04, pela lateral 
direita com lote 19 e pela lateral esquerda com o lote 21. 
Os proprietários dos lotes confrontantes devem apresen-
tar impugnação no período de 30 dias a partir da data da 
publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 12 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 030/2019
Publicação Nº 195942

EDITAL RF 030/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por GILCIMAR 
VITALINO ALVES E ANA MARIA VIANA POLESI ALVES, no 
processo administrativo nº 2131/2019 de regularização 
fundiária com a finalidade de regularizar o terreno lote 
01 (um) da quadra 11 (onze) medindo 10,00m de frente, 
10,00m de fundos, 15,00m pela lateral direita e 15,00m 
pela lateral esquerda, perfazendo um total de 150,00m2 
(cento e cinqüenta metros quadrados), registrado sob nº 
R-1/8.678, livro 02, ficha 01, situado na Rua Emiliana Go-
mes de Moraes, nº 382, Bairro Nova Barra, Barra de São 
Francisco - ES, tendo os seguintes confrontantes pela fren-
te a referida rua, pelos fundos com a área de preservação 
permanente, pela lateral direita com a Rua Abel Prudente 
da Silva e pela lateral esquerda com o lote 02. Os proprie-
tários dos lotes confrontantes devem apresentar impugna-
ção no período de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 12 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 031/2019
Publicação Nº 195943

EDITAL RF 031/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por MARIA DE 
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OLIVEIRA, no processo administrativo nº 0225/2019 de 
regularização fundiária com a finalidade de regularizar o 
terreno lote 19 (dezenove) da quadra 04 (quatro) medindo 
10,00m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela late-
ral direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um 
total de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), 
registrado sob nº R-1/8.678, livro 02, fls. 01, situado na 
Rua Anízio Blunck de Moraes, nº 75, Nova Barra, Barra 
de São Francisco - ES, tendo os seguintes confrontantes, 
pela frente com a referida Rua, fundos com lote 05, pela 
lateral direita com o lote 18 e pela lateral esquerda com 
o lote 20. Os proprietários dos lotes confrontantes devem 
apresentar impugnação no período de 30 dias a partir da 
data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 12 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 032/2019
Publicação Nº 195944

EDITAL RF 032/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros de RAUL CYPRIANO DA SILVA, con-
frontantes e a quem entender de direito, para em que-
rendo, impugnar no prazo de 30 (trinta) dias o teor do 
Requerimento feito por ELIENE ROSARIA CRUZ E REINAL-
DO MARTINS DE OLIVEIRA, no processo administrativo 
nº 0916/2019 de regularização fundiária com a finalida-
de de regularizar o terreno lote 20 (vinte) da quadra 14 
(quatorze) medindo 10,00m de frente, 10,00m de fundos, 
20,00m pela lateral direita e 20,00m pela lateral esquer-
da, perfazendo um total de 200,00m2 (duzentos metros 
quadrados), registrado sob nº R-1/2070, livro 2-G, fls. 75, 
situado na Rua Wilson Siqueira Santiago, nº 326, Vila Lan-
dinha, Barra de São Francisco - ES, tendo os seguintes 
confrontantes, pela frente com a referida Rua, fundos com 
lote 06, pela lateral direita com o lote 19 e pela lateral 
esquerda com a lote 21. Os proprietários dos lotes con-
frontantes devem apresentar impugnação no período de 
30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 12 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 033/2019
Publicação Nº 195945

EDITAL RF 033/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros de RAUL CYPRIANO DA SILVA, con-
frontantes e a quem entender de direito, para em que-
rendo, impugnar no prazo de 30 (trinta) dias o teor do 
Requerimento feito por MARIA APARECIDA RODRIGUES 
DE SOUZA, no processo administrativo nº 1290/2019 de 
regularização fundiária com a finalidade de regularizar 
o terreno lote 05 (cinco) da quadra 09 (nove) medindo 
10,00m de frente, 10,00m de fundos, 20,00m pela lateral 
direita e 20,00m pela lateral esquerda, perfazendo um to-
tal de 200,00m2 (duzentos metros quadrados), registrado 
sob nº R-1/2070, livro 2-G, fls. 75, situado na Rua Aguinel 
Martins, nº 73, Vila Landinha, Barra de São Francisco - ES, 
tendo os seguintes confrontantes, pela frente com a referi-
da Rua, fundos com lote 29, pela lateral direita com o lote 
04 e pela lateral esquerda com a lote 06. Os proprietários 
dos lotes confrontantes devem apresentar impugnação no 
período de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 15 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 034/2019
Publicação Nº 195946

EDITAL RF 034/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.
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DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros de RAUL CYPRIANO DA SILVA, confron-
tantes e a quem entender de direito, para em querendo, 
impugnar no prazo de 30 (trinta) dias o teor do Requeri-
mento feito por MARIA WANDERLEIA BATISTA DOS SAN-
TOS TEODORO, no processo administrativo nº 1535/2019 
de regularização fundiária com a finalidade de regularizar 
o terreno lote 15 (quinze) da quadra 09 (nove) medindo 
10,00m de frente, 10,00m de fundos, 20,00m pela lateral 
direita e 20,00m pela lateral esquerda, perfazendo um to-
tal de 200,00m2 (duzentos metros quadrados), registrado 
sob nº R-1/2070, livro 2-G, fls. 75, situado na Rua Aguinel 
Martins, nº 187, Vila Landinha, Barra de São Francisco - 
ES, tendo os seguintes confrontantes, pela frente com a 
referida Rua, fundos com lote 19, pela lateral direita com o 
lote 14 e pela lateral esquerda com a lote 16. Os proprie-
tários dos lotes confrontantes devem apresentar impugna-
ção no período de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 15 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 035/2019
Publicação Nº 195948

EDITAL RF 035/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por ALESSAN-
DRO DOS REIS BABILON, no processo administrativo nº 
6189/2018 de regularização fundiária com a finalidade de 
regularizar o terreno lote 07 (sete) da quadra 35 (trinta 
e cinco) medindo 10,00m de frente, 10,00m de fundos, 
15,00m pela lateral direita e 15,00m pela lateral esquer-
da, perfazendo um total de 150,00m2 (cento e cinqüen-
ta metros quadrados), registrado sob nº R-1/6.023, livro 
2-S, fls. 209, situado na Avenida Olimpio Valli, nº 470, Vila 
Luciene, Barra de São Francisco - ES, tendo os seguintes 
confrontantes, pela frente com a referida Rua, fundos com 
lote 03, pela lateral direita com o lote 08 e pela lateral 

esquerda com a lote 06. Os proprietários dos lotes con-
frontantes devem apresentar impugnação no período de 
30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 15 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 036/2019
Publicação Nº 195949

EDITAL RF 036/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por JOCIMAR 
HELMER BRUM, no processo administrativo nº 5326/2016 
de regularização fundiária com a finalidade de regularizar 
o terreno lote 03 (três) da quadra 19 (dezenove) medindo 
11,00m de frente, 11,00m de fundos, 18,00m pela late-
ral direita e 18,00m pela lateral esquerda, perfazendo um 
total de 198,00m2 (cento e noventa e oito metros quadra-
dos), registrado sob nº R-1/8.739, livro 02, ficha 01, situ-
ado na Rua Edivalde de Souza Araujo, s/nº, Vila Vicente, 
Barra de São Francisco - ES, tendo os seguintes confron-
tantes, pela frente com a referida Rua, fundos com a Rua 
Maria Pinheiro de Larcerda, pela lateral direita com o lote 
04 e pela lateral esquerda com a lote 02. Os proprietários 
dos lotes confrontantes devem apresentar impugnação no 
período de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 15 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal
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EDITAL RF 037/2019
Publicação Nº 195950

EDITAL RF 037/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por JOSÉ MARIA 
DE OLIVEIRA, no processo administrativo nº 12812/2018 
de regularização fundiária com a finalidade de regulari-
zar o terreno lote 07 (sete) da quadra 13 (treze) medindo 
10,00m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela lateral 
direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um to-
tal de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), 
registrado sob nº R-1/6.023, livro 2-S, fls. 209, situado na 
Rua Valentim Bispo Ferreira, nº 189, Vila Luciene, Barra 
de São Francisco - ES, tendo os seguintes confrontantes, 
pela frente com a referida Rua, fundos com lote 08, pela 
lateral direita com o lote 09 e pela lateral esquerda com 
a lote 05. Os proprietários dos lotes confrontantes devem 
apresentar impugnação no período de 30 dias a partir da 
data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 15 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 038/2019
Publicação Nº 195951

EDITAL RF 038/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por CLEBER TOLEN-
TINO DE SOUZA, no processo administrativo nº0935/2019 
de regularização fundiária com a finalidade de regularizar 

o terreno lote 31 (tinta e um) da quadra 29 (vinte e nove) 
medindo 10,00m de frente, 10,00m de fundos, 18,00m 
pela lateral direita e 18,00m pela lateral esquerda, per-
fazendo um total de 180,00m2 (cento e oitenta metros 
quadrados), registrado sob nº R-1/8.739, livro 02, ficha 
01, situado na Rua Olívio Alves da Luza, s/nº, Vila Vicente, 
Barra de São Francisco - ES, tendo os seguintes confron-
tantes, pela frente com a referida Rua, fundos com o lote 
03, pela lateral direita com lote 32 e pela lateral esquerda 
com lote 30. Os proprietários dos lotes confrontantes de-
vem apresentar impugnação no período de 30 dias a partir 
da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 15 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 039/2019
Publicação Nº 195952

EDITAL RF 039/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por EVERAL-
DO CALDEIRA DE SOUZA, no processo administrativo nº 
06523/2017 de regularização fundiária com a finalidade de 
regularizar o terreno lote 15 (quinze) da quadra 12 (doze) 
medindo 32,34m de frente, 30,00m de fundos, 15,00m 
pela lateral direita e 3,17m pela lateral esquerda, perfa-
zendo um total de 292,23m2 (duzentos e noventa e dois 
metros quadrados), registrado sob nº R-1/6.023, livro 
2-S, ficha 209, situado na Rua Valentim Bispo Ferreira, 
nº 59, Vila Luciene, Barra de São Francisco - ES, tendo os 
seguintes confrontantes, pela frente com a referida Rua, 
fundos com a Rua Lamas de Resende, pela lateral direita 
com a Avenida do Contorno e pela lateral esquerda com os 
lotes 13 e 14. Os proprietários dos lotes confrontantes de-
vem apresentar impugnação no período de 30 dias a partir 
da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 15 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 040/2019
Publicação Nº 195953

EDITAL RF 040/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por MARIA DA PENHA 
MARCELINO, no processo administrativo nº 9768/2015 de 
regularização fundiária com a finalidade de regularizar 
o terreno lote 06 (seis) da quadra 04 (quatro) medindo 
11,00,m de frente, 11,00m de fundos, 15,00m pela late-
ral direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um 
total de 165,00m2 (cento e sessenta e cinco metros qua-
drados), registrado sob nº R-1/8.678, livro 02, ficha 01, 
situado na Rua Alaide da Silva Cabral, nº 130, Nova Barra, 
Barra de São Francisco - ES, tendo os seguintes confron-
tantes, pela frente com a referida Rua, fundos com lote 18, 
pela lateral direita com lote 05 e pela lateral esquerda com 
lote 07. Os proprietários dos lotes confrontantes devem 
apresentar impugnação no período de 30 dias a partir da 
data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 16 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 041/2019
Publicação Nº 195955

EDITAL RF 041/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por FRANCISCO LUIZ 
DE SOUZA, no processo administrativo nº 1433/2019 de 
regularização fundiária com a finalidade de regularizar o 
terreno lote 14 (quatorze) da quadra 04 (quatro) medindo 
10,00,m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela late-
ral direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um 
total de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), 
registrado sob nº R-1/8.678, livro 02, ficha 01, situado na 
Rua Anizio Blunck de Moraes, nº 21, Nova Barra, Barra 
de São Francisco - ES, tendo os seguintes confrontantes, 
pela frente com a referida Rua, fundos com lote 10, pela 
lateral direita com lote 13 e pela lateral esquerda com lote 
15. Os proprietários dos lotes confrontantes devem apre-
sentar impugnação no período de 30 dias a partir da data 
da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 16 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 042/2019
Publicação Nº 195958

EDITAL RF 042/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por EUZENI RO-
CHA CARVALHO, no processo administrativo nº 409/2019 
de regularização fundiária com a finalidade de regulari-
zar o terreno lote 05 (cinco) da quadra 01 (um) medindo 
10,00,m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela lateral 
direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um to-
tal de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), 
registrado sob nº R-1/8.678, livro 02, ficha 01, situado 
na Rua Joel Leite Monteiro, nº 47, Nova Barra, Barra de 
São Francisco - ES, tendo os seguintes confrontantes, pela 
frente com a referida Rua, fundos com Centrovel Empre-
endimentos Imobiliário Ltda., pela lateral direita com lote 
04 e pela lateral esquerda com lote 06. Os proprietários 
dos lotes confrontantes devem apresentar impugnação no 
período de 30 dias a partir da data da publicação.
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A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 16 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 043/2019
Publicação Nº 195960

EDITAL RF 043/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por LUCINALVA DO 
CARMO LIMA, no processo administrativo nº 0496/2019 
de regularização fundiária com a finalidade de regulari-
zar o terreno lote 03 (três) da quadra 02 (dois) medindo 
10,00,m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela lateral 
direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um to-
tal de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), 
registrado sob nº R-1/8.678, livro 02, ficha 01, situado 
na Rua Joel Leite Monteiro, nº 30, Nova Barra, Barra de 
São Francisco - ES, tendo os seguintes confrontantes, pela 
frente com a referida Rua, fundos com lote 16, pela lateral 
direita com lote 04 e pela lateral esquerda com lote 02. 
Os proprietários dos lotes confrontantes devem apresen-
tar impugnação no período de 30 dias a partir da data da 
publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 16 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 044/2019
Publicação Nº 195963

EDITAL RF 044/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 

Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por MARLI DE 
SOUZA, no processo administrativo nº 0834/2019 de re-
gularização fundiária com a finalidade de regularizar o ter-
reno lote 11 (onze) da quadra 11 (onze) medindo 10,00m 
de frente, 10,00m de fundos, 12,50m pela lateral direita 
e 13,00m pela lateral esquerda, perfazendo um total de 
127,50m2 (cento e vinte sete metros quadrados e cin-
qüenta centímetros), registrado sob nº R-1/8.678, livro 
02, ficha 01, situado na Rua Emiliana Gomes de Moraes, 
nº 270, Nova Barra, Barra de São Francisco - ES, tendo os 
seguintes confrontantes, pela frente com a referida Rua, 
fundos com área de preservação permanente, pela lateral 
direita com lote 10 e pela lateral esquerda com lote 12. 
Os proprietários dos lotes confrontantes devem apresen-
tar impugnação no período de 30 dias a partir da data da 
publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 16 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 045/2019
Publicação Nº 195964

EDITAL RF 045/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por ELENICE FERREI-
RA DA SILVA, no processo administrativo nº 0591/2019 
de regularização fundiária com a finalidade de regularizar 
o terreno lote 06 (seis) da quadra 04 (quatro) medindo 
11,00m de frente, 11,00m de fundos, 15,00m pela late-
ral direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um 
total de 165,00m2 (cento e sessenta e cinco metros qua-
drados), registrado sob nº R-1/8.678, livro 02, ficha 01, si-
tuado na Rua Calixto Teixeira da Silva, nº 186, Nova Barra, 
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Barra de São Francisco - ES, tendo os seguintes confron-
tantes, pela frente com a referida Rua, fundos com lote 18, 
pela lateral direita com lote 05 e pela lateral esquerda com 
lote 07. Os proprietários dos lotes confrontantes devem 
apresentar impugnação no período de 30 dias a partir da 
data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 16 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 046/2019
Publicação Nº 195965

EDITAL RF 046/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por ANA PAULA TOR-
TELOTE WILL, no processo administrativo nº 0414/2019 
de regularização fundiária com a finalidade de regularizar 
o terreno lote 12 (doze) da quadra 05 (cinco) medindo 
10,00m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela late-
ral direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um 
total de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), 
registrado sob nº R-1/8.678, livro 02, ficha 01, situado na 
Rua Anizio Blunck de Moraes, nº 24, Nova Barra, Barra 
de São Francisco - ES, tendo os seguintes confrontantes, 
pela frente com a referida Rua, fundos com lote 15, pela 
lateral direita com lote 11 e pela lateral esquerda com lote 
13. Os proprietários dos lotes confrontantes devem apre-
sentar impugnação no período de 30 dias a partir da data 
da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 16 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 047/2019
Publicação Nº 195966

EDITAL RF 047/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por JOÃO BATIS-
TA FERREIRA, no processo administrativo nº 02802/2019 
de regularização fundiária com a finalidade de regulari-
zar o terreno lote 09 (nove) da quadra 02 (dois) medindo 
10,00m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela lateral 
direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um to-
tal de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), 
registrado sob nº R-1/8.678, livro 02, ficha 01, situado 
na Rua Joel Leite Monteiro, nº 86, Nova Barra, Barra de 
São Francisco - ES, tendo os seguintes confrontantes, pela 
frente com a referida Rua, fundos com lote 10, pela lateral 
direita com a área remanescente de expansão do lotea-
mento e pela lateral esquerda com lote 08. Os proprietá-
rios dos lotes confrontantes devem apresentar impugna-
ção no período de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 16 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 048/2019
Publicação Nº 195967

EDITAL RF 048/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por ANA PAU-
LA LOPES DE SOUZA LIMA, no processo administrativo 
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nº 0703/2019 de regularização fundiária com a finalida-
de de regularizar o terreno lote 15 (quinze) da quadra 04 
(quadra) medindo 10,00m de frente, 10,00m de fundos, 
15,00m pela lateral direita e 15,00m pela lateral esquer-
da, perfazendo um total de 150,00m2 (cento e cinqüenta 
metros quadrados), registrado sob nº R-1/8.678, livro 02, 
ficha 01, situado na Rua Anizio Blunck de Moraes, nº 31, 
Nova Barra, Barra de São Francisco - ES, tendo os seguin-
tes confrontantes, pela frente com a referida Rua, fundos 
com lote 09, pela lateral direita com lote 14 e pela lateral 
esquerda com lote 16. Os proprietários dos lotes confron-
tantes devem apresentar impugnação no período de 30 
dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 17 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 049/2019
Publicação Nº 195970

EDITAL RF 049/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por AMILTON ANTO-
NIO DA SILVA E MARIA JOSÉ PRAXEDES JULIO DINIZ, no 
processo administrativo nº 13034/2018 de regularização 
fundiária com a finalidade de regularizar o terreno lote 
10 (dez) da quadra 10 (dez) medindo 10,00m de frente, 
10,00m de fundos, 15,00m pela lateral direita e 15,00m 
pela lateral esquerda, perfazendo um total de 150,00m2 
(cento e cinqüenta metros quadrados), registrado sob nº 
R-1/6.023, livro 02 – S, fls. 209, situado na Rua Valen-
tim Bispo Ferreira, nº 180, Bairro Vila Luciene, Barra de 
São Francisco - ES, tendo os seguintes confrontantes pela 
Frente com a referida rua, pelos fundos com lote 09, pela 
lateral direita com o lote 08 e pela lateral esquerda com 
o lote 12. Os proprietários dos lotes confrontantes devem 
apresentar impugnação no período de 30 dias a partir da 
data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 17 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 050/2019
Publicação Nº 195972

EDITAL RF 050/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por WEDINA 
LIMA PECLA, no processo administrativo nº 0164/2019 de 
regularização fundiária com a finalidade de regularizar o 
terreno lote 16 (dezesseis) da quadra 22 (vinte e dois) 
medindo 10,00m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m 
pela lateral direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfa-
zendo um total de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros 
quadrados), registrado sob nº R-1/6.023, livro 02 – S, fls. 
209, situado na Rua Milton Acipreste, nº 318, Bairro Vila 
Luciene, Barra de São Francisco - ES, tendo os seguintes 
confrontantes pela Frente com a Rua Antônio Faustino de 
Oliveira, pelos fundos com o lote 15, pela lateral direita 
com o lote 14 e pela lateral esquerda com a Rua Milton 
Acipreste. Os proprietários dos lotes confrontantes devem 
apresentar impugnação no período de 30 dias a partir da 
data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 17 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 051/2019
Publicação Nº 195974

EDITAL RF 051/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.
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DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por GERALDA SOA-
RES COSTA, no processo administrativo nº 014108/2018 
de regularização fundiária com a finalidade de regularizar 
o terreno lote 08 (oito) da quadra 26 (vinte e seis) me-
dindo 10,00m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela 
lateral direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo 
um total de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadra-
dos), registrado sob nº R-1/6.023, livro 02 – S, fls. 209, si-
tuado na Rua Ismael de Almeida Lima, nº 148, Bairro Vila 
Luciene, Barra de São Francisco - ES, tendo os seguintes 
confrontantes pela Frente com a referida rua, pelos fun-
dos com lote 07, pela lateral direita com o lote 06 e pela 
lateral esquerda com o lote10. Os proprietários dos lotes 
confrontantes devem apresentar impugnação no período 
de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 17 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 052/2019
Publicação Nº 195977

EDITAL RF 052/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por JOSE FERREIRA 
DOS SANTOS, no processo administrativo nº 13639/2018 
de regularização fundiária com a finalidade de regularizar 
o terreno lote 13 (treze) da quadra 32 (trinta e dois) me-
dindo 10,00m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela 
lateral direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo 
um total de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadra-
dos), registrado sob nº R-1/6.023, livro 02 – S, fls. 209, 
situado na Rua Jackson Santos Pereira da Silva, nº 165, 
Bairro Vila Luciene, Barra de São Francisco - ES, tendo os 
seguintes confrontantes pela Frente com a referida rua, 
pelos fundos com lote 14, pela lateral direita com o lote 

15 e pela lateral esquerda com o lote 11. Os proprietários 
dos lotes confrontantes devem apresentar impugnação no 
período de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 17 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 053/2019
Publicação Nº 195979

EDITAL RF 053/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por GENÉSIO GO-
MES DA SILVA, no processo administrativo nº 14079/2018 
de regularização fundiária com a finalidade de regulari-
zar o terreno lote 06 (seis) da quadra 12 (doze) medindo 
10,00m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela lateral 
direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um to-
tal de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), 
registrado sob nº R-1/6.023, livro 02 – S, fls. 209, situado 
na Rua João Lamas de Resende, nº 98, Bairro Vila Luciene, 
Barra de São Francisco - ES, tendo os seguintes confron-
tantes pela Frente com a referida rua, pelos fundos com 
lote 05, pela lateral direita com o lote 04 e pela lateral 
esquerda com o lote 08. Os proprietários dos lotes con-
frontantes devem apresentar impugnação no período de 
30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 17 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal
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EDITAL RF 054/2019
Publicação Nº 195981

EDITAL RF 054/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por LINDAURA DO 
ROSARIO, no processo administrativo nº1824/2019 de re-
gularização fundiária com a finalidade de regularizar o ter-
reno lote 07 (sete) da quadra 12 (doze) medindo 10,00m 
de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela lateral direita 
e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um total de 
150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), regis-
trado sob nº R-1/6.023, livro 02-S, folhas 209, situado na 
Rua Valentim Bispo Ferreira, nº 101, Vila Luciene, Barra 
de São Francisco - ES, tendo os seguintes confrontantes, 
pela frente com a referida Rua, fundos com o lote 08, pela 
lateral direita com lote 09 e pela lateral esquerda com lote 
05. Os proprietários dos lotes confrontantes devem apre-
sentar impugnação no período de 30 dias a partir da data 
da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 17 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 055/2019
Publicação Nº 195982

EDITAL RF 055/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por ADILON AL-
VES DE SOUZA, no processo administrativo nº 0917/2019 
de regularização fundiária com a finalidade de regularizar 

o terreno lote 01 (um) da quadra 05 (cinco) medindo 
10,00m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela late-
ral direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um 
total de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), 
registrado sob nº R-1/6.023, livro 02 – S, fls. 209, situado 
na Rua Jose Carlos Amorim, nº 83, Bairro Vila Luciene, 
Barra de São Francisco - ES, tendo os seguintes confron-
tantes pela Frente com a referida rua, pelos fundos com 
lote 02, pela lateral direita com o lote 03 e pela lateral 
esquerda com a Rua Milton Acipreste. Os proprietários dos 
lotes confrontantes devem apresentar impugnação no pe-
ríodo de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 17 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 056/2019
Publicação Nº 195983

EDITAL RF 056/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por JOSE ELOY 
LEBLANK, no processo administrativo nº 14526/2018 de 
regularização fundiária com a finalidade de regularizar o 
terreno lote 07 (sete) da quadra 31 (trinta e um) medindo 
10,00m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela late-
ral direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um 
total de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), 
registrado sob nº R-1/6.023, livro 02 – S, fls. 209, situ-
ado na Rua Ismael de Almeida Lima, nº 191, Bairro Vila 
Luciene, Barra de São Francisco - ES, tendo os seguintes 
confrontantes pela Frente com a referida rua, pelos fun-
dos com lote 08, pela lateral direita com o lote 09 e pela 
lateral esquerda com o lote 05. Os proprietários dos lotes 
confrontantes devem apresentar impugnação no período 
de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 17 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 057/2019
Publicação Nº 195984

EDITAL RF 057/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por LEVINO DE 
PAULO VAZ, no processo administrativo nº 13984/2018 de 
regularização fundiária com a finalidade de regularizar o 
terreno lote 08 (oito) da quadra 043 (quarenta e três) me-
dindo 10,00m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela 
lateral direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo 
um total de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadra-
dos), registrado sob nº R-1/6.023, livro 02-S, fls. 209, si-
tuado na Rua R, S/Nº, Vila Luciene, Barra de São Francisco 
- ES, tendo os seguintes confrontantes, pela frente com a 
referida Rua, fundos com lote 03, pela lateral direita com o 
lote 09 e pela lateral esquerda com o lote 07. Os proprie-
tários dos lotes confrontantes devem apresentar impugna-
ção no período de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 17 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 058/2019
Publicação Nº 195985

EDITAL RF 058/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por ELZI PE-
DRO DA SILVA, no processo administrativo nº 13036/2018 
de regularização fundiária com a finalidade de regularizar 
o terreno lote 005 (cinco) da quadra 006 (seis) medindo 
10,00m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela late-
ral direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um 
total de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), 
registrado sob nº R-1/6.023, livro 02-S, fls. 209, situado 
na Rua Joaquim Profiro de Souza, Nº 99, Vila Luciene, Bar-
ra de São Francisco - ES, tendo os seguintes confrontan-
tes, pela frente com a referida Rua, fundos com lote 06, 
pela lateral direita com o lote 07 e pela lateral esquerda 
com o lote 03. Os proprietários dos lotes confrontantes de-
vem apresentar impugnação no período de 30 dias a partir 
da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 17 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 059/2019
Publicação Nº 195986

EDITAL RF 059/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por SANDRA 
APARECIDA GERING FEGER FARIAS, no processo adminis-
trativo nº 13653/2018 de regularização fundiária com a fi-
nalidade de regularizar o terreno lote 007 (sete) da quadra 
022 (vinte e dois) medindo 10,00m de frente, 10,00m de 
fundos, 15,00m pela lateral direita e 15,00m pela lateral 
esquerda, perfazendo um total de 150,00m2 (cento e cin-
qüenta metros quadrados), registrado sob nº R-1/6.023, 
livro 02-S, fls. 209, situado na Rua José Niteroi Oliveira, 
Nº 101, Vila Luciene, Barra de São Francisco - ES, tendo os 
seguintes confrontantes, pela frente com a referida Rua, 
fundos com lote 08, pela lateral direita com o lote 09 e 
pela lateral esquerda com o lote 05. Os proprietários dos 
lotes confrontantes devem apresentar impugnação no pe-
ríodo de 30 dias a partir da data da publicação.
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A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 17 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 060/2019
Publicação Nº 195987

EDITAL RF 060/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por CATARINA 
EUFRAZIA MARTINELLI, no processo administrativo nº 
12735/2018 de regularização fundiária com a finalidade de 
regularizar o terreno lote 003 (três) da quadra 029 (vinte 
e nove) medindo 10,00m de frente, 10,00m de fundos, 
15,00m pela lateral direita e 15,00m pela lateral esquerda, 
perfazendo um total de 150,00m2 (cento e cinqüenta me-
tros quadrados), registrado sob nº R-1/6.023, livro 02-S, 
fls. 209, situado na Rua Ismael de Almeida Lima, Nº 55, 
Vila Luciene, Barra de São Francisco - ES, tendo os seguin-
tes confrontantes, pela frente com a referida Rua, fundos 
com lote 04, pela lateral direita com o lote 05 e pela lateral 
esquerda com o lote 01. Os proprietários dos lotes con-
frontantes devem apresentar impugnação no período de 
30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 17 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 061/2019
Publicação Nº 195991

EDITAL RF 061/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 

das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por CELIO GOMES 
FER REIRA, no processo administrativo nº 13691/2018 de 
regularização fundiária com a finalidade de regularizar o 
terreno lote 011 (onze) da quadra 043 (quarenta e três) 
medindo 15,11m de frente, 15,00m de fundos, 12,08m 
pela lateral direita e 13,89m pela lateral esquerda, per-
fazendo um total de 194,83m2 (cento e noventa e quatro 
metros quadrados e oitenta e três centímetros), registrado 
sob nº R-1/6.023, livro 02-S, fls. 209, situado na Francisco 
Simões Junior, S/Nº, Vila Luciene, Barra de São Francisco 
- ES, tendo os seguintes confrontantes, pela frente com a 
referida Rua, fundos com lote 06, pela lateral direita com a 
Avenida Mariene Souza Costa e pela lateral esquerda com 
o lote 10. Os proprietários dos lotes confrontantes devem 
apresentar impugnação no período de 30 dias a partir da 
data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 17 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 062/2019
Publicação Nº 195994

EDITAL RF 062/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por ELISÂNGELA 
PIRES RAMOS, no processo administrativo nº 12186/2018 
de regularização fundiária com a finalidade de regularizar 
o terreno lote 006 (seis) da quadra 006 (seis) medindo 
10,00m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela late-
ral direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um 
total de 150,00m2 (cento e cinquenta metros quadrados), 
registrado sob nº R-1/6.023, livro 02-S, fls. 209, situado 
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na Rua José Toledo Oliveira, Nº 102, Vila Luciene, Barra 
de São Francisco - ES, tendo os seguintes confrontantes, 
pela frente com a referida Rua, fundos com lote 05, pela 
lateral direita com o lote 04 e pela lateral esquerda com 
o lote 08. Os proprietários dos lotes confrontantes devem 
apresentar impugnação no período de 30 dias a partir da 
data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 17 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 063/2019
Publicação Nº 195996

EDITAL RF 063/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por OSMAR ANTONIO 
RODRIGUES, no processo administrativo nº 0835/2019 de 
regularização fundiária com a finalidade de regularizar o 
terreno lote 07 (sete) da quadra 01 (um) medindo 10,00m 
de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela lateral direita 
e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um total de 
150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), regis-
trado sob nº R-1/8.678, livro 02, ficha 01, situado na Rua 
Joel Leite Monteiro, nº 63, Nova Barra, Barra de São Fran-
cisco - ES, tendo os seguintes confrontantes, pela frente 
com a referida Rua, fundos com a Centrovel Empreendi-
mentos Imobiliário Ltda, pela lateral direita com lote 06 
e pela lateral esquerda com lote 08. Os proprietários dos 
lotes confrontantes devem apresentar impugnação no pe-
ríodo de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 17 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 064/2019
Publicação Nº 195997

EDITAL RF 064/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares de 
domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender de 
direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 (trin-
ta) dias o teor do Requerimento feito por JOSE EUCLIDES 
DA SILVA, no processo administrativo nº 2569/2019 de 
regularização fundiária com a finalidade de regularizar o 
terreno lote 10 (dez) da quadra 01 (um) medindo 10,00m 
de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela lateral direita 
e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um total de 
150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), regis-
trado sob nº R-1/8.678, livro 02, ficha 01, situado na Rua 
Joel Leite Monteiro, nº 95, Nova Barra, Barra de São Fran-
cisco - ES, tendo os seguintes confrontantes, pela frente 
com a referida Rua, fundos com a Centrovel Empreendi-
mentos Imobiliário Ltda, pela lateral direita com lote 09 
e pela lateral esquerda com lote 11. Os proprietários dos 
lotes confrontantes devem apresentar impugnação no pe-
ríodo de 30 dias a partir da data da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 17 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

EDITAL RF 065/2019
Publicação Nº 195999

EDITAL RF 065/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALENCAR MARIM,no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, § 2°, III, b, da 
Lei Orgânica Municipal, e o artigo 142 da Lei Complementar 
n.o 004/1.991 e em conformidade com Lei 13.465/2017.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDI-
TAL VIREM que ficam devidamente citados os titulares 
de domínio, herdeiros, confrontantes e a quem entender 
de direito, para em querendo, impugnar no prazo de 30 
(trinta) dias o teor do Requerimento feito por ZENILDA 
RITA DE JESUS, no processo administrativo nº0716/2019 
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de regularização fundiária com a finalidade de regularizar 
o terreno lote 21 (vinte e um) da quadra 01 (um) medindo 
10,00m de frente, 10,00m de fundos, 15,00m pela late-
ral direita e 15,00m pela lateral esquerda, perfazendo um 
total de 150,00m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), 
registrado sob nº R-1/8.678, livro 02, ficha 01, situado 
na Rua Joel Leite Monteiro, nº 205, Nova Barra, Barra de 
São Francisco - ES, tendo os seguintes confrontantes, pela 
frente com a referida Rua, fundos com Ademar Fiusa, pela 
lateral direita com lote 20 e pela lateral esquerda com lote 
22. Os proprietários dos lotes confrontantes devem apre-
sentar impugnação no período de 30 dias a partir da data 
da publicação.

A ausência de manifestação dos indicados será interpre-
tada como concordância com a demarcação urbanística 
apresentada pela requerente, salvo no que diz respeito 
aos direitos indisponíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco 
– ES, aos 17 de abril de 2019.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal
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Boa Esperança

Prefeitura

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019 - 
FMAS

Publicação Nº 195954

AVISO DE LICITAÇÃO

O Fundo Municipal de Assistência Social de Boa Esperança/
ES, através de seu Pregoeiro, no cumprimento das Leis 
10.520, 8.666/93 e Leis Complementares, torna público 
aos interessados que realizará o seguinte processo licita-
tório:

- Pregão Presencial para Registro de Preços nº 003/2019 – 
Exclusivo para ME/EPP

Objeto: Futura e eventual aquisição de gêneros alimentí-
cios, materiais de limpeza e manutenção, copa e cozinha, 
mediante Sistema de Registro de Preços, para atender aos 
usuários que participam dos Serviços, Programas e Proje-
tos ofertados no Centro de Referência de Assistência So-
cial - CRAS.

Data de abertura: 07/05/2019.

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

Abertura da Sessão: 09h:10min

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

Boa Esperança/ES, 22 de abril de 2019.

João Flávio Zoteli Areia

Pregoeiro Oficial

AVISO RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N° 
001/2019 - PMBE

Publicação Nº 195935

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E SUA HOMOLOGA-
ÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

Processo nº. 6.727/2018

O Município de Boa Esperança/ES, por intermédio de seu 
Pregoeiro, torna público, de acordo com as disposições 
contidas nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/1993 e altera-
ções posteriores, o resultado da licitação e sua homologa-
ção referente ao Pregão Presencial em epígrafe, objetivan-
do a Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de armazenamento temporário, transporte 

rodoviário de carga e destinação final dos Resíduos Sólidos 
Urbanos domiciliares não recicláveis classe II, em Aterro 
Sanitário licenciado por órgão competente, provenientes 
do município de Boa Esperança/ES. Empresa Adjudicada: 
BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ 
n° 20.732.283/0001-73, no valor total de R$ 571.680,00 
(quinhentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta re-
ais). Homologação: Em 17 de abril de 2019, pelo Exmº 
Prefeito Municipal, Srº Lauro Vieira da Silva.

Boa Esperança/ES, 22 de abril de 2019.

João Flávio Zoteli Areia

Pregoeiro Oficial

DISPENSA DE LICITAÇÃO - MANUTENÇÃO 
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Publicação Nº 195961

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nos termos do artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93

Processo nº 0162/2019

Motivo da contratação: Prestação de serviços de manuten-
ção preventiva e corretiva, para os equipamentos odonto-
lógicos instalados nas Unidades de Saúde do Município de 
Boa Esperança-ES, conforme discriminado no Processo nº 
0162/2019 e de acordo com as especificações e detalha-
mentos do Termo de Referência.

Empresa: Glazar Recuperações Ltda-ME, CNPJ nº 
09.161.257/0001-08.

Valor: R$ 17.556,00 (dezessete mil, quinhentos e cinquen-
ta e seis reais).

Boa Esperança/ES, 22 de abril de 2019.

ANA ROSA MARIN SILVA

Gestora do Fundo

LAURO VIEIRA DA SILVA

Prefeito Municipal
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Brejetuba

Prefeitura

EDITAL TOMADA DE PREÇO N.º 05/2019/PMB
Publicação Nº 196033

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA/ES

EDITAL TOMADA DE PREÇO

N.º 05/2019/PMB

Objeto: contratação de empresa para de licença de uso, instalação, implantação, treinamento, manutenção corretiva e 
preventiva de sistemas informatizados de Gestão Pública. Tipo de Licitação: técnica e preço. Abertura e julgamento as 
09:00 horas do dia 28 de maio de 2019. Os interessados poderão adquirir o edital e anexos no site: http://www.brejetuba.
es.gov.br

Demais informações: 27 3733 1224. Brejetuba – ES, 22 de abril de 2019.

Nelzi Stofel Dias

Presidente da CPL

http://www.brejetuba.es.gov.br
http://www.brejetuba.es.gov.br
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CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 01/2015 - PORTARIA 1567/2019
Publicação Nº 196039

 

 

 

PORTARIA Nº 1567/2019 

 

CONVOCA CANDIDATO 

APROVADO EM CONCURSO 

PÚBLICO Nº 001/2015, E DÁ 

OUTRAS PROVIDENCIAS. 
 

Considerando princípios constitucionais de 

moralidade, legalidade, publicidade e eficiência; 

 

Considerando necessidade de substituição de 

contratados por servidores concursados, bem como resultado final, 

homologação do concurso publico 001/2015 e ordem de classificação; 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJETUBA/ES, SR. JOÃO DO 
CARMO DIAS, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 59 
da Lei Orgânica Municipal, com alterações introduzidas 
posteriormente; 
 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica convocado nos termos do art. 8º, I, da Lei Municipal nº 

006/98, o candidato abaixo relacionado, em ordem de classificação, 

visando preenchimento de vagas dos cargos ora listados: 

 

CARGO CANDIDATO 

ENFERMEIRO FABIANO AUGUSTO FONTOURA 
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Art. 2º- O convocado deve comparecer no Setor de Recursos 

Humanos da Municipalidade, no prazo legal, munido dos documentos 

exigidos na Lei nº 006/98 e no edital, para fins de posse em cargo 

público. 

 

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

 

 

 

    Brejetuba-ES, 15 de abril de 2019. 

 

 

 

 

JOÃO DO CARMO DIAS 

Prefeito de Brejetuba-ES 
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CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 01/2015 - PORTARIA 1573/2019
Publicação Nº 196041

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 1573/2019 

 

CONVOCA APROVADO EM 

CONCURSO PÚBLICO Nº 

001/2015, E DÁ OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 
 

Considerando princípios constitucionais de 

moralidade, legalidade, publicidade e eficiência; 

 

Considerando necessidade de substituição de 

contratados por servidores concursados, bem como resultado final, 

homologação do concurso publico 001/2015 e ordem de classificação; 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJETUBA/ES, SR. JOÃO DO 
CARMO DIAS, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 59 
da Lei Orgânica Municipal, com alterações introduzidas 
posteriormente; 
 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica nomeado e convocado nos termos do art. 8º, I, da Lei 

Municipal nº 006/98, o candidato abaixo relacionado, em ordem de 

classificação, visando preenchimento de vagas dos cargos ora 

listados: 

 

CARGO CANDIDATO 

Contador CAMILA DALVI PÁGIO 
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Art. 2º- O convocado deve comparecer no Setor de Recursos 

Humanos da Municipalidade, no prazo legal, munido dos documentos 

exigidos na Lei nº 006/98 e no edital, para fins de posse em cargo 

público. 

 

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

 

 

 

    Brejetuba-ES, 22 de abril de 2019. 

 

 

 

 

JOÃO DO CARMO DIAS 

Prefeito de Brejetuba-ES 
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Castelo

Prefeitura

AVISO DE CONVOCAÇÃO PP 021 2019 FMS
Publicação Nº 196086

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público a convocação da empresa COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACÊUTICOS LTDA, 2ª COLOCADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2019 FMS, LOTE 105.

Castelo-ES, 22/04/2019

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PP 50 E TP 01
Publicação Nº 196035

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público que, fará realizar o seguinte processo licitatório:

Pregão Presencial Nº 050/19

Objeto: aquisição de material para pavimentação rígida em concreto para a manutenção da estrada da comunidade de 
Estrelinha, Distriro de Estrela do Norte, item fracassado do PP 40

Data de abertura: 09/05/19

Horário: 8:00

Tomada de Preços Nº 001/19

Objeto: contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica em CBUQ (concreto be-
tuminoso usinado quente) em vias urbanas, de Castelo

Data de abertura: 10/05/19

Horário: 08:00

Fornecimento do edital: Site www.castelo.es.gov.br link Licitações. Informações pelo telefone (28) 3542-8514.

Castelo-ES, 22/04/19

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

CONTRATO 2.02785/2019
Publicação Nº 195904

CONTRATO No 2.02785/2019

Referente ao Pregão Presencial No 71/2018

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: SUPERMERCADO DALCIN LTDA - ME

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CRAS, conforme 
especificações constantes no Anexo 02 e Termo de Referência Anexo 09, tudo conforme Processo Administrativo nº 
002785/2019 oriundo da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.

1.2 - Os preços a serem pagos encontram-se no quadro abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame 
licitatório e nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, salários, encargos e obrigações sociais, 
seguros, fretes, material, mão de obra, combustível e quaisquer despesas inerentes à compra:

http://www.castelo.es.gov.br/
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Lote Objeto Un. Qt.
Vr. Un. 
(R$)

Vr Total 
(R$)

01

APRESUNTADO SUÍNO FATIADO (KG) embutido, a base de carne suína, condimentos 
como sal e especiarias; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, apresentação: fatiado, acondicionado em embalagem plástica; le-
gislação: in mapa nº 21 de 31/07/2000; verificação: produto sujeito a verificação no 
ato da entrega; unidade de fornecimento: quilograma fatiado.

Kg. 20 15,46 309,20

06

CARNE BOVINA (CHARQUE DIANTEIRO) PCT 500G origem: bovina; tipo: charque 
dianteiro; apresentação: sem osso, embalagem com 500gr; conservação: salgada; 
aspecto: cor, cheiro e sabor próprio; higiênico sanitária: isento de sujidades, parasitas 
e larvas; legislação: in mapa nº 22 de 31/07/2000; verificação: produto sujeito a ve-
rificação no ato da entrega; acondicionamento: embalagem plástica original, a vácuo; 
unidade de fornecimento: pacote com 500 g.

Pct. 100 12,05 1.205,00

09

CARNE SUÍNA (COSTELINHA DE PORCO) origem: suína; tipo: costelinha de porco; 
apresentação: em pedaços; conservação: congelada; aspecto: cor, cheiro e sabor 
próprio; higiênico sanitária: isento de sujidades, parasitas e larvas; legislação: no 
ato da entrega; unidade de fornecimento: quilograma. in mapa nº 4 de 31/03/2000; 
verificação: produto sujeito a verificação

Kg. 95 15,59 1.481,05

12
LINGUIÇA SUÍNA (TIPO CASEIRA) congelada; aspecto: cor, cheiro e sabor próprio; 
higiênico sanitária: isento de sujidades, parasitas e larvas; legislação: in mapa nº 4 
de 31/03/2000; unidade de fornecimento: quilograma

Kg. 4 14,94 59,76

Total 3.055,01

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação orça-
mentária:

Dotação Orçamentária
Elemento de 

Despesa
Ficha Origem

0100010824400082.472 33903000000 0828 SEMAS – 23900090000 – Outros Rec. Vinc. a Assist. Social – Demais Rec.

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 3.055,01 (Três Mil e Cinquenta e Cinco Reais e Um Centavo).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de sua publicação e 
encerramento em 31 de Dezembro de 2019

Castelo, 22 de Abril 2019

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

PORTARIA 4.292
Publicação Nº 195907

PORTARIA Nº 4.292, DE 22 DE ABRIL DE 2019.

Concede licença sem vencimentos a servidora Clarice Cruz.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da Lei Orgânica do 
Município de Castelo,

· Considerando o que consta no processo nº 004994 de 09 
de abril de 2019,

RESOLVE:

Art.1º Fica concedida Licença a Servidora Pública Mu-
nicipal, Srª Clarice Cruz, ocupante do cargo efetivo de 

Operador de Higiene, Asseio e Limpeza, nomeada através 
do Decreto n° 11.715/2012.

Parágrafo Único. A licença a que se refere este artigo será 
sem vencimentos pelo período de 04 (quatro) anos.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, com efeitos a 22 de abril de 2019.

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

GABINETE DO PREFEITO, 22 de abril de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito
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PORTARIA 4293/2019
Publicação Nº 196143

PORTARIA Nº 4.293, DE 22 DE ABRIL DE 2019.

Nomeia Auxiliar Operacional de Serviços Cleber Paneto.

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° 005609, de 22 de abril de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado o Srº. Cleber Paneto, para exercer 
o cargo de Provimento em Comissão de Auxiliar Opera-
cional de Serviços, lotado no Gabinete do Prefeito, exer-
cendo suas atividades na Secretaria Municipal de Interior, 
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, 22 de abril de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

PORTARIA 4294/2019
Publicação Nº 196145

PORTARIA Nº 4.294, DE 22 DE ABRIL DE 2019.

Nomeia Auxiliar Operacional de Serviços Gesualdo Pereira 
da Silva.

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° 005608, de 22 de abril de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado o Srº. Gesualdo Pereira da Silva, 
para exercer o cargo de Provimento em Comissão de Au-
xiliar Operacional de Serviços, lotado no Gabinete do Pre-
feito, exercendo suas atividades na Secretaria Municipal 
de Interior, 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, 22 de abril de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

RESCISÃO CONTRATO 2.05594/2018
Publicação Nº 196076

RESCISÃO CONTRATUAL BILATERAL

CONTRATO Nº 2.05594/2018 - FMS

O MUNICÍPIO DE CASTELO, com sede à Avenida Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, inscrito no 
CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Municipal, Sr. LUIZ CARLOS PIASSI, 
brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o 
n° 159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, resi-
dente e domiciliado na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, 
Pouso Alto, nesta cidade de Castelo-ES, por intermédio do 
Fundo Municipal de Saúde de Castelo, com sede à Aveni-
da Nossa Senhora da Penha, nº 574, Centro, Castelo-ES, 
inscrito no CNPJ sob o n° 14.830.853.0001-65, neste ato 
representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. JOÃO 
FERNANDO PASSAMANI, brasileiro, casado, portadora da 
Carteira de Identidade nº. 383.202 - ES, inscrita no CPF/
MF sob nº 557.365.727-53, residente e domiciliada na Rua 
Ministro Eurico Sales, nº 318, Bairro Baixa Itália, Cidade 
de Castelo, Estado do Espírito Santo, neste ato denomina-
do CONTRATANTE, e de outro lado o Sr(a) ELIANA MOLON 
ABREU LOPES, Brasileiro(a), Casado(a), inscrito(a) no CPF 
sob o n° 102959987-41, portador da Cédula de Identi-
dade Nº 2.038.830 SPTC/ES, residente e domiciliado na 
Fazenda Monte Verde, s/n, Município de Atílio Vivácqua, 
Estado do Espírito Santo, doravante denominado CONTRA-
TADO(A), resolvem RESCINDIR de comum acordo o Con-
trato nº 3.17063/2018, Processo Seletivo nº 001/2017, 
homologado em 01 de Novembro de 2017, Decreto nº 
15.999, autorizado através do processo administrativo nº 
005991/2017, tudo conforme solicitação do servidor(a), a 
partir do dia 15 de Abril de 2019 anexa ao processo admi-
nistrativo nº 005292/2019.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o pre-
sente CONTRATO em 05 (Cinco) vias de igual teor e forma.

Castelo/ES, 22 de Abril de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

JOÃO FERNANDO PASSAMANI

Secretário Municipal de Saúde
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Colatina

Prefeitura

DECRETO 22.870/2019
Publicação Nº 196070

DECRETO Nº 22.870, DE 17 DE ABRIL DE 2019 .

Concede incentivos econômicos e estímulos fiscais à em-
presa ALX Indústria e Comércio de Derivados Ltda :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto na Lei nº 4.686, de 08 de maio de 2.001 (Dispõe 
sobre estímulos fiscais e incentivos econômicos às Empre-
sas), bem como do que consta do processo protocolado 
sob n.º 7.501/2019, D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica concedido à empresa ALX Indústria 
e Comércio de Derivados Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 
12.603.299/0002-39, a isenção do IPTU/TSU, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, incidentes sobre o imóvel onde está 
instalado o empreendimento

Artigo 2º - A concessão do benefício de que trata o artigo 
1º, encontra fundamento no disposto na Lei Municipal nº 
6.581, de 20 de fevereiro de 2019, bem como no parecer 
favorável do Conselho de Desenvolvimento de Colatina-
-CONDEC, conforme RESOLUÇÃO CONDEC Nº 64.

Artigo 3º - Cabe à Secretaria Municipal da Fazenda a ado-
ção da seguinte providência:

- Relativamente à isenção do IPTU/TSU, seja efetuado o 
lançamento à margem do cadastro do terreno de proprie-
dade da empresa ALX Indústria e Comércio de Derivados 
Ltda.

Artigo 4º - Este ato entra em vigor na presente data, fican-
do revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 17 de abril 
de 2019.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 17 de abril de 2019.

Secretário Municipal de Gabinete.

DECRETO 22.888/2019
Publicação Nº 196167

DECRETO Nº 22.888 , DE 22 DE ABRIL DE 2019.

Dispõe sobre medidas de controle de nomeações e convo-
cações para adequação do quadro de pessoal e manuten-
ção do equilíbrio financeiro do Município :

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

Considerando que administração Municipal teve que editar 
os Decretos 18.455/2015 e 19.688/2017, para adequação 
das receitas municipais;

Considerando a necessidade de algumas nomeações de 
servidores efetivos aprovados nos diversos concursos pú-
blicos que administração municipal realizou e a nomeação 
de servidores em cargo de provimento em comissão para 
não prejudicar os trabalhos administrativos;

Considerando as recomendações do Tribunal de Contas 
do Estado, as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
bem como o não fechamento do primeiro quadrimestre, 
com o envio dos dados referente ao gasto com pessoal 
para a Secretaria de Tesouro Nacional no dia 30/05/2019, 
a fim de que seja verificado o percentual alcançado pelas 
novas nomeações/contratações

D E C R E T A:

Artigo 1º - Ficam suspensas, até o dia 1º de junho de 
2019, novas nomeações de servidores, para adequação da 
receita e despesa, bem como, a fim de manter o equilíbrio 
orçamentário e financeiro do Município, até o fechamento 
do 1º Quadrimestre;

Artigo 2º - Ficam todos os Secretários Municipais, alerta-
dos a fim de que se abstenham de solicitar a convocação 
e ou nomeação de novos Servidores até o prazo fixado no 
presente Decreto;

Artigo 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 22 de abril 
de 2019.
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Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina em 22 de abril de 2019.

Secretário Municipal de Gabinete.

LEI 6.595/2019
Publicação Nº 196071

 LEI Nº 6.596, DE 17 DE ABRIL DE 2019 .

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicio-
nal suplementar :

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado 
do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1° - Abre crédito adicional suplementar no valor total 
de R$ 5.862.098,77 (cinco milhões, oitocentos e sessenta 
e dois mil, noventa e oito reais e setenta e sete centavos) 
em favor do Fundo Municipal de Saúde para reforço das 
suas dotações orçamentárias subdividido conforme abaixo:

FONTE DE RECURSO VALOR

22110000000 R$ 302.045,91

22120000003 R$ 2.214.415,45

22120000002 R$ 522.668,91

22130000001 R$ 2.384.661,81

22120000001 R$ 362.237,92

22120000005 R$ 30.932,17

22140000001 R$ 25.148,70

22140000002 R$ 597,15

22140000004 R$ 19.390,75

TOTAL R$ 5.862.098,77

Artigo 2º - Para cobrir os créditos abertos no artigo ante-
rior, os recursos correrão por conta do superavit financeiro 
por fonte de recurso apurado no balanço patrimonial do 
exercício de 2018, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 
4.320/64, conforme demonstrado a seguir:

ATIVO FINANCEIRO: 12.177.808,34

PASSIVO FINANCEIRO: (-) 6.315.709,57

SUPERÁVIT FINANCEIRO: 5.862.098,77

Artigo 3º - A presente lei passa a vigorar na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 17 de abril 
de 2019.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 17 de abril de 2019.

Secretário Municipal de Gabinete.

LEI 6.596/2019
Publicação Nº 196072

 LEI Nº 6.596, DE 17 DE ABRIL DE 2019 .

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicio-
nal suplementar :

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado 
do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1° - Abre crédito adicional suplementar no valor total 
de R$ 5.862.098,77 (cinco milhões, oitocentos e sessenta 
e dois mil, noventa e oito reais e setenta e sete centavos) 
em favor do Fundo Municipal de Saúde para reforço das 
suas dotações orçamentárias subdividido conforme abaixo:

FONTE DE RECURSO VALOR

22110000000 R$ 302.045,91

22120000003 R$ 2.214.415,45

22120000002 R$ 522.668,91

22130000001 R$ 2.384.661,81

22120000001 R$ 362.237,92

22120000005 R$ 30.932,17

22140000001 R$ 25.148,70

22140000002 R$ 597,15

22140000004 R$ 19.390,75

TOTAL R$ 5.862.098,77

Artigo 2º - Para cobrir os créditos abertos no artigo ante-
rior, os recursos correrão por conta do superavit financeiro 
por fonte de recurso apurado no balanço patrimonial do 
exercício de 2018, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 
4.320/64, conforme demonstrado a seguir:

ATIVO FINANCEIRO: 12.177.808,34

PASSIVO FINANCEIRO: (-) 6.315.709,57

SUPERÁVIT FINANCEIRO: 5.862.098,77

Artigo 3º - A presente lei passa a vigorar na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 17 de abril 
de 2019.
 
Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 17 de abril de 2019.

Secretário Municipal de Gabinete.
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LEI 6.597/2019
Publicação Nº 196073

LEI Nº 6.597, DE 17 DE ABRIL DE 2019 .

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicio-
nal suplementar :

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado 
do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1° - Abre crédito adicional suplementar no valor 
total de R$ 24.364.127,42 (Vinte e quatro milhões tre-
zentos e sessenta e quatro mil cento e vinte e sete reais e 
quarenta e dois centavos) em favor da Prefeitura Municipal 
de Colatina, para reforço das dotações orçamentárias das 
Secretarias Municipais, conforme abaixo:

FONTE DE RECURSO VALOR
20001000001 R$ 8.496.811,28
21110000002 R$ 1.685.051,49
21220000002 R$ 42.160,77
21230000001 R$ 384,32
21210000002 R$ 33,46
21240000001 R$ 29,39
21240000003 R$ 91.105,04
21250003003 R$ 49.014,76
21240000007 R$ 1.258,84
21250007007 R$ 10.749,75
21240000004 R$ 235.858,45
21240000005 R$ 10.306,55
21250012012 R$ 8.225,28
21250015015 R$ 39.322,82
21250017017 R$ 507.236,72
21250020020 R$ 440,75
21200000000 R$ 349.166,22
21900000001 R$ 129.232,95
21900000002 R$ 165,73
23110000001 R$ 450.623,71
23110000003 R$ 545.645,96
23110000002 R$ 795.289,41
23110000004 R$ 396.986,03
23110000005 R$ 34.998,07
23110000006 R$ 2.239,16
23110000007 R$ 289.213,39
23110000008 R$ 323.773,12
23120013013 R$ 80.234,93
23120014014 R$ 10.257,28
23120019019 R$ 357.355,58
23120020020 R$ 4.514,85
23120021021 R$ 143.141,14
23120023023 R$ 102.465,94
23900010002 R$ 79.854,98
23900010003 R$ 1.737.198,41
23900010008 R$ 837.674,16
23900010005 R$ 603,00
23900010006 R$ 261.580,26
23900010007 R$ 341.969,81
25200001001 R$ 167.079,11
25200014014 R$ 337.765,81
25100007007 R$ 10.765,22
25100008008 R$ 153.637,52
25100012012 R$ 132.033,79

25100017017 R$ 139.812,13
25100018018 R$ 120.756,52
25100019019 R$ 13.732,55
25100020020 R$ 73,38
25100022022 R$ 67.309,78
25100032032 R$ 64.616,47
26100000000 R$ 4.320,14
26200000000 R$ 74.597,46
26300000000 R$ 742.421,57
25300000000 R$ 66.176,69
25400000000 R$ 824.506,76
29200010002 R$ 16.090,91
29200010003 R$ 5.685,28
29200010004 R$ 3.490,52
29200020001 R$ 1.691.861,77
29300000000 R$ 48.656,69
29900000001 R$ 178.104,22
29900000002 R$ 87.171,93
29900000005 R$ 711.132,04
29900000006 R$ 78.016,65
29900000008 R$ 134.097,62
29900000021 R$ 38.031,58
29900000022 R$ 9,55

TOTAL: R$ 24.364.127,42

Artigo 2º - Para cobrir os créditos abertos no artigo ante-
rior, os recursos ocorrerão por conta do superavit finan-
ceiro por fonte de recurso apurado no balanço patrimonial 
do exercício de 2018, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 
4.320/64, conforme demonstrado a seguir:

ATIVO FINANCEIRO: 42.891.246,63

PASSIVO FINANCEIRO: (-)17.754.066,69

SUPERAVIT FINANCEIRO 25.137.179,94

Artigo 3º - Do total apurado no SUPERAVIT FINANCEIRO 
previsto no artigo anterior, foram deduzidos os créditos 
adicionais abertos de acordo com a autorização expressa 
no artigo 5º, inciso III da Lei Orçamentária vigente.

Parágrafo Único - Face a dedução de que trata este arti-
go, o superavit financeiro da Prefeitura Municipal totaliza 
o montante de 24.364.127,42 (Vinte e quatro milhões tre-
zentos e sessenta e quatro mil cento e vinte e sete reais e 
quarenta e dois centavos).

Artigo 4º - A presente lei passa a vigorar na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 17 de abril 
de 2019.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 17 de abril de 2019.

Secretário Municipal de Gabinete.
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LEI 6.598/2019
Publicação Nº 196077

 LEI Nº 6.598, DE 17 DE ABRIL DE 2019 .

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicio-
nal suplementar :

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado 
do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Abre crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 474.781,30 (quatrocentos e setenta e quatro mil 
e setecentos e oitenta e um reais e trinta centavos) em 
favor da Prefeitura Municipal de Colatina que obedecerá à 
seguinte classificação:

FUNCIONAL PROG. 070001.0433100122.031

ELEMENTO DESPESA 3.3.90.46 Auxílio - Alimentação

FONTE DE RECURSO 1.001.0000.001

VALOR R$ 474.781,30

Artigo 2º - Abre crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 424.246,20 (quatrocentos e vinte e quatro mil duzen-
tos e quarenta e seis reais e vinte centavos) em favor da 
Prefeitura Municipal de Colatina que obedecerá à seguinte 
classificação:

FUNCIONAL PROG. 100002.1236100342.104

ELEMENTO DESPESA 3.3.90.46 Auxílio - Alimentação
FONTE DE RECURSO 1.111.0000.002

VALOR R$ 424.246,20

Artigo 3º - Abre crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) em favor da Prefeitura 
Municipal de Colatina que obedecerá à seguinte classifica-
ção:

FUNCIONAL PROG. 100002.1236500342.114

ELEMENTO DESPESA 3.3.90.46 Auxílio - Alimentação

FONTE DE RECURSO 1.111.0000.002

VALOR R$ 300.000,00

Artigo 4º - Abre crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 7.000,00 (Sete mil reais) em favor da Prefeitura Muni-
cipal de Colatina que obedecerá à seguinte classificação:

FUNCIONAL PROG. 230001.0812200312.283

ELEMENTO DESPESA 3.3.90.46 Auxílio - Alimentação
FONTE DE RECURSO 1.001.0000.001

VALOR R$ 7.000,00

Artigo 5º - Abre crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 13.000,00 (Treze mil reais) em favor da Prefeitura Mu-
nicipal de Colatina que obedecerá à seguinte classificação:

FUNCIONAL PROG. 230001.0812200322.281

ELEMENTO DESPESA 3.3.90.46 Auxílio - Alimentação
FONTE DE RECURSO 1.001.0000.001

VALOR R$ 13.000,00

Artigo 6° - Os recursos necessários à cobertura dos cré-
ditos abertos nos artigos anteriores correrão por conta de 
anulações nas dotações orçamentárias consignadas nos 
elementos de despesa a seguir discriminado:

FUNCIONAL PROG. 060001.0412200112.027

ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 Material de Consumo
FONTE DE RECURSO 1.001.0000.001

VALOR R$ 1.219.027,50

Artigo 7º - Abre crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 1.219.027,50 (Um milhão duzentos e dezenove mil 
vinte e sete reais e cinquenta centavos) em favor da Pre-
feitura Municipal de Colatina que obedecerá à seguinte 
classificação:

FUNCIONAL PROG. 060001.0412200112.027

ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 Material de Consumo
FONTE DE RECURSO 1.530.0000.000

VALOR R$ 1.219.027,50

Artigo 8° Os recursos necessários à cobertura do crédito 
aberto no artigo 7º, correrão por conta de anulação na 
dotação orçamentária consignada no elemento de despesa 
a seguir discriminado:

FUNCIONAL PROG. 070001.0433100122.031

ELEMENTO DESPESA 3.3.90.46 Auxílio - Alimentação

FONTE DE RECURSO 1.530.0000.000

VALOR R$ 1.219.027,50

Artigo 9° - As movimentações orçamentárias previstas 
nesta Lei atendem as diretrizes fixadas pelo Tribunal de 
Contas do Estado, destinadas a correta aplicação dos re-
cursos repassados ao Município na fonte de receita identi-
ficada como 1530.0000.000 (royalties).

Artigo 10 - A presente lei passa a vigorar na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 17 de abril 
de 2019.

 

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 17 de abril de 2019.

Secretário Municipal de Gabinete.
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LEI 6.599/2019
Publicação Nº 196078

 LEI Nº 6.599, DE 17 DE ABRIL DE 2019 .

Dispõe sobre alterações da estrutura das ações no PPA – 
Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no 
Orçamento da Prefeitura Municipal de Colatina :

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado 
do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica alterada no PPA – Plano Plurianual, aprova-
do pela Lei nº 6.456, de 23 de novembro de 2017, a estru-
tura da ação orçamentária correspondente à manutenção 
do transporte escolar.

Onde consta:

Passa a desmembrar-se em duas ações específicas de 
cada nível de ensino, a saber:

Artigo 2º - Fica alterada na LDO – Lei de Diretrizes Orça-
mentárias, aprovada pela Lei nº 6.499, de 20 de junho de 
2018 a estrutura da ação orçamentária correspondente à 
manutenção do transporte escolar.

Onde consta:

Passa a desmembrar-se em duas ações específicas de 
cada nível de ensino, a saber:

Artigo 3º - Fica alterada na LOA – Lei de Orçamentária 
Anual, aprovada pela Lei nº 6.568, de 27 de dezembro de 
2018 a estrutura da ação orçamentária correspondente à 
manutenção do transporte escolar.

Onde consta:

Passa a desmembrar-se em duas ações específicas de 
cada nível de ensino, a saber:

Artigo 4º - Os valores a serem alocados para as ações orça-
mentárias somam o total de 5.200.000,00 (cinco milhões 
e duzentos mil reais). Sendo R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais) para a Educação Infantil e R$ 4.700.000,00 
(quatro milhões e setecentos mil reais) destinados ao En-
sino Fundamental.

Artigo 5º - A referida modificação fundamenta-se nas dire-
trizes do Tribunal de Contas do Estado para elaboração da 
matriz de saldos contábeis, por meio da qual serão gerados 
os anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentá-
ria, em observância à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Artigo 6º - A presente lei passa a vigorar na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 17 de abril 
de 2019.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 17 de abril de 2019.

Secretário Municipal de Gabinete.

NOTIFICAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO - EASY-
COMP

Publicação Nº 196068

NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO

Processo Nº 9013/2019

O Município de Colatina, torna público a aplicação de Auto de 
Infração Nº 0028/2019 emitido em 14/02/2019, à empresa 
EASYCOMP VIRTUAL LTDA-ME, CNPJ 05.163.603.0001-28 
Inscrição Municipal Nº 34.093 representada pelos sócios 
administradores Marcos Prado Rabelo CPF 845.235.657- 
91 e João Eduardo Vicente CPF 764.773.987-53 O Auto de 
Infração foi aplicado em consequência da empresa não ter 
dado ciência à Fazenda Municipal, que estava INATIVA nos 
períodos de 2008 a 2013. A publicação se fez necessária 
devido ao insucesso na localização dos sócios.

Kamilly Vieira Zen.

Fiscal de Rendas Mat. 5084-9.

PORTARIA 019/2019
Publicação Nº 196085

 PORTARIA Nº 019/2019 .

Designa servidor pela fiscalização da execução da obra de 
implantação e/ou reforma de Infraestrutura Esportiva do 
Campo do bairro Bela Vista e Campo do bairro Ayrton Sen-
na, , neste Município :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao 
que determina a SÚMULA Nº 001, do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo – Processo TC 5300/2016, baixa 
a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Em cumprimento ao que determina a SÚMU-
LA Nº 001, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo – Processo TC 5300/2016, o Município de Colatina 
designa o servidor Osmário Cavalcante Wanderlei Júnior, 
para proceder a fiscalização da execução da obra de obra 
de implantação e/ou reforma de Infraestrutura Esportiva 
do Campo do bairro Bela Vista e Campo do bairro Ayrton 
Senna, neste Município, de acordo com Contrato 1038247-
38 / 843661 – Caixa Econômica Federal.
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Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos a partir de 27 de fevereiro de 2019.

Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 20 de fe-
vereiro de 2019.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 20 de fevereiro de 2019.

Secretário Municipal de Gabinete.

SANEAR - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental

AVISO COTAÇÃO
Publicação Nº 195995

AVISO DE PESQUISA DE PREÇOS

O SANEAR- Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental, para fins de pesquisa de preços de mercado, tal como prevista 
no §1º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, CONVOCA todos os interessados no respectivo ramo de atividade para que 
apresentem, até o dia 29 de Abril de 2019, ORÇAMENTO para a prestação do serviços abaixo referidos, com as seguintes 
especificações:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) DAS INSTA-
LAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRO-MECÂNICAS E DE AUTOMAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO, SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E ADMINISTRAÇÃO DO SANEAR, EM TODAS AS INSTALA-
ÇÕES EXISTENTES E NOVAS DA AUTARQUIA NO MUNICÍPIO DE COLATINA, INCLUSIVE DO INTERIOR, COM SERVIÇOS DE 
SOLDAGEM, CALDERARIA, TORNEARIA, REBOBINAGEM DE MOTOR, INSTRUMENTAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, 
INCLUSIVE CLORADORES, VÁLVULAS DE PÉ, VÁLVULA ANTI-GOLPE DE ARIETE,VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO, 
VÁLVULAS BORBOLETA REGISTROS, REGISTRO DE BÓIA, ADUFAS DE PAREDE E DE FUNDO, MISTURADORES VERTICAIS, 
BOMBAS DOSADORAS, RETIRADA DE AREIA DOS POÇOS DE SUCÇÃO, RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TAIS COMO 
POLIAS, ROTOR DE BOMBAS, VÁLVULAS, MANUTENÇÃO GERAL DOS REGISTROS DE GAVETA, INSTALADOS NAS REDES 
DE DISTRIBUIÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS MECÂNICOS E HIDROMECÂNICOS.

Caso haja interesse, favor solicitar o termo de referencia completo através do email: setorcompras2@sanear.es.gov.br

(O valor informado devera ser para o período de 12 meses)

Os orçamentos deverão ser encaminhados para o e-mail setorcompras2@sanear.es.gov.br contendo a identificação do 
proponente e o valor mensal para a prestação dos serviços.

Colatina, 22 de Abril de 2019.

Célia A. de Freitas Giuberti Grassi

Presidente da CPL

mailto:setorcompras2@sanear.es.gov.br
mailto:setorcompras2@sanear.es.gov.br
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Conceição do Castelo

Prefeitura

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO N° 041 E 042/2019
Publicação Nº 195980

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 041/2019

CONTRATATANTE: Município de Conceição do Castelo. CONTRATADA: Fort Lar material de contrução me. OBJETO: Aquisi-
ção de material de construção para atender as diversas secretarias do municipio de Conceição do Castelo-ES. VALOR RE-
GISTRADO TOTAL: R$ 1.597.242,13 (um milhão quinhentos e noventa e sete mil duzentos e quarenta e dois reais e treze 
centavos). VIGENCIA: 22 de abril de 2019 a 21 de abril de 2020. AMPARO LEGAL: Pregão Presencial (SRP) nº 002/2019, 
Processo Administrativo nº 00049/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 042/2019

CONTRATATANTE: Município de Conceição do Castelo. CONTRATADA: MBA material bruto acabamentos e serviços eireli 
me. OBJETO: Aquisição de material de construção para atender as diversas secretarias do municipio de Conceição do Cas-
telo-ES. VALOR REGISTRADO TOTAL: R$ 72.497,00 (setenta e dois mil quatrocentos e noventa e sete reais). VIGENCIA: 
22 de abril de 2019 a 21 de abril de 2020. AMPARO LEGAL: Pregão Presencial (SRP) nº 002/2019, Processo Administrativo 
nº 00049/2019. 

Conceição do Castelo,ES. 22 de abril de 2019.

Christiano Spadetto

Prefeito

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 024-2019
Publicação Nº 196082

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2019

Em face do contido no Protocolo 1.985/2019, e de acordo com LEI 8.666/1993, INCISO II, ARTIGO 24. DECRETO FEDERAL 
N.º 9.412/2018 E DECRETO MUNICIPAL N.º 3297/2019. RATIFICO e HOMOLOGO a contratação direta por dispensa de 
licitação da empresa SERV PRODUÇÕES MUSICAL EIRELI, em todos os termos.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES”.

VALOR GLOBAL: R$11.998,80 (onze mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Castelo – ES, em 22 de abril de 2019.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal



23/04/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1247

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 77

Domingos Martins

Prefeitura

2204 DIVERSOS
Publicação Nº 196177

12/04/2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALU-
GUEL Nº 010/2017.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MAR-
TINS E A SENHORA SILVIA ROBERTA MILLER KOEHLER 
BELSHOFF

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo aditivo, a 
Prorrogação em 12 (doze) meses, ao Contrato de Aluguel 
nº 010/2017, que tem por objeto a locação de imóvel com 
finalidade de atendimento do Arquivo Público Municipal.

PRAZO: 12 (doze) meses, iniciando a partir de 03 de maio 
de 2019 e encerrando-se em 02 de maio de 2020.

VALOR: 42.288,00 (quarenta e dois mil, duzentos e oi-
tenta e oito reais), a serem pagos, em 12 parcelas de R$ 
3.524,00 (três mil, quinhentos e vinte e quatro reais)

FUNDAMENTAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 025/2017, 
Processo nº 2178/2017-022.

08/04/2019 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº 048/2019.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MAR-
TINS E A EMPRESA A EMPRESA A & B ESPORTES E LAZER 
LTDA ME

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contra-
tação de empresa para Prestação de Serviço de cronome-
tragem eletrônica em corrida de Rua, para atender a VIII 
edição da Corrida Rústica Cidade do Verde na sede deste 
município.

PRAZO: 26 de maio de 2019, das 6h30min às 15h.

VALOR: R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta re-
ais).

FUNDAMENTAÇÃO: Processo Administrativo nº 1706/2019

Domingos Martins – ES, 22 de abril de 2019.

Wanzete Krüger

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 017/2019
Publicação Nº 196161

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público 
que fará realizar licitação, especificada a seguir:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2019

Objeto: Aquisição de Empilhadeira Nova Zero Hora, con-
forme CONTRATO DE REPASSE N° 872920/2018/SEAD/
CAIXA e OPERAÇÃO N° 1059252-93/2018/SEAD/CAIXA.

Data de abertura: 09 de Maio de 2019 – 09:00 horas

Informações e cópia do editaL: Comissão Permanente de 
Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 85, Centro, Domingos 
Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08 às 11 
horas e de 13 às 16 horas; site: www.domingosmartins.
es.gov.br e www.licitacoes-e.com.br

Domingos Martins – ES, 22 de Abril de 2019.

Rogério Aldemir da Penha

Pregoeiro Municipal

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins

APOSENTADORIA - PORTARIA DE PESSOAL Nº 
046/2019

Publicação Nº 196023

PORTARIA DE PESSOAL Nº. 046/2019

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ERICA MOREIRA 
NASCIMENTO – TÉCNICO EM CONTABILIDADE.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS 

MARTINS - IPASDM, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no pro-
cesso administrativo nº 039/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder aposentadoria voluntária por tempo de 
contribuição, com base no artigo 3º da Emenda Consti-
tucional nº 47/2005, a partir de 23 de abril de 2019, a 
servidora ÉRICA MOREIRA NASCIMENTO, titular do cargo 
efetivo de Técnico em Contabilidade matrícula PMDM nº 

http://WWW.domingos
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000586, Padrão XII, Classe “E”, lotado na Secretaria Muni-
cipal da Fazenda, com proventos fixados conforme abaixo:

Descrição Valor Mensal Valor Anual

Vencimento Integral
(Art. 71 da Lei Complementar 
nº 4/2007)

R$ 2.237,31 R$ 26.847,72

Adicional de Tempo de 
Serviço - 25% (Art. 99 da Lei 
Complementar nº 4/2007)

R$ 559,32 R$ 6.711,84

Gratificação Pós-Graduação 
9% (Art. 98, II da lei 
Complementar nº 4/2007)

R$ 201,35 R$ 2.416,20

Total: R$ 2.997,98 R$ 35.975,76

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

Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins/ES, 22 de abril de 2019.

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos

Servidores do Município de Domingos Martins/ES

LICENA MÉDICA - RETIFICAÇÃO DO ATO - POR-
TARIA DE PESSOAL Nº 045/2019

Publicação Nº 195993

PORTARIA DE PESSOAL Nº. 045/2018

RETIFICA O ARTIGO 2º DA PORTARIA DE PESSOAL N° 
042/2019, QUE CONCEDE AFASTAMENTO DO TRABALHO 
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA EFETIVA 
KRISTINE LOURENÇA – PROFESSOR PP – MATRÍCULAS 
2173 E 4255.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Ser-
vidores do Município de Domingos Martins - IPASDM, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
e tendo em vista o contido no processo administrativo nº. 
0301104/2018,

- Considerando que ocorreu um equivoco na publicação 
da Portaria de Pessoal nº 042/2019, realizada no Diário 
Oficial dos Municípios do Espírito Santo no dia 17/04/2019 
– Edição nº 1244 – página 58 – Publicação nº 195325.

R E S O L V E:

Art. 1º. – RETIFICAR o Art. 2º da Portaria de Pessoal Nº 
042/2019, que concedeu afastamento para tratamento de 
saúde à servidora pública Kristine Lourenço,

ONDE SE LE:

“Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroativos a 03 de abril de 2016”.

LEIA-SE:

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroativos a 03 de abril de 2019.

Publique-se e cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 22 de abril de 2019.

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins/ES

LICENÇA MÉDICA - PORTARIA DE PESSOAL Nº 
043/2019

Publicação Nº 195989

PORTARIA DE PESSOAL Nº 043/2019

CONCEDE AFASTAMENTO DO TRABALHO PARA TRATAMEN-
TO DE SAÚDE A SERVIDORA PÚBLICA SONIA APARECIDA 
TONOLI – AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servi-
dores do Município de Domingos Martins, Estado do Espíri-
to Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos do Art. 44 e seus §§, da Lei Mu-
nicipal Nº. 1.601/2002, e

- considerando os termos do Processo de Licença Médica, 
protocolizado sob o nº 048/2019;

R E S O L V E :

Art. 1º Fica concedido afastamento do trabalho para tra-
tamento de saúde por 15 (quinze) dias, no período de 09 
a 23 de abril de 2019, à Sonia Aparecida Tonoli, lotada no 
âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento So-
cial, conforme Guia de Perícia Médica do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores do Município de Domingos Martins 
em anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroativos a 09 de abril de 2019.

Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 22 de abril de 2019.

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins
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LICENÇA MÉDICA - PORTARIA DE PESSOAL Nº 
044/2019

Publicação Nº 195990

PORTARIA DE PESSOAL Nº 044/2019

CONCEDE AFASTAMENTO DO TRABALHO PARA TRATAMEN-
TO DE SAÚDE AO SERVIDOR PÚBLICA JACSON CORREA 
DOS SANTOS – AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servi-
dores do Município de Domingos Martins, Estado do Espíri-
to Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos do Art. 44 e seus §§, da Lei Mu-
nicipal Nº. 1.601/2002, e

- considerando os termos do Processo de Licença Médica, 
protocolizado sob o nº 047/2019;

R E S O L V E :

Art. 1º Fica concedido afastamento do trabalho para trata-
mento de saúde por 90 ( noventa) dias, no período de 12 
de abril de 2019 a 10 de julho de 2019, à Jacson Correa 
Santos, lotada no âmbito da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos, conforme Guia de Perícia Médica do 
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de 
Domingos Martins em anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroativos a 12 de abril de 2019.

Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 22 de abril de 2019.

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins
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Ecoporanga

Câmara Municipal

PORTARIA N.º 004/2019
Publicação Nº 196001

PORTARIA N.º 004/2019

GREIDISMAR LOPES DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, usando de 
suas atribuições legais, de conformidade com o art. 30, inciso XIX do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ecopo-
ranga;

Considerando o princípio da economicidade;

Considerando que a redução de horário de funcionamento do Legislativo Municipal de Ecoporanga/ES não trará qualquer 
prejuízo ao atendimento público do cidadão Ecoporanguense.

RESOLVE:

Art. 1.º - Estabelecer que no dia 18 (dezoito) de abril de 2019, o expediente na Câmara Municipal de Ecoporanga/ES, será 
no horário de 08:00h às 12:00h.

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

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

Registre-se,

Cumpra-se,

Publique-se.

Câmara Municipal de Ecoporanga, 17 de março de 2018.

GREIDISMAR LOPES DOS SANTOS

Presidente
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Fundão

Prefeitura

PROCESSO  2884/2019
Publicação Nº 196067

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 052/19
PREGÃO Nº 0412/2019
PROCESSO Nº82167990 – SERP

O Município de Fundão, por interveniência da Secretaria 
Municipal de Saúde, gestora do Fundo Municipal de Saú-
de vem tornar público a adesão a ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO Nº 052/2019 celebrada entre o Estado do Espírito 
Santo/Secretaria Estadual de Saúde e as empresas abaixo 
relacionadas, cujo objeto é o registro de preço dos medi-
camentos especificados no anexo I do Termo de Referência 
do edital de Registro de Preço nº 0412/19, conforme cons-
ta nos autos do processo nº 82167990 – SERP.

• Medlevensohn Comércio e Representações de Produtos 
Hospitalares LTDA, no valor total de R$ 18.720,00 (dezoito 
mil e setecentos e vinte reais);

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0225/19
PREGÃO Nº 016/2019
PROCESSO Nº83902511 – SERP

O Município de Fundão, por interveniência da Secretaria 
Municipal de Saúde, gestora do Fundo Municipal de Saú-
de vem tornar público a adesão a ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO Nº 0225/2019 celebrada entre o Estado do Espírito 
Santo/Secretaria Estadual de Saúde e as empresas abaixo 
relacionadas, cujo objeto é o registro de preço dos medi-
camentos especificados no anexo I do Termo de Referên-
cia do edital de Registro de Preço nº 016/2019, conforme 
consta nos autos do processo nº 83902511 – SERP.

• Golden Farm Distribuidora LTDA, no valor de R$ 3.290,00 
(três mil, duzentos e noventa reais).

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2019
PREGÃO Nº 0640/2018
PROCESSO Nº8364086 – SERP

O Município de Fundão, por interveniência da Secretaria 
Municipal de Saúde, gestora do Fundo Municipal de Saú-
de vem tornar público a adesão a ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO Nº 087/2019 celebrada entre o Estado do Espírito 
Santo/Secretaria Estadual de Saúde e as empresas abaixo 
relacionadas, cujo objeto é o registro de preço dos medi-
camentos especificados no anexo I do Termo de Referência 
do edital de Registro de Preço nº 0640/2017, conforme 
consta nos autos do processo nº 8364086 – SERP.

• Antibióticos do Brasil LTDA, no valor de R$ 17.700,00 
(dezessete mil e setecentos reais).

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0285/2018
PREGÃO Nº 0672/2018
PROCESSO Nº78784158 – SERP

O Município de Fundão, por interveniência da Secretaria 
Municipal de Saúde, gestora do Fundo Municipal de Saú-
de vem tornar público a adesão a ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO Nº 0285/2018 celebrada entre o Estado do Espírito 
Santo/Secretaria Estadual de Saúde e as empresas abaixo 
relacionadas, cujo objeto é o registro de preço dos medi-
camentos especificados no anexo I do Termo de Referência 
do edital de Registro de Preço nº 0672/2018, conforme 
consta nos autos do processo nº 78784158 – SERP.

• Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA, 
no valor de R$ 3.402,00 (três mil e quatrocentos e dois 
reais).

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0976/2018
PREGÃO Nº 0470/2018
PROCESSO Nº8254544– SERP

O Município de Fundão, por interveniência da Secretaria 
Municipal de Saúde, gestora do Fundo Municipal de Saú-
de vem tornar público a adesão a ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO Nº 0976/18 celebrada entre o Estado do Espírito 
Santo/Secretaria Estadual de Saúde e as empresas abaixo 
relacionadas, cujo objeto é o registro de preço dos medi-
camentos especificados no anexo I do Termo de Referência 
do edital de Registro de Preço nº 0470/2018, conforme 
consta nos autos do processo nº 82548544 – SERP.

• Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares, no va-
lor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).

Fundão/ES,12 de abril de 2019.

Marli Scaquetti Thomé

Secretaria Municipal de Saúde

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PROCESSO Nº 
0859/2019

Publicação Nº 195919

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

PROCESSO Nº 0859/2019

O Município de Fundão por interveniência do Fundo Muni-
cipal de Saúde vem tornar público TERMO DE AJUSTE DE 
CONTAS que tem por objeto a liquidação do valor devido 
pela Secretaria Municipal de Saúde/FMS a Srª Aparecida 
dos Santos Pinto , referente a auxílio natalidade, com base 
no parecer jurídico as fls 26-27 dos autos, sendo o valor 
total de R$ 809,59 (oitocentos e nove reais e cinquenta e 
nove centavos).

Fundão/ES, 16 de abril de 2019.

Marli Scaquetti Thomé

Secretário Municipal de Saúde
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Câmara Municipal

AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
Publicação Nº 196064

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019

A CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO/ES, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que o PREGÃO PRESEN-
CIAL nº 001/2019, está SUSPENSO “Sine Die” em virtude da necessidade de adequações no termo de referência, 
bem como no edital.

Fundão (ES), 17 de abril de 2019.

PAULO VITOR DUARTE BROETTO

Presidente da CPL
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Governador Lindenberg

Prefeitura

INEXIGIBILIDADE - PROCESSO 83.925/2019
Publicação Nº 195947

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83.925/2019

RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO

ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8.666/93.

Encontra-se demonstrado nos autos do processo que existe dotação orçamentária no qual foi informada pela Secretaria 
Municipal de Saúde e confirmada pelo setor contábil.

Conforme documentação anexa a este processo, e parecer jurídico exarado, entendemos ser caracterizada a hipótese de 
INEXGIBILIDADE de que trata o assentimento do artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Em vista disso, eu GERALDO LOSS, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro no artigo 25, caput, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, RATIFICO e AUTORIZO a contratação de empresa especializada para forne-
cimento de peças e prestação de serviços referente a revisão programada de 20.000 Km para o veículo RENAULT MASTER 
placas QRE 1H75, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, com a seguinte empresa:

ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA no valor estimado da contratação de que tratamos é de R$859,30 (oitocentos e cinquenta 
e nove reais e trinta centavos).

Gabinete do Prefeito, 22 de abril de 2019.

GERALDO LOSS

Prefeito Municipal

JULIANO COVRE TREVISANI

Secretário Municipal de Saúde

Gestor do Fundo Municipal de Saúde
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Guaçuí

Prefeitura

DECRETO N.º 10.887, DE 01 DE FEVEREIRO DE 
2019

Publicação Nº 196188

DECRETO N.º 10.966, DE 15 DE ABRIL DE 2019

Nomeia Comissão Organizadora das Comemorações ao 
Dia do Trabalho – 2019.

A Prefeita Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os abaixo relacionados para compor a 
Comissão Organizadora das Comemorações ao Dia do Tra-
balho - 2019, a ser realizado no dia 01 de maio do corrente 
ano:

I - Presidente: Jorge Luiz Saraiva Pereira da Silva;

II – Tesoureiro: Leonardo Ridolfi de Azevedo;

III – Secretário: Felipe de Almeida Cabral.

Art. 2º - A Comissão ora nomeada ficará responsável pela 
composição das demais Comissões que irão atuar na co-
memoração do Dia do Trabalho - 2019.

Art. 3º - Fica a Comissão responsável pela abertura da 
conta bancária para movimentação dos recursos recebidos 
do Município de Guaçuí e de outras entidades governa-
mentais.

Art. 4º - A Comissão ficará responsável pela prestação de 
contas junto ao Executivo Municipal, que terá de vir im-
preterivelmente acompanhada dos seguintes documentos:

I) Demonstrativo da receita e despesa;

II) Ofício encaminhando a prestação de contas;

III) Extrato bancário;

IV) Devolução de saldos (se houver);

V) Comprovante das despesas (original).

Art. 5º - Os nomeados no presente Decreto, não acarre-
tarão ônus e nem vínculos com o Município de Guaçuí, de 
qualquer natureza e terão como reconhecimento louvores 
por relevantes serviços comunitários.

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Guaçuí – ES, 15 de abril de 2019.

VERA LÚCIA COSTA

Prefeita Municipal

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

DECRETO N.º 10.966, DE 15 DE ABRIL DE 2019
Publicação Nº 195905

DECRETO N.º 10.966, DE 15 DE ABRIL DE 2019

Nomeia Comissão Organizadora das Comemorações ao 
Dia do Trabalho – 2019.

A Prefeita Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os abaixo relacionados para compor a 
Comissão Organizadora das Comemorações ao Dia do Tra-
balho - 2019, a ser realizado no dia 01 de maio do corrente 
ano:

I - Presidente: Jorge Luiz Saraiva Pereira da Silva;

II – Tesoureiro: Leonardo Ridolfi de Azevedo;

III – Secretário: Felipe de Almeida Cabral.

Art. 2º - A Comissão ora nomeada ficará responsável pela 
composição das demais Comissões que irão atuar na co-
memoração do Dia do Trabalho - 2019.

Art. 3º - Fica a Comissão responsável pela abertura da 
conta bancária para movimentação dos recursos recebidos 
do Município de Guaçuí e de outras entidades governa-
mentais.

Art. 4º - A Comissão ficará responsável pela prestação de 
contas junto ao Executivo Municipal, que terá de vir im-
preterivelmente acompanhada dos seguintes documentos:

I) Demonstrativo da receita e despesa;

II) Ofício encaminhando a prestação de contas;

III) Extrato bancário;

IV) Devolução de saldos (se houver);

V) Comprovante das despesas (original).
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Art. 5º - Os nomeados no presente Decreto, não acarre-
tarão ônus e nem vínculos com o Município de Guaçuí, de 
qualquer natureza e terão como reconhecimento louvores 
por relevantes serviços comunitários.

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Guaçuí – ES, 15 de abril de 2019.

VERA LÚCIA COSTA

Prefeita Municipal

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº. 5.670, DE 11 DE ABRIL DE 2019
Publicação Nº 195906

PORTARIA Nº. 5.670, DE 11 DE ABRIL DE 2019

PRORROGA PRAZO CONSTANTE NA PORTARIA Nº 
5.646/2019.

A Prefeita Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais e mediante os termos do 
permissivo constante no parágrafo único do Art. 199 da Lei 
Municipal nº 1.983/90, bem como no Parágrafo único do 
Artigo 3º da Portaria nº 5.646/2019;

CONSIDERANDO a Portaria nº 5.646/2019, que nomeou 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar destinada 
a apurar faltas ao serviço sem justificativa do servidor pú-
blico municipal DIRLAN DE SOUZA.

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar por mais 30 (trinta) dias a contar do dia 
12 de abril de 2019, o prazo constante no Artigo 3º da Por-
taria nº 5.646/2019, para a conclusão dos trabalhos refe-
rente ao Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2019 
movido contra o servidor Dirlan de Souza.

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

Guaçuí – ES, 11 de abril de 2019.

VERA LÚCIA COSTA

Prefeita Municipal

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município
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Guarapari

Prefeitura

 PP 020/2019
Publicação Nº 196201

DESCLASSIFICAÇÃO E ABERTURA DE ENVELOPE 3º CO-
LOCADA

PREGÃO PRESENICAL Nº 020/2019

PROCESSO Nº 6092/2019

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Guara-
pari, Estado do Espírito Santo, torna público a desclassi-
ficação da empresa ENGECOSTA COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELI EPP, no pregão em epigrafe cujo objeto e CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, RE-
DES DE DRENAGEM, ÁREAS VERDES, PRAÇAS E JARDINS, 
LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, CONFOR-
ME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS – SEMOP, pelos motivos 
constantes no processo administrativo que encontra-se a 
disposição dos interessados na sala da Comissão de Lici-
tação.

Informa ainda que fara a abertura do envelope de habili-
tação da empresa CONSERMA SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E 
TRANSPORTES LTDA, no dia 24 de abril as 09 horas na sala 
da Comissão de Licitação.

Guarapari, 22 de abril de 2019.

Luciane Nunes de Souza

Pregoeira

ANULAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS 
Nº 010/2018 E OUTRO

Publicação Nº 196224

ANULAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 010/2018

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, ATRAVÉS DO EXMO. 
SR. PREFEITO MUNICIPAL, TORNA PÚBLICA A ANULAÇÃO 
DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNE-
CIMENTO DE SERVIÇOS Nº 010/2018, FIRMADO COM A 
EMPRESA LOCKIN LOCAÇÃO EIRELI EPP, PUBLICADO NO 
DOM/ES NO DIA 13/03/2019, EM CONFORMIDADE COM O 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4393/2019.

ANULAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2018

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, ATRAVÉS DO EXMO. SR. 
PREFEITO MUNICIPAL, TORNA PÚBLICA A ANULAÇÃO DO 
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS Nº 004/2018, FIRMADO COM A EMPRESA 
LOCKIN LOCAÇÃO EIRELI EPP, PUBLICADO NO DOM/ES, 
NO DIA 13/03/2019, EM CONFORMIDADE COM O PROCES-
SO ADMINISTRATIVO Nº 4396/2019.

AUTO DE MULTA - SEMAG
Publicação Nº 196000

AUTO DE MULTA

Considerando que foi enviado o auto de multa via A.R e a mesma retornou informando da insuficiência de endereço, vimos 
por meio deste informar que o valor da multa referente aos autos mencionados, foram lançados e aguarda pagamento do 
débito do autuado, no prazo de 20 (vinte) dias improrrogáveis a partir da data desta publicação. Informamos ainda, que 
o não atendimento do prazo acarretará a efetivação do valor em dívida ativa.

PROCESSO AUTUADO CPF/CNPJ AUTO DE MULTA

16238/2018 NATALIA ABIPE DALEPRANI 072.027.057-02 5144

15037/2018 NATALIA ABIPE DALEPRANI 072.027.057-02 5233

17788/2018 ANTÔNIO CARLOS MANTESSO 215.250.306-63 4551

14806/2018 BRUNO ANDREAS MAREK 002.405.598-00 5216

16228/2018 FRANCISCO ALVES CARVALHO 583.873.745-04 5143

16226/2018 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DE GUARAPARI 27.561.471/0001-25 5141

15803/2018 WILLIAN CARDOSO POTON SOBRINHO 091.733.487-67 5140

15787/2018 ROSANE SALOTTO 471.547.997-49 5128

15786/2018 LEOZILDO DIAS SILVA 364.068.647-00 5127

15784/2018 JAIR SARAIVA 353.445.207-00 5126

15054/2018 ZILDA MARIA DOS SANTOS 082.162.477-61 5239

15043/2018 ALEXSON BARCELOS DA VITÓRIA 079.655.437-45 5236
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15041/2018 GETÚLIO BARCELOS 674.865.337-15 5235

15033/2018 SEBASTIANA HENRIQUE DE SOUZA 002.986.247-70 5232

15031/2018 VANDERLY SABASTIÃO NAGEL 015.229.857-60 5230

15027/2018 IVANILDA FERREIRA DA SILVA 111.450.508-08 5228

15024/2018 MARIA HELENA PAES BARBOSA 863.139.837-34 5225

14881/2018 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GAROUPA AZUL 08.609.017/0001-52 5207

14869/2018 LINALVA MARIA DE JESUS 838.005.147-53 5204

14848/2018 IRENE DA SILVA CARVALHO 005.170.837-01 5213

14846/2018 NILSON SANTOS MARCELLOS 451.166.607-53 5212

14844/2018 RICARDO GARSCHAGEN ASSAD 925.887.807-30 5211

14840/2018 TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA LOPES 996.167.937-72 5221

13232/2018 HÉLIO SÉRGIO DE SOUZA 249.004.516-49 5043

14831/2018 ELENILDA PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO 005.266.797-94 5201

14830/2018 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLAGE GERIBA 01.102.645/0001-06 5220

14829/2018 LÚCIA CRISTINA LIMA DE SOUZA 958.284.357-87 5202

14827/2018 EUCLIDES ZAMBON 342.953.057-15 5203

14819/2018 LUIZ GONZAGA MARTINS PALMA 030.665.937-97 5206

14814/2018 ROSEMARY MACHADO DALCIN 493.639.307-00 5210

14832/2018 MARCUS TADEU GANDIM GUILHERME 768.798.877-91 5218

Thereza Christina Hassen Santos de Barros

Secretária Municipal de Meio Ambiente

DECRETO Nº 164/2019
Publicação Nº 196022

DECRETO Nº. 164/2019

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO “A PEDIDO” DE CARGO EFE-
TIVO. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas 
no art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica do Município, 
c/c art. 19 da Lei nº 1.278/1991;

CONSIDERANDO a solicitação contida no Processo Admi-
nistrativo nº. 6407/2019;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica EXONERADA, “a pedido”, a senhora MARILIA 
SIMÕES MIRANDA, ocupante do cargo efetivo de SUPER-
VISORA MAPP V, 25 (vinte e cinco horas) semanais, da 
Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 
11/03/2019.

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

Guarapari/ES, 18 de março de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 181/2019
Publicação Nº 196009

DECRETO Nº. 181/2019

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SU-
PLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espi-
rito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas dos 
Arts. 88, III, e 121, I, alínea “c”, da Lei Orgânica Munici-
pal – LOM, de conformidade com a Lei Nº. 4300, de 1º de 
fevereiro de 2019 – Lei Orçamentária Anual (LOA/2019), 
em consonância com o que preleciona a Lei Nº. 4253, 
de 13 de julho de 2018 – Lei de Diretrizes Orçamentária 
(LDO/2019);

CONSIDERANDO a decisão prolatada pelo Egrégio Poder 
Judiciário constante dos autos do processo nº. 0003320-
98.2019.8.08000, por onde evidencia o deferimento da 
tutela de urgência e assegura ao Poder Executivo Muni-
cipal, em sede de liminar, a aplicação de dispositivos da 
LDO/2019 na LOA/2019, naquilo que couber, nos moldes 
da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI, 
proposta pelo Município de Guarapari;

DECRETA:

Art. 1º - Amplia o limite estabelecido no inciso I, do Art. 
4º, da Lei Nº. 4300, de 1º de fevereiro de 2019, pas-
sando de 5% (cinco por cento) para 30% (trinta por cen-
to), para créditos adicionais suplementares, por Unidade 
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gestora, da despesa total fixada por esta Lei para o Poder 
Executivo, Legislativo, fundo Municipal de Saúde, Fundo 
Municipal de Assistência, CODEG e IPG, conforme Art. 
42, da Lei Nº. 4253/2018, em cumprimento a autoriza-
ção judicial constante dos autos do processo nº. 0003320-
98.2019.8.08000, originário do Poder Judiciário.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarapari – ES., 28 de março de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 182/2019
Publicação Nº 196006

DECRETO Nº 182/2019

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE 
APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SE-
MED. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas 
no art. 88, incisos III, da Lei Orgânica do Município.

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam nomeados como PREGOEIRO E EQUIPE DE 
APOIO, da Secretaria Municipal da Educação –SEMED, os 
servidores abaixo elencados que, sem prejuízo de suas 
funções, serão responsáveis pela operacionalização dos 
certames sob modalidade de Pregão, a serem realizados 
no âmbito da Secretaria Municipal da Educação –SEMED, 
cujas atribuições, direitos e deveres se encontram estabe-
lecidos no Decreto Municipal nº 601/2005 e 876/2013 e a 
Lei Federal nº 10.520/2002.

I – LARISSA MARIA SANTÓRIO PEREIRA NICOLAU - Pre-
goeira

II – MARIA SIRLEY CARMINATI BARBOSA – Pregoeira 
Substituta

III – ELZAMAR NUNES DA COSTA – Equipe de Apoio

lV – ALDAIR LUIZ CARDOSO – Equipe de Apoio

Art. 2º - O mandato de Pregoeiro e Equipe de Apoio da 
Secretaria Municipal da Educação, será exercitado por 12 
(doze) meses.

Parágrafo Único – Durante a vigência do mandato, poderá 
haver substituição de um ou mais membros da Comissão.

Art. 3º - Os membros designados para a Comissão de Pre-
gão apresentarão declaração de bens no ato da posse e no 
término de seus mandatos.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 01/04/2019.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, em es-
pecial ao Decreto Municipal Nº. 026/2019.

Guarapari/ES, 09 de abril de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 183/2019
Publicação Nº 196010

DECRETO Nº 183/2019

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE 
LICITAÇÃO - COEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO – SEMED. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPA-
RI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, contidas no art. 88, incisos III, da Lei Orgânica do 
Município.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica constituída a COMISSÃO ESPECIAL DE LICI-
TAÇÃO – COEL, da Secretaria Municipal da Educação –SE-
MED, composta pelos servidores:

I – ROSIANE EMILIA CANSI - Presidente

II – THAIS MAIA BRUSCHI MAGALHÃES - Secretária

III – GLEYSSON PESSALI ANTUNES – Membro Efetivo

lV – INGRID BARROSO DE OLIVEIRA– Membro Suplente

§1º - Fica designado para atuar como membro técnico a 
servidora “THALITA BAPTISTA PINTO PEREIRA”, nas lici-
tações de obras, serviços ou aquisição de equipamento, 
por exigência do Art. 51, §2º, da Lei 8.666/93, sendo seu 
parecer de caráter obrigatório.

§2º - Na ausência da Presidente da Comissão, responderá 
a Secretária.

Art. 2º - O mandato dos membros da Comissão Especial 
de Licitação – COEL será exercitado por 12 (doze) meses.

Art. 3º - Os membros designados para a Comissão Espe-
cial de Licitação apresentarão declaração de bens no ato 
da posse e no término de seus mandatos.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 01/04/2019.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, em es-
pecial ao Decreto Municipal Nº. 521/2018.
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Guarapari (ES), 09 de abril de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 184/2019
Publicação Nº 196011

DECRETO Nº. 184/2019

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO DE 
COMISSÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
contidas no art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica do 
Município;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica NOMEADA, a senhora IDA PAULA NAPPEL 
COUTINHO, para ocupar o cargo de DIRETORA ADJUNTA 
– EMEF “francisco araújo”, da Secretaria Municipal da Edu-
cação – SEMED.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01.04.2019.

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

Guarapari/ES, 09 de abril de 2019.

Edson Figueiredo Magalhães

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 186/2019
Publicação Nº 196024

DECRETO Nº. 186/2019

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO “A PEDIDO” DE CARGO EFE-
TIVO. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas 
no art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica do Município, 
c/c art. 19 da Lei nº 1.278/1991;

CONSIDERANDO a solicitação contida no Processo Admi-
nistrativo nº. 8491/2019;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica EXONERADA, “a pedido”, a senhora ELIANI 
CERUTTI GAIGHER, ocupante do cargo efetivo de MAPP V, 
na função de SUPERVISORA ESCOLAR, 25 (vinte e cinco 
horas) semanais, da Secretaria Municipal de Educação - 
SEMED.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 
28/03/2019.

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

Guarapari/ES, 12 de abril de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 187/2019
Publicação Nº 196008

DECRETO Nº. 187/2019

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espí-
rito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no 
art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica do Município, c/c 
art. 19 da Lei nº 1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica EXONERADA, a senhora GESELAINE PIRES 
REZENDE, do cargo em comissão de SUBGERÊNCIA DE 
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – PC8, da Secretaria Municipal 
de Educação - SEMED.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 
05/04/2019.

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

Guarapari/ES, 12 de abril de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 192/2019
Publicação Nº 196013

DECRETO Nº. 192/2019

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO 
DE COMISSÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições le-
gais, contidas no art. 88, inciso III, da Lei Orgânica do 
Município;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica EXONERADO, o senhor RODRIGO PIMEN-
TEL DE CARVALHO DE LOPES, do cargo em comissão de 
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GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – PC-7, da Secretaria Muni-
cipal de Administração e Gestão de Recursos Humanos - 
SEMAD.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, surtindo seus efeitos a partir do dia 15/04/2019.

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

Guarapari/ES, 12 de abril de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 193/2019
Publicação Nº 196015

DECRETO Nº. 193/2019

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO “A PEDIDO” DE SERVIDOR 
EM CARGO DE COMISSÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE 
GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-
buições legais, contidas no art. 88, inciso III, da Lei Orgâ-
nica do Município;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica EXONERADA, “a pedido”, a senhora LÍLIAN 
OLIVEIRA SILVA, do cargo em comissão de SUPERVISÃO 
DE PROJETOS PÚBLICOS – PC- 4, da Secretaria Municipal 
de Análise e Aprovação de Projetos – SEMAP.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, surtindo seus efeitos a partir do dia 15/04/2019.

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

Guarapari/ES, 12 de abril de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 194/2019
Publicação Nº 196012

DECRETO Nº. 194/2019

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO 
DE COMISSÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições le-
gais, contidas no art. 88, inciso III, da Lei Orgânica do 
Município;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica EXONERADA, a senhora PATRÍCIA GONÇAL-
VES ALBRIGO, para ocupar o cargo em comissão de SUB-
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DO E-SIC – PC- 8, da 
Controladoria Geral do Município – CGM.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, surtindo seus efeitos a partir do dia 15/04/2019.

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

Guarapari/ES, 12 de abril de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 195/2019
Publicação Nº 196016

DECRETO Nº. 195/2019

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO DE 
COMISSÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
contidas no art. 88, inciso III, da Lei Orgânica do Municí-
pio;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica NOMEADO, o senhor RODRIGO PIMENTEL DE 
CARVALHO LOPES, para ocupar o cargo em comissão de 
SUPERVISÃO DE PROJETOS PÚBLICOS – PC- 4, da Secre-
taria Municipal de Análise e Aprovação de Projetos – SE-
MAP.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, surtindo seus efeitos a partir do dia 15/04/2019.

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

Guarapari/ES, 12 de abril de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 196/2019
Publicação Nº 196017

DECRETO Nº. 196/2019

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO DE 
COMISSÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
contidas no art. 88, inciso III, da Lei Orgânica do Município;
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D E C R E T A:

Art. 1º - Fica NOMEADA, a senhora PATRÍCIA GONÇALVES 
ALBRIGO, para ocupar o cargo em comissão de GERÊNCIA 
ADMINISTRATIVA – PC-7, da Secretaria Municipal de Ad-
ministração e Gestão de Recursos Humanos - SEMAD.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, surtindo seus efeitos a partir do dia 15/04/2019.

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

Guarapari/ES, 12 de abril de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 199/2019
Publicação Nº 196018

DECRETO Nº. 199/2019

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO DE 
COMISSÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
contidas no art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica do 
Município;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica NOMEADO, o senhor LUIZ CARLOS CARDOZO 
FILHO, para ocupar o cargo em comissão de ANALISTA DE 
FISCALIZAÇÃO, da Secretaria Municipal da Análise e Apro-
vação de Projetos – SEMAP.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 25.03.2019.

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

Guarapari/ES, 15 de abril de 2019.

Edson Figueiredo Magalhães

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 203/2019
Publicação Nº 196019

DECRETO Nº. 203/2019

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO 
DE COMISSÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições le-
gais, contidas no art. 88, inciso III, da Lei Orgânica do 
Município;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica EXONERADO, o senhor FILIPE COSTA VIEI-
RA, do cargo em comissão de SUBGERÊNCIA DE PROGRA-
MAS EM SAÚDE – PC- 6, da Secretaria Municipal de Saúde 
– SEMSA.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

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

Guarapari/ES, 16 de abril de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 204/2019
Publicação Nº 196020

DECRETO Nº. 204/2019

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO DE 
COMISSÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
contidas no art. 88, inciso III, da Lei Orgânica do Municí-
pio;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica NOMEADO, o senhor FILIPE COSTA VIEIRA, 
para ocupar o cargo em comissão de SUBGERÊNCIA DE 
SAÚDE MENTAL - PC-8, da Secretaria Municipal de Saúde 
– SEMSA.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

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

Guarapari/ES, 16 de abril de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 205/2019
Publicação Nº 196021

DECRETO Nº. 205/2019

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO DE 
COMISSÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
contidas no art. 88, inciso III, da Lei Orgânica do Município;
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D E C R E T A:

Art. 1º - Fica NOMEADA, a senhora YASMIM ROSA DE OLI-
VEIRA, para ocupar o cargo em comissão de SUBGERÊN-
CIA DE PROGRAMAS EM SAÚDE – PC- 6, da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

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

Guarapari/ES, 16 de abril de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 208/2019
Publicação Nº 196007

DECRETO Nº. 208/2019

DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DA COMIS-
SÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espí-
rito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no 
art. 88, inciso III, da LOM – Lei Orgânica do Município 
de Guarapari, c/c o estabelecido na Lei Complementar nº 
002/2006;

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica NOMEADO, o Sr. WEVERSON VIEIRA LIMA, 
para substituir o Sr. RODRIGO PIMENTEL DE CARVALHO 
LOPES, como membro efetivo da COMISSÃO ESPECIAL DE 
ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 15/04/2019.

Art. 3º - Ficam inalterados e permanecendo em vigor os 
demais artigos do Decreto nº. 003/2019.

Guarapari-ES, 18 de abril de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 
053/2019

Publicação Nº 195992

EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 053/2019.

CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES E FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA: SEMSA

CONTRATADA: LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME.

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA – SEMSA

VALOR TOTAL: R$ 47.280,88.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5231/2019.

PORTARIA/GAB Nº. 117/2019
Publicação Nº 196025

PORTARIA/GAB Nº. 117/2019

DISPÕE SOBRE LICENÇA SEM VENCIMENTOS O PREFEITO 
MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais, contidas no art.88, inciso 
III, da Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto no Processo Administrativo nº. 
3887/2019;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida LICENÇA SEM VENCIMENTOS, 
pelo período de 06 (seis) meses, a servidora DENISE APA-
RECIDA DA SILVA MACIEL, ocupante do cargo efetivo de 
ANALISTA DE GESTÃO MUNICIPAL, AGM II, na função de 
ENFERMEIRO, localizada na Secretaria Municipal de Saú-
de- SEMSA.

Parágrafo Único – A servidora licenciada de que trata o 
caput deste artigo, deverá comparecer ao local de trabalho 
onde encontra-se lotada, no primeiro dia útil subsequente 
ao término desta licença sem vencimentos, para continuar 
o exercício das funções inerentes ao cargo que ocupa.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 
01.07.2018.

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

CUMPRA – SE

Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de Gua-
rapari, Estado do Espírito Santo, aos 10 (dez) dias do mês 
de abril de 2019 (dois mil e dezenove).

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

PORTARIA/GAB Nº. 118/2019
Publicação Nº 196031

PORTARIA/GAB Nº. 118/2019

DISPÕE SOBRE LICENÇA SEM VENCIMENTOS O PREFEITO 
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MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais, contidas no art.88, inciso 
III, da Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto no Processo Administrativo nº. 
23406/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida LICENÇA SEM VENCIMENTOS, 
pelo período de 06 (seis) meses, a servidora SUANY SILVA 
PINA, ocupante do cargo efetivo de TÉCNICO ADMINIS-
TRATIVO E CONTÁBIL, TAC, CÓDIGO XXII, na função de 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, localizada na Secretaria 
Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania - SETAC.

Parágrafo Único – A servidora licenciada de que trata o 
caput deste artigo, deverá comparecer ao local de trabalho 
onde encontra-se lotada, no primeiro dia útil subsequente 
ao término desta licença sem vencimentos, para continuar 
o exercício das funções inerentes ao cargo que ocupa.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 
15.11.2018.

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

CUMPRA – SE

Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de Gua-
rapari, Estado do Espírito Santo, aos 10 (dez) dias do mês 
de abril de 2019 (dois mil e dezenove).

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

PORTARIA/GAB Nº. 119/2019
Publicação Nº 196027

PORTARIA GAB Nº. 119/2019

AUTORIZA O AFASTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO PARA 
PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA, COM BASE NO 
ARTIGO 40, INCISO I, §3º, DA LEI Nº1.278/1991.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espíri-
to Santo, no uso de suas atribuições legais, alicerçado nas 
disposições do art. 88, incisos III combinado com o Art. 
121, II, “a”, da Lei Orgânica Municipal – LOM;

R E S O L V E:

Art. 1º - AUTORIZAR o afastamento de suas atividades 
laborativas o servidor efetivo CARLOS RENATO MAGA-
LHÃES MADEIRA, exercente do cargo/função de AGENTE 

FISCALIZADOR DE SERVIÇOS/FISCAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, nos moldes da Lei Nº. 2989/2009, Mat. nº. 
24455-4, para participar da competição esportiva cogno-
minada CIRCUITO BRASIL LOTERIAS CAIXA 2019, na mo-
dalidade de ATLETISMO PARADESPORTIVO, entre os dias 
10 a 16 de abril de 2019, no estado do Paraná., com su-
porte legal no Art. 40, I, §3º, da Lei Nº. 1278/1991, con-
forme procedimento administrativo nº. 6507/2019.

Parágrafo Único – O afastamento de que trata o caput, 
deste artigo, será remunerado e considerado efetivo exer-
cício, para todos os efeitos legais, a luz do prelecionado no 
Art. 75, XIV, da Lei Nº. 1278/1991.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, gerando seus efeitos, especialmente, entre os 
dias 10 a 16 de abril, do ano em curso.

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

CUMPRA-SE:

Dada e passada no Gabinete do Prefeito, aos 10 (dez) dias 
do mês de abril de 2019 (dois mil e dezenove).

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

PORTARIA/GAB Nº. 121/2019
Publicação Nº 196168

PORTARIA/GAB Nº. 121/2019

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE PROCESSO DE SINDICÂN-
CIA E CRIAÇÃO DA RESPECTIVA COMISSÃO PROCESSAN-
TE O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no 
art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica do Município;

Considerando a necessidade de se apurar os fatos narra-
dos no Processo Administrativo nº. 6652/2019, que mo-
tivou a solicitação de autorização ao Chefe do Executivo 
Municipal para abertura de Sindicância;

Considerando que fatos dessa natureza devem ser rigoro-
samente apurados para que haja organização, transparên-
cia e moralização no serviço público, possibilitando inclusi-
ve, se for o caso, a punição dos responsáveis por atos não 
condizentes com a função pública;

Considerando, enfim, o que mais consta no referido pro-
cesso, e que tais medidas visam atender aos anseios da-
queles que acreditam na transparência, moralidade e im-
pessoalidade no serviço público, princípios que norteiam a 
atual Administração Pública.

RESOLVE:
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Art. 1º - Fica autorizada a INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
DE SINDICÂNCIA, para apuração, nos termos constantes 
no artigo 161, da Lei 1278/91 - Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Guarapari, das denúncias nar-
radas através do Processo Administrativo nº. 6652/2019.

Art. 2° - Ficam designados os servidores AMANDA BUR-
MANN RODRIGUES, matrícula nº 224809-3, CARLOS SÉR-
GIO DIAS PARANHOS MARQUES, matrícula nº 13.700-6 e 
JOÃO GUILHERME FARIA DA CRUZ, matrícula nº 11328-0, 
todos funcionários efetivos, lotados respectivamente na 
Secretaria Municipal da Educação e Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Recursos Humanos, para 
comporem a respectiva COMISSÃO PROCESSANTE, sob a 
presidência da primeira.

Art. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

CUMPRA-SE

Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de Gua-
rapari, Estado do Espírito Santo, aos 10 (dez) dias do mês 
abril 2019 (dois mil e dezenove).

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

PORTARIA/GAB Nº. 126/2019
Publicação Nº 196030

PORTARIA/GAB Nº 126/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espí-
rito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no 
art. 88, inciso III, da Lei Orgânica do Município – LOM;

Considerando a necessidade de revisão do Plano Munici-
pal de Saneamento Básico, com o intuito de atender de 
maneira fidedigna a Instrução Técnica TCE 00031/2019-8;

Considerando o disposto no processo administrativo nº 
10247/2019;

RESOLVE

Art. 1º - Fica constituída a COMISSÃO ESPECIAL DO PLA-
NO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, sendo compos-
ta pelos seguintes membros:

I. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura – 
SEMAG

Titular: Breno Simões Ramos

Suplente: Emmanuelle Vieira Silva

II. Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Ur-
banos – SEMOP

Titular: Ygor Barbosa Credi-Dio

Suplente: Emanuel de Oliveira Vieira

III. Secretaria Municipal de Análise e Aprovação de Proje-
tos - SEMAP

Titular: Cláudia Campos Romanholi

Suplente: Maurício de Oliveira Chaves

IV. Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidada-
nia - SETAC

Titular: Juliana de Oliveira Guasti

Suplente: Juliana Santos Ribeiro

V. Secretaria Municipal de Postura e Trânsito - SEPTRAN

Titular: Gabriel Effgen Barcelos de Amorim

Suplente: José Renato Vieira Guimarães

Art. 2º - A Presidência da Comissão ficará a cargo do Se-
nhor Breno Simões Ramos.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

CUMPRA-SE

Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de Gua-
rapari, Estado do Espírito Santo, aos 17 (dezessete) dias 
do mês de abril de 2019 (dois mil e dezenove).

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal
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Câmara Municipal

CONTRATO 004/2019
Publicação Nº 196119

 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES 

CONTRATO Nº 004/2019 

CONTRATO Nº: 004/2019 

PROCESSO Nº: 000683/2019 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – art. 25 DA LEI 8.666/1993 

CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT. 

OBJETO: Prestação de serviços e atividades postais em atendimento a 

Câmara Municipal de Guarapari/ES. 

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 10/04/2019 até 10/04/2020. 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$2.000,00 (dois mil reais). 

 

Enis Soares de Carvalho 
PRESIDENTE 

Câmara Municipal de Guarapari 
 



23/04/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1247

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 96

Ibiraçu

Prefeitura

DECRETO Nº 5.604/2019
Publicação Nº 195900

DECRETO Nº 5.604/2019

SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA 
UG DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU PARA O SAAE - 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU.

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais; tendo em vista o Inciso 
III, § 1º. Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964 e 
Lei Municipal n° 3.969/2018.

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam suplementada no valor de R$ 150.000,00(cen-
to e cinquenta mil reais), as seguintes dotações orçamen-
tárias do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu-
-ES, cuja classificação funcional está abaixo especificada:

130.001 – SAAE

1712200172.114 – Manutenção dos Serviços Administra-
tivos do SAAE

33903900000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurí-
dica - R$ 100.000,00

44905200000 – Equipamentos e Material Permanente - R$ 
50.000,00

TOTAL R$150.000,00

Art. 2º. Fica anulada a dotação orçamentária parcialmente 
no vigente orçamento a funcional programática, no valor 
de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme 
abaixo especificada:

001.001 – CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

0103100012.001 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AD-
MINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 
Civil –

R$ 150.000,00

TOTAL R$ 150.000,00

Art. 3º. Os Recursos para atender ao disposto no Art. 1º 
deste Decreto, serão provenientes da anulação do Art. 2º.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 15 de abril 
de 2019.

JOSÉ LUIZ TEIXEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal em exercício

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 15 de abril de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

DECRETO Nº 5.605/2019
Publicação Nº 195901

DECRETO N° 5.605/2019

DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO 
MUNICIPAL NO POLO INDUSTRIAL, POR EMPRESA, A TÍ-
TULO PRECÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais, de acordo com inciso VI 
do artigo 60 da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o processo administrativo n° 003568/2017;

Considerando que dispõe o § 3o do artigo 87, da Lei Orgâ-
nica do Município de Ibiraçu/ES;

Considerando a existência de espaço público, dentro da 
área da escritura registrada sob n.º 1-4883, livro 2-Y, onde 
se situa o Parque Industrial, identificado pelo nº. 04, fa-
zendo frente a rua ainda sem denominação onde mede 
19,00m, lado direito com lote nº. 03 medindo 18,00m, 
fundos com terreno remanescente deste Município, me-
dindo 19,00m e lado esquerdo com lote nº. 05, medindo 
18,00m, totalizando 342,00m2, registrada sob nº. 1-4883, 
Livro 2-Y e croqui em anexo, fls. 07.

Considerando a carência de investimento nesta área de in-
dústria e a real necessidade de auferir crédito com imposto 
e diminuir o déficit de desemprego, se faz extremamente 
ao Município a permissão de uso deste imóvel para haver 
o devido retorno;

Considerando estar a Requerente, devidamente identifica-
do pelos documentos acostados nos autos, assim como, 
o registro do imóvel, a sua disponibilidade e o croqui 
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identificador do referido imóvel (planta de situação dos 
lotes);

Considerando que para tal edificação desta empresa deve-
rá acompanhar as medidas descritas, lançadas pelo setor 
de Patrimônio, fls. 06, contendo 342,00m2, croqui de fls. 
07 e, ainda, a ciência de que qualquer benfeitoria ali en-
cravada deverá incorporar-se ao imóvel, não criando di-
reito a retenção ou indenização de qualquer natureza, em 
caso de rescisão unilateral, sendo-lhe precário o título e a 
qualquer momento podendo ser rescindido por ato unila-
teral do Município;

Considerando que para esta área permitida, haverá aber-
tura de inscrição de BCI e, a sua regular nomeação como 
possuidora para gerar imposto (IPTU) e, após, a geração 
de ISS;

Considerando os termos da Lei 1365/1988, que criou o 
Polo Industrial neste Município.

Considerando ser de interesse público verificado e descrito 
após a conclusão dos autos nº 3568/2017, vez que propi-
ciará a função social da propriedade e a diminuição do nú-
mero de desemprego e aumentando a arrecadação como 
impostos gerados;

Considerando que, para concretizar tal utilização, neces-
sário se faz, para ter efeito, proceder na forma do art. 87, 
§ 3º da Lei Orgânica Municipal e por prazo determinado.

DECRETA:

Art. 1º - Fica permitido, a título precário, a contar da data 
de publicação deste Decreto, o uso de bem público, cuja 
posse direta e propriedade pertencem a este Município, 
no prazo de 25 (vinte e cinco) anos à empresa WELLIN-
GTON GOMES DOS SANTOS 05875279788, microem-
preendedor individual, com nome fantasia WD BLOCOS, 
inscrito no CNPJ Nº. 28.225.256/0001-16, através o seu 
representante legal, WELLINGTON GOMES DOS SANTOS, 
inscrito no CPF n.º 058.752.797-88, residente na Rua Ja-
cob Barbarioli, s/nº, Bairro Elias Bragato, Ibiraçu-ES, CEP.: 
29.670-000, abaixo transcrito:

“lote nº. 04, fazendo frente a rua ainda sem denominação 
onde mede 19,00m, lado direito com lote nº. 03 medindo 
18,00m, fundos com terreno remanescente deste Muni-
cípio, medindo 19,00m e lado esquerdo com lote nº. 05, 
medindo 18,00m, totalizando 342,00m2, registrada sob 
nº. 1-4883, Livro 2-Y.”

Art. 2º - A empresa Permissionária mantido por este De-
creto terá o prazo de até 06 meses para iniciar as obras 
e 12 meses para operacionalizá-la, sob pena de extinção 
deste Decreto e sem retenção das benfeitorias já encrava-
das ao imóvel.

Art. 3º A Permissionária mantido por este somente poderá 

utilizar o espaço para edificação de imóvel comercial/in-
dústria, objeto de seu pedido, devendo ficar responsável 
pelo pagamento do imposto sob pena de extinção da per-
missão.

Art. 4º - As eventuais benfeitorias realizadas pela Permis-
sionária, no espaço destinado ora pleiteado, quando de sua 
devolução ao Poder Público Municipal, ficarão integrando o 
patrimônio deste, sem direito a qualquer indenização ou 
retenção.

Art. 5º - Durante o prazo precário de permissão, a Permis-
sionária obriga-se a edificar o prédio físico da empresa em 
obediência a metragem contida no art. 1º, assim como nas 
orientações do Código de Obras e Postura Municipal, bem 
como, a pagar todas as despesas e encargos civis, traba-
lhistas, administrativos e tributários que vierem a recair 
sobre o imóvel, principalmente a taxa de água e energia 
que se fizerem necessários, durante a vigência do prazo 
deste Decreto.

Art. 6º - A permissão de que trata o presente Decreto é 
intransferível a qualquer título.

Art. 7º - Fica estabelecido que, caso o Município necessite 
fazer o uso deste espaço, objeto do presente Decreto, a 
Permissionária desocupará e restituirá, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, bastando, para tanto, simples notifica-
ção administrativa.

Art. 8º - A presente Permissão é revogável a qualquer 
tempo, mediante aviso prévio aviso, a critério exclusivo da 
Administração Pública Municipal.

Art. 9º - O desvirtuamento da finalidade, ou não cumpri-
mento de quaisquer das condições expressa neste Decre-
to, será a razão jurídica para a anulação e impedimento da 
utilização da Permissão aqui autorizada, sem prejuízo das 
demais penalidades penais cabíveis.

Art. 10 - Durante o prazo precário de permissão, a Per-
missionária obriga-se a pagar todas as taxas e impostos 
Municipais.

Art. 11 – Este imóvel deverá ser cadastrado e gerado im-
posto, caso ainda não o seja.

Art. 12 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 15 de abril 
de 2019.

JOSÉ LUIZ TEIXEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal em exercício
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Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 15 de abril de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 19.328/2019
Publicação Nº 196038

PORTARIA Nº 19.328/2019

NOMEAR SERVIDOR 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. 1735/19;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar o servidor abaixo relacionado para ocu-
par o cargo adiante especificado, com vencimentos devi-
damente atualizados.

I – IGOR PEREIRA DA VITÓRIA, para ocupar o cargo de MO-
TORISTA DE VEÍCULOS PESADOS, a partir de 11.04.2019.

Art. 2º. O contrato de trabalho é com prazo de 06 (seis) 
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 11.04.2019, 
revogadas às disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 17 de 
abril de 2019.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal em exercício

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, em 17 de abril de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 19.329/2019
Publicação Nº 196040

PORTARIA Nº 19.329/2019

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. 1275/19;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a servidora abaixo relacionada para ocu-
par o cargo adiante especificado, com vencimentos devi-
damente atualizados.

I – PATRICIA DE ANDRADE, para ocupar o cargo de CUI-
DADOR, a partir de 16.04.2019.

Art. 2º. O contrato de trabalho é com prazo de 06 (seis) 
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 16.04.2019, 
revogadas às disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 17 de 
abril de 2019.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal em exercício

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, em 17 de abril de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 19.330/2019
Publicação Nº 196043

PORTARIA Nº 19.330/2019

EXONERA A PEDIDO O SERVIDOR 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 o servidor IGOR PEREIRA DA 
VITÓRIA, ocupante do cargo de MOTORISTA DE VEÍCULOS 
PESADOS, a partir de 10.04.2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 10.04.2019, 
revogadas as disposições em contrário.
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Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 17 de 
abril de 2019.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal em exercício

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 17 de abril de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 19.331/2019
Publicação Nº 196044

PORTARIA Nº 19.331/2019

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA QUE ESPECIFICA.

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

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

Considerando o pedido através do processo nº. 0330/2019;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a servidora LUCINEIA RIBEIRO, ocupan-
te do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇO MULTIFUNCIONAL, 
férias regulamentares a que tem direito referente ao pe-
ríodo aquisitivo de 01.04.2018 a 31.03.2019, que serão 
gozadas a partir de 02.04.2019 a 21.04.2019.

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

Art. 3º. Concede ainda a conversão de 1/3 em dinheiro, 
conforme § 1º, do art. 91 da Lei Municipal nº 2762/2007.

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

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 17 de 
abril de 2019.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal em exercício

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, 17 de abril de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 19.332/2019
Publicação Nº 196045

PORTARIA Nº 19.332/2019

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA PORTARIA.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Fica REVOGADA a Portaria nº. 19.237/2019 que 
nomeou a servidora LUCIANA FONTAINHA TOSOLI, no car-
go de PROFESSOR MAPB - MATEMÁTICA.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02.04.2019, 
revogadas às disposições em contrário, em especial a Por-
taria nº. 19.237/19.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu–ES, 17 de abril 
de 2019.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal em exercício

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 17 de abril de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 19.333/2019
Publicação Nº 196046

PORTARIA Nº 19.333/2019

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA QUE ESPECI-
FICA.

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

Considerando o pedido formulado através do Processo Ad-
ministrativo nº 0064/19;
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Considerando o que dispõe o art. 160 e seguintes da Lei 
Municipal nº 2.762/2007, concedendo-o a conversão em 
dinheiro nos termos do art. 162, § 2º, da citada Lei;

RESOLVE:

Art. 2º. Conceder LICENÇA PRÊMIO a servidora ALESAN-
DRA RANGEL ROSA SANTANA, efetiva no cargo de TEC-
NICO DE ENFERMAGEM, relativa ao período aquisitivo de 
02.01.2012 a 01.01.2017, conforme art. 160, 161, 162 e 
§§ da Lei Municipal nº 2.762/2007, concedendo-a a con-
versão em dinheiro nos termos do art. 162, § 2º.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas às disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu–ES, 17 de abril 
de 2019.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal em exercício

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 17 de abril de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 19.344/2019
Publicação Nº 196048

PORTARIA Nº. 19.344/2019

DISPÕE SOBRE MANUTENÇÃO DO REMANEJAMENTO DA 
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 de nº. 4765/15;

Considerando o art. 64, da Lei Municipal nº. 2.188/2000, 
alterado pelo art. 6º da Lei nº. 2.518/2004, c/c o art. 141 
da Lei Municipal nº. 2.762/2007, bem como o art. 65, § 
1º, da Lei nº. 2.188/2000;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a manutenção do remanejamento da 
servidora MARIA DA PENHA DA PIEDADE ocupante do 
cargo efetivo de SERVENTE para exercer atividades com 

menos esforços físicos no período de 120 (cento e vinte) 
dias a partir de 02.01.2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, gerando seus efeitos a partir de 02.01.2019, revo-
gadas as disposições ao contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu–ES, 22 de abril 
de 2019.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal em exercício

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 22 de abril de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

REABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 028/2019

Publicação Nº 195962

COMUNICADO

REABERTURA DE PRAZO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na Presta-
ção de Serviços Radiológicos (mão de obra, manuseio dos 
equipamentos, tiragem de raio-x e laudo médico) e Con-
tratação de empresa para manutenção preventiva e corre-
tiva nos equipamentos disponíveis no Pronto Atendimen-
to e nas unidades rurais e urbanas, a pedido da SEMUS. 
Proc. 1044/2019.Torna público que fica remarcada nova 
sessão de reabertura de prazo do PP 028/2019, para o dia 
06/05/2019 às 08 horas. O edital Retificado com a nova 
data e prazos e seus anexos deverão ser solicitados atra-
vés do e-mail: licitacao.ibiracu@gmail.com ou retirados no 
site www.ibiracu.es.gov.br. 

Luana Guasti

Pregoeira 
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Câmara Municipal

PROJETO DE LEI N.º 3.274/2019
Publicação Nº 196066

PROJETO DE LEI N.º 3.274/2019

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 3.033 DE 04 DE SETEMBRO 
DE 2009, O CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, 
DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE E SOBRE 
O SISTEMA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE PARA O MU-
NICÍPIO DE IBIRAÇU.

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRAÇU, ESTADO DO ESPIRI-
TO SANTO Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e 
eu sanciono a seguinte Lei:

CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

 

LIVRO I

PARTE GERAL

 

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º. Este Código, fundamentado na legislação e nas 
necessidades locais, regula a ação pública do Município de 
Ibiraçu no estabelecimento de normas de gestão ambien-
tal, na preservação, conservação, defesa, melhoria, recu-
peração e proteção dos recursos naturais, no controle das 
atividades potencialmente poluidoras e do meio ambien-
te equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
qualidade de vida, de forma a garantir o desenvolvimento 
sustentável.

Parágrafo Único. Poderá o Município integrar-se com os 
órgãos Estaduais, Regionais ou Federais competentes, e 
ainda, quando for o caso, com outros municípios, na busca 
de solução de problemas comuns relativos à proteção am-
biental, em consonância com os princípios, os objetivos e 
finalidades da Política Municipal de Meio Ambiente.
 
TÍTULO II
DA POLÍTICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS
 
Art. 2º. A Política do Meio Ambiente do Município de Ibiraçu 
objetiva propiciar e manter o meio ambiente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida em suas diferentes manifestações, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de promover sua 
proteção, conservação, controle, preservação e recupera-
ção para o presente e as futuras gerações.

Art. 3º. A Política Municipal do Meio Ambiente orienta-se 
pelos seguintes princípios:
 
I – manutenção do equilíbrio ecológico dos ambientes ur-
banos, rurais e naturais, considerando o meio ambiente 
como um patrimônio de interesse público a ser necessa-
riamente assegurado e protegido para toda coletividade;
 
II – o uso controlado e sustentável dos recursos naturais;
 
III – promoção do uso sustentável da energia, com ênfase 
nas alternativas de baixo impacto ambiental;
 
IV – proteção dos ecossistemas com a preservação, con-
servação e manutenção de áreas ambientalmente sensí-
veis e a recuperação de áreas degradadas;
 
V – a obrigatoriedade de reparação ao dano ambiental, in-
dependentemente de possíveis sanções civis, administra-
tivas ou penais ao causador de poluição ou de degradação 
ambiental, bem como a adoção de medidas preventivas;
 
VI – a educação ambiental como processo permanente 
de ação e reflexão individual e coletiva voltados para a 
construção de valores, saberes, conhecimentos, atitudes 
e hábitos, visando uma relação sustentável da sociedade 
humana com o ambiente que integra;
 
VII – o controle das atividades potencial e/ou efetivamen-
te poluidoras;
 
VIII – o incentivo à pesquisa e ao estudo científico e tecno-
lógico, objetivando o conhecimento da ecologia dos ecos-
sistemas, seus desequilíbrios e a solução de problemas 
ambientais existentes;
 
IX – garantir o acesso às informações relativas ao meio 
ambiente;
 
X – a participação da sociedade na sua formulação e im-
plementação, conforme estabelecido neste Código;
 
XI – a promoção do desenvolvimento econômico e social 
integrado com a sustentabilidade ambiental;
 
XII – imposição ao usuário, da contribuição pela utilização 
de recursos naturais para fins econômicos;
 
XIII – uso consciente do solo, do subsolo, da água e do ar;
 
XIV – a proteção, conservação e recuperação dos recursos 
hídricos superficiais, das nascentes e das águas subterrâ-
neas;
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 XV – função social e ambiental da propriedade.
 
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
 
Art. 4º. São objetivos da Política Municipal do Meio Am-
biente:
 
I – compatibilizar o desenvolvimento econômico e social 
com a preservação da qualidade do meio ambiente, dos 
recursos naturais e do equilíbrio ecológico;
 
II – compatibilizar a Política Municipal do Meio Ambiente 
com as políticas nacional e estadual do meio ambiente;
 
III – controlar a produção, comercialização, transporte de 
bens e serviços, o uso de métodos e técnicas que compor-
tem risco para a degradação da qualidade e o equilíbrio do 
meio ambiente;
 
IV – articular e integrar as ações e atividades ambien-
tais desenvolvidas pelos diversos órgãos e entidades do 
Município, e com os órgãos federais e estaduais, quando 
necessário;
 
V – impor, ao poluidor e ao degradador, a obrigação de 
recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, 
a contribuição pela utilização de recursos ambientais com 
fins econômicos;
 
VI – articular e integrar ações e atividades ambientais 
intermunicipais, favorecendo consórcios e outros instru-
mentos de cooperação para controle e proteção do meio 
ambiente, em especial os seus ecossistemas, os recursos 
hídricos e a gestão dos resíduos sólidos;
 
VII – identificar e caracterizar os ecossistemas do Mu-
nicípio, as fragilidades, as ameaças, os riscos e os usos 
compatíveis, definindo as ações específicas para a gestão 
adequada desses ambientes;
 
VIII – estabelecer normas, critérios e padrões de qualida-
de ambiental, emissão de efluentes, bem como, normas 
relativas ao uso e manejo de recursos naturais, adequan-
do-as permanentemente em face da legislação vigente, 
bem como das inovações tecnológicas;
 
IX – estimular a aplicação da melhor tecnologia disponível 
para a permanente redução dos níveis de poluição;
 
X – preservar, conservar e recuperar as áreas consideradas 
de relevante interesse ambiental localizadas no Município;
 
XI – estimular o desenvolvimento de pesquisas e uso ade-
quado dos recursos naturais;

XII - promover a educação ambiental especialmente nos 
estabelecimentos de ensino sob a responsabilidade do Mu-
nicípio e, em regime de cooperação, nos estabelecimentos 
privados e sob a responsabilidade da União e do Estado, 
bem como, a conscientização pública para a proteção do 
meio ambiente;

 XIII – estabelecer o zoneamento ambiental, para compa-
tibilizar a ocupação do território municipal com a manu-
tenção da qualidade ambiental e a conservação dos recur-
sos ambientais;
 
XIV – controlar e monitorar, por meio de padrões am-
bientais estabelecidos, os níveis de poluição sonora, bem 
como, a qualidade da água, do ar e do solo;
 
XV – controlar a produção, extração, comercialização, 
transporte e o emprego de materiais, bens e serviços, mé-
todos e técnicas que comportem risco para a vida ou com-
prometam a qualidade de vida e o meio ambiente;
 
 XVI – fiscalizar e exercer o poder de polícia em defesa do 
meio ambiente, nos limites desta Lei, sem prejuízo da apli-
cação da legislação estadual e federal pertinentes;
 
XVII – proteger o patrimônio arqueológico, cultural, pale-
ontológico, paisagístico, histórico e ecológico do município;
 
XVIII – cadastrar as atividades que utilizam energia nucle-
ar ou qualquer de suas formas e manifestações, armaze-
nagem, transporte e destinação final de resíduos e adoção 
de medidas de proteção à população envolvida, respeita-
das as normas vigentes;
 
XIX – controlar a localização, instalação, operação e am-
pliação de empreendimentos potencial ou efetivamente 
poluidores, através de prévio licenciamento ambiental e 
outros instrumentos administrativos visando garantir a 
qualidade ambiental e a conservação dos recursos natu-
rais;
 
XX – promover a utilização de energia renovável, com ên-
fase nas alternativas de baixo impacto ambiental e que 
venham contribuir para a redução dos índices de poluição 
na atmosfera;
 
XXI - criar, implantar, consolidar e gerenciar unidades de 
conservação e outros espaços territoriais especialmente 
protegidos.
 
Parágrafo Único. As atividades públicas ou privadas serão 
exercidas em consonância com as diretrizes da Política Mu-
nicipal do Meio Ambiente.
 
 
CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS
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Art. 5º. São instrumentos da Política Municipal do Meio 
Ambiente:
 
I – o Plano Municipal de Meio Ambiente;
 
II – o Plano Municipal de Educação Ambiental;
 
III – o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos;
 
IV – o Zoneamento Ambiental;
 
V – o Plano Diretor de Arborização e Áreas Verdes;
 
VI – estabelecimento de parâmetros e padrões de quali-
dade ambiental;
 
VII – o licenciamento de atividades potencial ou efetiva-
mente poluidoras;
 
VIII – a criação, implantação, implementação e manuten-
ção de unidades de conservação municipais e demais es-
paços especialmente protegidos;
 
IX – o sistema municipal de informações sobre o meio am-
biente;
 
X – cadastro de atividades potencialmente poluidoras, de 
profissionais, empresas e entidades que atuam na área de 
meio ambiente;
 
XI – as penalidades disciplinares ou compensatórias ao 
não cumprimento das medidas necessárias à preservação 
ou correção da degradação ambiental;
 
XII – monitoramento, controle e fiscalização ambiental;
 
XIII – auditoria ambiental;
 
XIV – audiência pública;
 
XV – educação ambiental;
 
XVI– compensação ambiental;
 
XVII – benefícios econômicos e/ou fiscais, concedidos 
como forma de incentivo a preservação e conservação dos 
recursos naturais, regulamentadas através da legislação 
vigente ou de normas municipais;
 
XVIII – o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente - 
FUMDEMA;
 
XIX – plano municipal de saneamento;

 XX – a outorga, mediante a cobrança de tarifas, de uso e 
derivação de quaisquer recursos ambientais.
 
§ 1º. O Município, no exercício de sua competência em 
matéria de meio ambiente, poderá estabelecer normas 
suplementares para atender as suas peculiaridades, ob-
servadas as normas gerais de competência do Estado e 
da União.
 
§ 2º. Havendo necessidade de regulamentação, os instru-
mentos da Política Municipal do Meio Ambiente, referidos 
nos incisos deste artigo, serão tratados em legislação mu-
nicipal específica.
 
CAPÍTULO IV
DAS DEFINIÇÕES
 
Art. 6º. São as seguintes definições que regem este Có-
digo:
 
I – agente poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito 
público ou privado, responsável direta ou indiretamente 
por degradação ou poluição ambiental;
 
II - Área de Preservação Permanente - APP: área prote-
gida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 
a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o flu-
xo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 
bem-estar das populações humanas;
 
III - atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental:
 
a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas 
pontes e pontilhões, quando necessárias à travessia de 
um curso d’água, ao acesso de pessoas e animais para a 
obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos das 
atividades de manejo agroflorestal sustentável;

b) implantação de instalações necessárias à captação e 
condução de água e efluentes tratados, desde que com-
provada a outorga do direito de uso da água, quando cou-
ber;

c) implantação de trilhas para o desenvolvimento do eco-
turismo;

d) construção de rampa de lançamento de barcos e peque-
no ancoradouro;

e) construção de moradia de agricultores familiares, re-
manescentes de comunidades quilombolas e outras popu-
lações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde 
o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos 
moradores;

f) construção e manutenção de cercas na propriedade;

g) pesquisa científica relativa a recursos ambientais, 
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respeitados outros requisitos previstos na legislação apli-
cável;

h) coleta de produtos não madeireiros para fins de subsis-
tência e produção de mudas, como sementes, castanhas 
e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a re-
cursos genéticos;

i) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, semen-
tes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não 
implique supressão da vegetação existente nem prejudi-
que a função ambiental da área;

j) exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, 
comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos 
florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem 
a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a 
função ambiental da área;

k) outras ações ou atividades similares, reconhecidas 
como eventuais e de baixo impacto ambiental em ato do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA ou dos 
Conselhos Estaduais de Meio Ambiente.
 
IV – auditoria ambiental: instrumento de inspeção, análise 
e avaliação sistemática das condições, práticas e procedi-
mentos ambientais;
 
V – audiência pública: instrumento de caráter não delibe-
rativo de consulta pública para a discussão de estudos am-
bientais, projetos, empreendimentos, obras ou atividades 
que façam uso dos recursos ambientais e/ou que potencial 
ou efetivamente que possam causar degradação do meio 
ambiente nos termos da legislação vigente;
 
VI – cabrucas: são sistemas agroflorestais em que houve 
corte seletivo da vegetação nativa, com a retirada das es-
pécies nativas de menor porte e preservação das de maior 
porte;
 
VII – compensação ambiental: é um mecanismo de com-
pensação pelos efeitos de impactos ambientais ocorridos 
quando da implantação ou operação de empreendimentos, 
bem como decorrentes de degradações ou danos ambien-
tais;
 
VIII – conservação: é o manejo do uso humano da na-
tureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a 
utilização sustentável, a restauração e a recuperação do 
ambiente natural, para que possa produzir maior benefí-
cio, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo 
seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações 
das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos se-
res vivos em geral;
 
IX – controle ambiental: são as atividades desenvolvidas 
de licenciamento, fiscalização e monitoramento de ativida-
des e empreendimentos potencial ou efetivamente causa-
dores de degradação do meio ambiente, visando obter ou 
manter a qualidade ambiental;

X – degradação ambiental: conjunto de processos resul-
tantes de danos ao meio ambiente, pelos quais ocorrem 
perdas, reduções ou alterações adversas aos recursos am-
bientais;
 
XI – dano ambiental: qualquer lesão ao meio ambiente 
causado por ação de pessoa física ou jurídica, de direito 
público ou privado;
 
XII – desenvolvimento sustentável: é o desenvolvimento 
social, econômico e ambiental capaz de suprir as necessi-
dades da geração atual sem comprometer a capacidade de 
atender as necessidades das futuras gerações;
 
XIII – ecossistema: sistema no qual as interações entre os 
elementos bióticos e abióticos conduzem a um intercâmbio 
cíclico de materiais e de energia, cujas dimensões podem 
variar consideravelmente;
 
XIV – educação ambiental: processo por meio do qual o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, sabe-
res, conhecimentos, habilidades, competências, atitudes, 
hábitos e costumes, voltados à conservação, preservação 
e recuperação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo e essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade;
 
XV – esgotos: termo usado para as águas que, após a uti-
lização humana, apresentam as suas características natu-
rais alteradas. Conforme o uso predominante: doméstico, 
pluvial, industrial e sanitário, essas águas apresentarão 
características diferentes e são genericamente designadas 
de esgoto, sendo assim definidos:
                  
a) esgoto doméstico: despejo líquido resultante do uso da 
água para a higiene e necessidades fisiológicas humanas;

b) esgoto industrial: despejo de líquido resultante dos pro-
cessos industriais, respeitados os padrões de lançamento 
estabelecidos;

c) esgoto sanitário: água residuária composta de esgo-
to doméstico, despejo industrial admissível a tratamento 
conjunto com esgoto doméstico e água de infiltração;

d) esgoto pluvial: esgoto gerado a partir da coleta de águas 
de escoamento superficial originadas pelas chuvas e, em 
alguns casos, lavagem de ruas e de drenos subterrâneos 
ou de qualquer outro tipo de precipitação atmosférica.
 
XVI – fiscalização ambiental: ação de controle, monito-
ramento e vigilância exercida pela Administração Púbica 
e seus agentes que visa, mediante o exercício do poder 
de polícia, averiguar o cumprimento da legislação ambien-
tal de atividades potencial ou efetivamente poluidoras ao 
meio ambiente;
 
XVII – gases de efeito estufa: são gases lançados na at-
mosfera principalmente pela queima de combustíveis fós-
seis que aumentam a absorção de calor e elevam a tem-
peratura do planeta, provocando o aquecimento global;
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XVIII – gestão ambiental: tarefa de administrar e controlar 
o uso sustentável dos recursos naturais, por instrumen-
tação adequada – regulamentos, normatização e investi-
mentos – assegurado racionalmente o conjunto do desen-
volvimento produtivo, social e econômico em benefício do 
meio ambiente e da coletividade;
 
XIX – impacto ambiental: qualquer alteração das proprie-
dades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, 
causada por qualquer forma de matéria ou energia re-
sultante das atividades humanas que, direta ou indireta-
mente, afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população; as atividades sociais e econômicas; a biota; 
as condições de valor paisagístico, ecológico, turístico, 
histórico, cultural, arqueológico, bem como as condições 
estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos 
recursos ambientais; os costumes, a cultura e as formas 
de sobrevivência da população;
 
XX - interesse social:
 
a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade 
da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e con-
trole do fogo, controle da erosão, erradicação de espécies 
invasoras e proteção de plantios com espécies nativas;

b) a exploração agroflorestal sustentável praticada na pe-
quena propriedade ou posse rural familiar ou por povos e 
comunidades tradicionais, desde que não descaracterize 
a cobertura vegetal existente e não prejudique a função 
ambiental da área;

c) a implantação de infraestrutura pública destinada a es-
portes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar 
livre em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas 
as condições estabelecidas nesta Lei;

d) a regularização fundiária de assentamentos humanos 
ocupados predominantemente por população de baixa 
renda em áreas urbanas consolidadas, observadas as con-
dições estabelecidas na Lei no 11.977, de 7 de julho de 
2009;

e) implantação de instalações necessárias à captação e 
condução de água e de efluentes tratados para projetos 
cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais 
da atividade;

f) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, 
saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competen-
te.
 
XXI - meio ambiente: conjunto dos agentes físicos, quími-
cos, biológicos e dos fatores sociais susceptíveis de exer-
cerem um efeito direto ou mesmo indireto, imediato ou a 
longo prazo, sobre todos os seres vivos, inclusive o homem;
 
XXII – padrão de emissão: é o limite de emissão e con-
centração de poluentes que, ultrapassado, poderá afetar 
a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem 
como ocasionar danos à flora e à fauna, às atividades eco-
nômicas e à qualidade ambiental em geral;

XXIII – padrão de qualidade ambiental: são os valores das 
emissões e concentrações máximas toleráveis no ambien-
te para cada poluente, de modo a resguardar a saúde hu-
mana, a fauna, a flora, as atividades sociais e econômicas 
e o meio ambiente em geral;
 
XXIV – plano de manejo: documento técnico mediante o 
qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unida-
de de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as 
normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos 
recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas 
físicas necessárias à gestão da unidade;
 
XXV – poluição: a degradação da qualidade ambiental re-
sultante de atividades que direta ou indiretamente:
 
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e eco-
nômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio 
ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os pa-
drões ambientais estabelecidos.
 
XXVI – preservação: conjunto de métodos, procedimentos 
e políticas que visem à proteção das espécies, habitats e 
ecossistemas, além da manutenção dos processos ecoló-
gicos, prevenindo o desequilíbrio ecológico dos sistemas 
naturais;
 
XXVII – qualidade ambiental: estado das condições do 
meio ambiente, expressas em termos de indicadores ou 
índices relacionados com os padrões ambientais;
 
XXVIII – recuperação: restituição de um ecossistema ou 
de uma população silvestre degradada a uma condição não 
degradada, que pode ser diferente de sua condição origi-
nal;
 
XXIX - restauração: restituição de um ecossistema ou de 
uma população silvestre degradada o mais próximo possí-
vel da sua condição original;
 
XXX – recursos ambientais: a atmosfera, as águas interio-
res, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar terri-
torial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna 
e a flora;
 
XXXI – reserva legal: área localizada no interior de uma 
propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 
12 da Lei 12.651/2012, com a função de assegurar o uso 
econômico de modo sustentável dos recursos naturais do 
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imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos 
processos ecológicos e promover a conservação da bio-
diversidade, bem como, o abrigo e a proteção da fauna 
silvestre e da flora nativa;
 
XXXIII – saúde ambiental: é a parte da saúde pública que 
engloba os problemas resultantes dos efeitos que o am-
biente exerce sobre o bem-estar físico e bem-estar mental 
do homem, como parte integrante de uma comunidade;
 
XXXIV – saneamento básico: conjunto de serviços, infra-
-estruturas e instalações operacionais de:
 
a) abastecimento de água potável: constituído pelas ativi-
dades, infra-estruturas e instalações necessárias ao abas-
tecimento público de água potável, desde a captação até 
as ligações prediais e respectivos instrumentos de medi-
ção;

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, 
infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final adequados dos 
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 
lançamento final no meio ambiente;

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto 
de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais 
de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino 
final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 
limpeza de logradouros e vias públicas;

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: con-
junto de atividades, infra-estruturas e instalações opera-
cionais de drenagem urbana de águas pluviais, de trans-
porte, detenção ou retenção para o amortecimento de 
vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas 
pluviais drenadas nas áreas urbanas.
 
XXXV – sistemas agroflorestais: são sistemas nos quais 
existe a consorciação de espécies vegetais de diferentes 
portes, em que pelo menos uma seja lenhosa perene e a 
outra de cultivo agrícola em simultâneo ou sequencial, de 
maneira integrada com o ambiente na produção de bens 
e serviços;
 
XXXVI – sistema de tratamento sanitário individual: são 
construções destinadas a remover os resíduos sólidos e a 
carga orgânica de esgotos domésticos que pode ser unifa-
miliar ou de pequenas empresas como a fossa séptica ou 
similares;
 
XXXVII – termo de compromisso ambiental: instrumento 
de gestão ambiental que tem por objetivo precípuo a recu-
peração do meio ambiente degradado, por meio de fixação 
de obrigações e condicionantes técnicas que deverão ser 
rigorosamente cumpridas pelo infrator em relação à ativi-
dade degradadora a que causa, de modo a cessar, corrigir, 
adaptar, recompor ou minimizar seus efeitos negativos so-
bre o meio ambiente e permitir que as pessoas físicas e ju-
rídicas possam promover as necessárias correções de suas 

atividades, para o atendimento das exigências impostas 
pelas autoridades ambientais competentes e adequação à 
legislação ambiental;
 
XXXVIII – termo de referência: conjunto de critérios exigi-
dos para a realização de determinada atividade;
 
XXXIX - utilidade pública:
 
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitá-
ria;

b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e 
aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclu-
sive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano 
aprovados pelos Municípios, saneamento, gestão de resí-
duos, energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações 
necessárias à realização de competições esportivas esta-
duais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, 
exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, sai-
bro e cascalho;

c) atividades e obras de defesa civil;

d) atividades que comprovadamente proporcionem melho-
rias na proteção das funções ambientais inseridas em Área 
de Preservação Permanente.
 
XL – unidade de conservação: espaço territorial e seus 
recursos naturais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituído 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao qual 
se aplicam garantias adequadas de proteção;
 
XLI – zoneamento ambiental: instrumento de planejamen-
to e organização do território através da identificação das 
potencialidades e fraquezas físicas, químicas, biológicas e 
socioeconômicas, que estabelece medidas e padrões de 
qualidade ambiental destinados a garantir o desenvolvi-
mento sustentável, a preservação e conservação ambien-
tal e a melhoria das condições de vida da população;
 
XLII – zona de mistura de efluentes: local onde ocorre o 
lançamento do efluente no corpo receptor e onde podem 
ser excedidos alguns padrões de qualidade do corpo re-
ceptor;
 
XLIII – Licenciamento Ambiental: procedimento adminis-
trativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia 
a localização, instalação, ampliação e a operação de em-
preendimentos e atividades utilizadoras de recursos am-
bientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluido-
ras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental, considerando as disposições legais 
e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;
 
XLIV – SISNAMA: Sistema Nacional de Meio Ambiente;
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XLV – SNVS: Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
 
XLVI – SUASA: Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária;
 
XLVII - Responsável técnico ambiental: Profissional com 
atribuição específica, que deve estar habilitado na forma 
da legislação vigente, e que responde, tecnicamente pela 
assistência e qualidade dos serviços prestados sob sua 
responsabilidade;

TÍTULO III
DO SISTEMA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA
 

Art. 7º. O Sistema Municipal do Meio Ambiente de Ibiraçu 
– SIMMA é formado pelo conjunto de entidades e órgãos 
públicos e privados, destinados a preservação, conserva-
ção, defesa, melhoria, recuperação e controle da qualida-
de do meio ambiente e o uso sustentável dos recursos 
ambientais do Município.
 
Art. 8º. Integram o Sistema Municipal do Meio Ambiente 
de Ibiraçu - SIMMA:
 
I - Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento 
Rural e Meio Ambiente – SEMAG;
 
II - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – 
COMDEMA;
 
III - Organizações da sociedade civil que tenham a ques-
tão ambiental entre seus objetivos;
 
IV - Outras secretarias e autarquias afins do Município, 
definidas em ato do Poder Executivo.
 
Parágrafo Único. Os órgãos e entidades que compõem o 
SIMMA atuarão de forma harmônica e integrada, sob a co-
ordenação da Municipal de Agricultura, Desenvolvimento 
Rural e Meio Ambiente – SEMAG.
 

CAPÍTULO II
DA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AM-
BIENTE - SEMAG
 
Art. 9º. A SEMAG é o órgão de coordenação, controle e 
execução da Política Municipal do Meio Ambiente, inte-
grante da estrutura de organização do Município, com as 
seguintes atribuições:
 
I – promover a educação ambiental por intermédio de 

programas, projetos e ações desenvolvidos no âmbito mu-
nicipal para estimular a participação na proteção, conser-
vação e recuperação do meio ambiente;
 
II – propor a criação e gerenciar espaços territoriais espe-
cialmente protegidos no Município de Ibiraçu, implantando 
e implementando os planos de manejo;
 
III – licenciar a localização, instalação, operação e amplia-
ção das obras e atividades consideradas efetiva ou poten-
cialmente poluidoras e/ou degradadoras do meio ambiente 
e de impacto local;
 
IV – exercer o controle, monitoramento e a avaliação dos 
recursos naturais do Município;
 
V - controlar as atividades públicas e privadas potencial-
mente poluidoras do meio ambiente;
 
VI – participar do planejamento das políticas públicas do 
Município;
 
VII – elaborar o Plano de Ação de Meio Ambiente e a res-
pectiva proposta orçamentária;
 
VIII – coordenar as ações dos órgãos integrantes do Siste-
ma Municipal de Meio Ambiente;
 
IX – elaborar os quesitos ambientais que farão parte dos 
termos de referência para os Estudos de Impacto de Vizi-
nhança – EIV;
 
X – elaborar ou aprovar termos de referência para os es-
tudos ambientais conforme a necessidade de avaliação 
técnica;
 
XI – manifestar-se mediante estudos e pareceres técnicos 
sobre questões de interesse ambiental do Município;
 
XII – articular-se com organismos estaduais, federais, in-
ternacionais e organizações não governamentais – ONGs, 
para a execução coordenada e a obtenção de financiamen-
tos para a implantação de programas relativos à preser-
vação, conservação e recuperação dos recursos naturais;
 
XIII – gerir o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambien-
te – FUMDEMA, nos aspectos técnicos, administrativos e 
financeiros, sob a fiscalização do Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente de Ibiraçu – COMDEMA;
 
XIV – apoiar as ações das organizações da sociedade civil 
que desenvolvam projetos de preservação, conservação e 
controle da qualidade do meio ambiente;
 
XV – propor a edição de normas de qualidade ambien-
tal com critérios, parâmetros, padrões, limites, índices de 
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qualidade, bem como, métodos para o uso dos recursos 
naturais do Município;
 
XVI – fixar diretrizes ambientais para elaboração de proje-
tos de parcelamento do solo urbano;
 
XVII – fixar diretrizes ambientais no que se referem à co-
leta, transporte e disposição de resíduos;
 
XVIII – promover as medidas administrativas e requerer 
ou encaminhar as judiciais cabíveis para coibir, punir e 
responsabilizar os agentes poluidores e degradadores do 
meio ambiente;
 
XIX – atuar em caráter permanente adotando medidas que 
promovam a recuperação de áreas e recursos naturais po-
luídos ou degradados;
 
XX - exercer o poder de polícia administrativa para condi-
cionar e restringir o uso e gozo dos bens, atividades e di-
reitos, quando indispensável à preservação, conservação, 
defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambien-
te;
 
XXI - colaborar técnica e administrativamente com o Mi-
nistério Público e demais órgãos, nas suas ações institu-
cionais em defesa do Meio Ambiente;
 
XXII – dar apoio técnico, administrativo e financeiro ao 
COMDEMA;
 
XXIII – exigir dos responsáveis por empreendimentos ou 
atividades potencial ou efetivamente poluidoras a adoção 
de medidas mitigadoras, compensatórias e recuperação de 
impactos ao meio ambiente;
 
XXIV - coordenar a implantação do Plano Diretor de Áreas 
Verdes e promover sua avaliação e adequação;
 
XXV - determinar a realização de estudos prévios de im-
pacto ambiental;
XXVI - elaborar projetos ambientais;
 
XXVII - exigir compensação ambiental;
 
XXVIII - manifestar-se em processos de concessão de in-
centivos e benefícios pelo Município a pessoas físicas ou 
jurídicas que protegem e conservam o meio ambiente e os 
recursos ambientais;
 
XXIX - propor ao Chefe do Poder Executivo Municipal pro-
jetos de lei, relacionados às questões ambientais;
 
XXX - executar outras atividades correlatas atribuídas pelo 
Poder Executivo Municipal.
 

CAPÍTULO III
DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIEN-
TE – COMDEMA
 
Art. 10. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
– COMDEMA é um órgão colegiado autônomo, de caráter 
consultivo, deliberativo, normativo e recursal, composto 
paritariamente por representantes do Poder Público e da 
sociedade civil.
 
Art. 11. O COMDEMA exercerá as seguintes atribuições:
 
I – de caráter consultivo:
 
a) colaborar com o Município de Ibiraçu na regulamenta-
ção e acompanhamento das diretrizes da Política Municipal 
de Meio Ambiente;

b) analisar e opinar sobre matérias de interesse ambiental 
do Poder Executivo que forem submetidas à sua aprecia-
ção;

c) opinar sobre matéria em tramitação no contraditório 
administrativo público municipal que envolva questão am-
biental, por solicitação formal do Poder Executivo;

d) analisar proposta de elaboração do zoneamento am-
biental;

e) apresentar sugestões para a reformulação do Plano Di-
retor Municipal no que concerne às questões ambientais;

f) propor a criação de unidade de conservação;

g) examinar, por solicitação da maioria dos seus membros, 
matéria em tramitação na Administração Pública Munici-
pal, que envolva questão ambiental.
 
II – de caráter deliberativo:
 
a) propor a política municipal de planejamento e controle 
ambiental;

b) analisar e decidir, quando solicitado pelo Poder Executi-
vo Municipal, sobre a implantação de projetos de relevante 
impacto ambiental;

c) solicitar referendo por decisão da maioria absoluta dos 
seus membros;

d) fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente - FUMDEMA, podendo requi-
sitar informações ao Poder Executivo Municipal para escla-
recimentos;

e) deliberar sobre propostas apresentadas pela SEMAG pe-
rante o Conselho no que concerne às questões ambientais;

f) propor e incentivar ações de caráter educativo para a 
formação da cidadania, visando à proteção, conservação, 
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recuperação, preservação e melhoria do ambiente;

g) aprovar e deliberar sobre seu regimento interno;

h) apreciar, pronunciar e deliberar sobre aprovação de 
manifestação técnica proferida pela SEMAG em análise do 
EIA/RIMA;

i) fixar as diretrizes de gestão do FUMDEMA.
 
III – de caráter normativo:
 
a) aprovar, com base em estudos técnicos as normas, cri-
térios, parâmetros, padrões e índices de qualidade am-
biental, bem como métodos para o uso dos recursos na-
turais do Município, observadas as legislações estadual e 
federal;

b) aprovar os métodos e padrões de monitoramento am-
biental, desenvolvidos e utilizados pelo Poder Público e 
pela iniciativa privada;

c) analisar a proposta de projeto de lei de relevância am-
biental de iniciativa do Poder Executivo, antes de ser sub-
metida à deliberação da Câmara Municipal.
 
IV – de caráter recursal:
 
                 a) decidir, em segunda e última instância 
administrativa, sobre recursos relacionados a atos e pena-
lidades aplicadas pela SEMAG.
 
Art. 12. O COMDEMA será constituído paritariamente por 
representantes de órgãos e entidades governamentais e 
não governamentais, num total de 14 (quatorze) conse-
lheiros titulares, com igual número de suplentes, além do 
conselheiro presidente, que juntos formarão o plenário.
 
§ 1º. O COMDEMA será presidido pelo Secretário Municipal 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais, e o vice 
deverá ser eleito dentre os demais conselheiros.
 
§ 2º. O Presidente do COMDEMA exercerá seu direito de 
voto em casos de empate.
 
§ 3º. Os membros do COMDEMA e seus respectivos su-
plentes serão indicados pelas entidades que representam, 
e nomeados por ato do Prefeito Municipal, para mandato 
de 02 (dois) anos, permitida a recondução, sendo o servi-
ço gratuito e considerado relevante para o Município.
 
§ 4º. A indicação a que se refere o §3º não se aplica ao 
Presidente que é considerado membro nato do COMDEMA, 
a teor do § 1º.
 
Art. 13. O COMDEMA terá seguinte composição:
 
I – representantes de entidades não governamentais:

 a) um titular e um suplente representantes de entidades 
ambientalistas com atuação no Município, devidamente 
cadastradas como de utilidade pública municipal;
 
b) um titular e um suplente representantes da comunida-
de, indicados pelas Associações de Moradores de Ibiraçu;
 
c) um titular e um suplente da comunidade técnico-cientí-
fica de reconhecida atuação na área ambiental no Municí-
pio de Ibiraçu;
 
d) um titular e um suplente do setor de serviços;
 
e) um titular e um suplente do setor da indústria;
 
f) um titular e um suplente do setor do comércio.
 
            II – representantes de órgãos e entidades gover-
namentais:
 
              a) um titular e um suplente de órgão federal com 
atuação na área ambiental;
 
        b) um titular e um suplente de órgão estadual com 
atuação na área ambiental;
 
               c) um titular e um suplente do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Ibiraçu;
 
              d) um titular e um suplente da Secretaria Muni-
cipal de Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e 
Meio Ambiente;
 
              e) um titular e um suplente da Secretaria Muni-
cipal de Saúde;
 
              f) um titular e um suplente da Secretaria Municipal 
de Educação;
 
            g) um titular e um suplente da Secretaria Municipal 
de Turismo Esporte, Cultura e Lazer;
 
           h) um titular e um suplente da Municipal de Obras, 
Serviços e Infraestrutura.
 
                §1º. Será afastado do COMDEMA o membro 
representante de qualquer órgão ou entidade que tenha 
faltado a 2 reuniões consecutivas ou 3 alternadas, em pe-
ríodo anual, coincidente com o exercício civil, desde que a 
justificativa prévia de ausência, devidamente formalizada 
à Secretaria Executiva, e apresentada ao Plenário, não te-
nha sido aceita.
 
                §2º. Caso a entidade, formalmente notificada, 
não atenda a convocação para indicar membro titular ou 
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suplente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados 
a partir da data do recebimento da notificação, será de-
clarada pelo Presidente do Colegiado em reunião ordinária 
ou extraordinária a vacância, encaminhando ao Prefeito 
Municipal nova indicação, desde que obedecido o critério 
de representação paritária.
 
§3º. O quorum mínimo para funcionamento do COMDEMA 
será reduzido proporcionalmente enquanto a entidade au-
sente não indicar novo representante.
 
Art. 14. O quorum mínimo das reuniões plenárias do COM-
DEMA será de 08 (oito) membros.
 
Parágrafo Único. Em segunda chamada, para encaminha-
mentos de caráter consultivo, poderá o Conselho ser reu-
nir ordinariamente com número inferior ao quorum esta-
belecido no caput.
 
Art. 15. O COMDEMA poderá instituir, sempre que neces-
sário, Câmaras Técnicas em diversas áreas, bem como re-
correr a pessoas e entidades de notória especialização em 
temas de interesse do meio ambiente para obter subsídios 
em assuntos objeto de sua apreciação.
 
Art. 16. O Presidente do COMDEMA, de ofício ou por indica-
ção dos membros das Câmaras Técnicas, poderá convidar 
dirigentes de órgãos públicos, pessoas físicas ou jurídicas, 
para esclarecimentos sobre a matéria em exame.
 
Art. 17. Os atos do COMDEMA são de domínio público, aos 
quais deve ser dada a devida publicidade.
 
Art. 18. A estrutura necessária ao funcionamento do COM-
DEMA será disponibilizada pela SEMAG, podendo ser utili-
zado recurso do FUMDEMA para esse fim.
 
Art. 19. As demais normas de funcionamento do COMDE-
MA e de indicação dos representantes de entidades da so-
ciedade civil e dos órgãos governamentais para nomeação 
como conselheiros, serão estabelecidas mediante Decreto 
regulamentar do Poder Executivo Municipal.
 
CAPÍTULO IV
DAS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS
 
Art. 20. As Organizações Não Governamentais – ONGs são 
instituições da sociedade civil organizada, sem fins lucrati-
vos, que têm entre seus objetivos a atuação na área am-
biental.
 
Parágrafo Único. As ONGs referidas no caput deste arti-
go deverão ter inscrição junto aos órgãos competentes há 
pelo menos um ano, desenvolver ou ter desenvolvido ati-
vidades no Município de Ibiraçu e possuir título de utilidade 
pública.
 

CAPÍTULO V
DAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS AFINS
 
Art. 21. As secretarias e autarquias afins são aquelas que 
desenvolvem atividades que interferem direta ou indireta-
mente sobre a área ambiental.
 
LIVRO II
PARTE ESPECIAL
 
TÍTULO I
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE
 
CAPÍTULO I
ZONEAMENTO AMBIENTAL
 
Art. 22. O zoneamento ambiental consiste na definição de 
áreas do território do Município, de modo à regular as ati-
vidades, bem como, definir ações para proteção e melhoria 
da qualidade do ambiente, considerando as características 
ou atributos das áreas.
 
Parágrafo Único. O Zoneamento Ambiental será definido 
por Lei.
 
CAPÍTULO II
ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS
 
SEÇÃO I
Áreas de Preservação Permanente
 
Art. 23. Considera-se Área de Preservação Permanente, 
em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:
 
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natu-
ral perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde 
a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
 
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 
10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que te-
nham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura, 
exceto a ;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham 
de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que te-
nham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de lar-
gura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que 
tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros.
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II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em 
faixa com largura mínima de:
 
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o cor-
po d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja 
faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas que terão uma 
Área de Preservação Permanente de, no mínimo, 100 
(cem) metros ao longo do seu entorno no território do 
município de Ibiraçu.
 
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artifi-
ciais, decorrentes de barramento ou represamento de cur-
sos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental 
do empreendimento;
 
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água 
perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no 
raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;
 
V - as encostas ou partes destas com declividade superior 
a 45°, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de 
maior declive;
 
VIII - os remanescentes de Mata Atlântica, com exceção 
das cabrucas;
 
IX - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de 
ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) 
metros em projeções horizontais;
 
X - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com 
altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média 
maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de 
nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima 
da elevação sempre em relação à base, sendo esta de-
finida pelo plano horizontal determinado por planície ou 
espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela 
cota do ponto de sela mais próximo da elevação;
 
XI - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocen-
tos) metros, qualquer que seja a vegetação;
 
XII – em veredas, a faixa marginal, em projeção horizon-
tal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir 
do espaço permanentemente brejoso e encharcado;
 
XIII - as demais áreas declaradas por lei.
 
§ 1°. Não será exigida Área de Preservação Permanente 
no entorno de reservatórios artificiais de água que não de-
corram de barramento ou represamento de cursos d’água 
naturais.
 
§ 2°. Nas acumulações naturais ou artificiais de água com 
superfície inferior a 1 (um) hectare, fica dispensada a 

reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e III 
do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação 
nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente.
 

§ 3°. Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fis-
cais, é admitida, nas áreas de que tratam os incisos I e II 
do caput deste artigo, a prática da aquicultura e a infraes-
trutura física diretamente a ela associada, desde que:
 
I - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de 
solo e água e de recursos hídricos, garantindo sua quali-
dade e quantidade, de acordo com norma dos Conselhos 
Estaduais de Meio Ambiente;
 
II - esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou 
planos de gestão de recursos hídricos;
 
III - seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental 
competente;
 
IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural 
– CAR;
 
V - não implique novas supressões de vegetação nativa.
 
Art. 24. A intervenção ou a supressão de vegetação nati-
va em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá 
nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou 
de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei.
 
§ 1°. A supressão de vegetação nativa protetora de nas-
centes, dunas e restingas somente poderá será autorizada 
em caso de utilidade pública.
 
§ 2°. É dispensada a autorização do órgão ambiental com-
petente para a execução, em caráter de urgência, de ati-
vidades de segurança nacional e obras de interesse da de-
fesa civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes 
em áreas urbanas.
 

SEÇÃO II
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAL
 
Art. 25. Fica criado o Sistema Municipal de Unidade de 
Conservação, que estabelece critérios e normas para cria-
ção, implantação e gestão das Unidades de Conservação.
 
Art. 26. Unidade de Conservação Municipal é o espaço 
territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, le-
galmente instituídas pelo Poder Público Municipal, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 
especial de administração, ao qual se aplicam garantias 
adequadas de proteção.
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SUBSEÇÃO I
DAS CATEGORIAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
 
Art. 27. As Unidades de Conservação dividem-se em dois 
grupos, com características específicas:
 
I – Unidades Municipais de Proteção Integral;
 
II – Unidades Municipais de Uso Sustentável.
 
§ 1º. O objetivo básico das Unidades Municipais de Prote-
ção Integral é preservar a natureza, sendo admitido ape-
nas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exce-
ção dos casos previstos nesta Lei.
 
§ 2º. O objetivo básico das Unidades Municipais de Uso 
Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza 
com o uso sustentável de parcela dos seus recursos na-
turais.
 
Art. 28. O grupo das Unidades Municipais de Proteção In-
tegral é composto pelas seguintes categorias de unidade 
de conservação:
 
I – Estação Ecológica Municipal;
 
II – Reserva Biológica Municipal;
 
III – Parque Natural Municipal;
 
IV – Monumento Natural Municipal;
 
V – Refúgio de Vida Silvestre Municipal.
 
Art. 29. A Estação Ecológica Municipal tem como objeti-
vo a preservação da natureza e a realização de pesquisas 
científicas.
 
§ 1º. A Estação Ecológica Municipal é de posse e domí-
nio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em 
seus limites serão desapropriadas, na forma da lei.
 
§ 2º. É proibida a visitação pública à Estação Ecológica Mu-
nicipal, exceto com objetivo educacional, de acordo com o 
que dispuser o Plano de Manejo da Unidade ou regulamen-
to específico.
 
§ 3º. A pesquisa científica depende de autorização pré-
via do órgão responsável pela administração da Unidade e 
está sujeita às condições e restrições por este estabeleci-
das, bem como àquelas previstas em regulamento.
 
§ 4º. Na Estação Ecológica Municipal só podem ser permi-
tidas alterações dos ecossistemas no caso de:
 
I – medidas que visem a restauração de ecossistemas mo-
dificados;

II – manejo de espécies com o fim de preservar a diversi-
dade biológica;

 

III – coleta de componentes dos ecossistemas com finali-
dades científicas;

 

IV – pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente 
seja maior do que aquele causado pela simples observação 
ou pela coleta controlada de componentes dos ecossiste-
mas, em uma área correspondente a no máximo três por 
cento da extensão total da unidade e até o limite de um mil 
e quinhentos hectares.

 

Art. 30. A Reserva Biológica Municipal tem como objetivo 
a preservação integral da biota e demais atributos natu-
rais existentes em seus limites, sem interferência humana 
direta ou modificações ambientais, excetuando-se as me-
didas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as 
ações de manejo necessárias para recuperar e preservar 
o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos 
ecológicos naturais.

 

§ 1º. A Reserva Biológica Municipal é de posse e domí-
nio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em 
seus limites serão desapropriadas, na forma da lei.

 

§ 2º. É proibida a visitação pública à Reserva Biológica Mu-
nicipal, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo 
com regulamento específico.

 

§ 3º. A pesquisa científica depende de autorização pré-
via do órgão responsável pela administração da Unidade e 
está sujeita às condições e restrições por este estabeleci-
das, bem como àquelas previstas em regulamento.

 

Art. 31. O Parque Natural Municipal tem como objetivo 
básico a preservação de ecossistemas naturais de grande 
relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a reali-
zação de pesquisas científicas e o desenvolvimento de ati-
vidades de educação e interpretação ambiental, de recre-
ação em contato com a natureza e de turismo ecológico.

 

§ 1º. O Parque Natural Municipal é de posse e domínio pú-
blicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus 
limites serão desapropriadas, na forma da lei.

 

§ 2º. A visitação pública ao Parque Natural Municipal está 
sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de 
Manejo da Unidade, às normas estabelecidas pelo órgão 
responsável por sua administração e àquelas previstas em 
regulamento.

 

§ 3º. A pesquisa científica depende de autorização pré-
via do órgão responsável pela administração da Unidade e 
está sujeita às condições e restrições por este estabeleci-
das, bem como àquelas previstas em regulamento.
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 Art. 32. O Monumento Natural Municipal tem como objeti-
vo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de 
grande beleza cênica.
 
§ 1º. O Monumento Natural Municipal pode ser constituído 
por áreas particulares, desde que seja possível compatibi-
lizar os objetivos da Unidade com a utilização da terra e 
dos recursos naturais do local pelos proprietários.
 
§ 2º. Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área 
e as atividades privadas, ou não havendo aquiescência do 
proprietário às condições propostas pelo órgão responsá-
vel pela administração da unidade para a coexistência do 
Monumento Natural Municipal com o uso da propriedade, a 
área deve ser desapropriada, na forma da lei.
 
§ 3º. A visitação pública está sujeita às condições e res-
trições estabelecidas no Plano de Manejo da Unidade, às 
normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua ad-
ministração e àquelas previstas em regulamento.
 
Art. 33. O Refúgio de Vida Silvestre Municipal tem como 
objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram 
condições para a existência ou reprodução de espécies ou 
comunidades da flora local e da fauna residente ou migra-
tória.
 
§ 1º. O Refúgio de Vida Silvestre Municipal pode ser cons-
tituído por áreas particulares, desde que seja possível 
compatibilizar os objetivos da Unidade com a utilização da 
terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários.
 
§ 2º. Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área 
e as atividades privadas, ou não havendo aquiescência do 
proprietário às condições propostas pelo órgão responsá-
vel pela administração da unidade para a coexistência do 
Refúgio de Vida Silvestre Municipal com o uso da proprie-
dade, a área deve ser desapropriada, na forma da lei.
 
§ 3º. A visitação pública ao Refúgio de Vida Silvestre Mu-
nicipal está sujeita às normas e restrições estabelecidas 
no Plano de Manejo da Unidade, às normas estabelecidas 
pelo órgão responsável por sua administração e àquelas 
previstas em regulamento.
 
§ 4º. A pesquisa científica depende de autorização pré-
via do órgão responsável pela administração da unidade e 
está sujeita às condições e restrições por este estabeleci-
das, bem como àquelas previstas em regulamento.
 
Art. 34. Constituem o Grupo das Unidades Municipais de 
Uso Sustentável as seguintes categorias de Unidade de 
Conservação:
 
I - Área de Proteção Ambiental Municipal;
 
II - Área de Relevante Interesse Ecológico Municipal;
 

III - Floresta Municipal;
 
IV - Reserva Extrativista Municipal;
 
V - Reserva de Fauna Municipal;
 
VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal;
 
VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural.
 
Art. 35. A Área de Proteção Ambiental Municipal é uma 
área em geral extensa, com certo grau de ocupação hu-
mana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou 
culturais especialmente importantes para a qualidade de 
vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como 
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, discipli-
nar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade 
do uso dos recursos naturais.
 
§ 1º. A Área de Proteção Ambiental Municipal é constituída 
por terras públicas ou privadas.
 
§ 2º. Respeitados os limites constitucionais, podem ser 
estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma 
propriedade privada localizada em uma Área de Proteção 
Ambiental Municipal.
 
§ 3º. As condições para a realização de pesquisa científica 
e visitação pública nas áreas sob domínio público serão 
estabelecidas pelo órgão gestor da Unidade.
 
§ 4º. Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprie-
tário estabelecer as condições para pesquisa e visitação 
pelo público, observadas as exigências e restrições legais.
 
§ 5º. A Área de Proteção Ambiental Municipal disporá de 
um Plano de Manejo e de um Conselho presidido pelo ór-
gão responsável por sua administração e constituído por 
representantes dos órgãos públicos, de organizações da 
sociedade civil e da população residente, conforme se dis-
puser no regulamento desta Lei.
 
Art. 36. A Área de Relevante Interesse Ecológico Municipal 
é uma área em geral de pequena extensão, constituída 
por terras públicas ou privadas, com pouca ou nenhuma 
ocupação humana, com características naturais extraordi-
nárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, 
e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de 
importância regional ou local e regular o uso admissível 
dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos 
de conservação da natureza.
 
Parágrafo Único. Respeitados os limites constitucionais, 
podem ser estabelecidas normas e restrições para a utili-
zação de uma propriedade privada localizada em uma área 
de relevante interesse ecológico municipal.
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Art. 37. A Floresta Municipal é uma área com cobertura 
florestal de espécies predominantemente nativas e tem 
como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos re-
cursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em 
métodos para exploração sustentável de florestas nativas.
 
§ 1°. A Floresta Municipal é de posse e domínio públicos, 
sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites 
devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei.
 
§ 2°. Na Floresta Municipal é admitida a permanência de 
populações tradicionais que a habitam quando de sua cria-
ção, em conformidade com o disposto em regulamento e 
no Plano de Manejo da Unidade.
 
§ 3°. A visitação pública é permitida, condicionada às nor-
mas estabelecidas para o manejo da Unidade pelo órgão 
responsável por sua administração.
 
§ 4°. A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à 
prévia autorização do órgão responsável pela administra-
ção da Unidade, às condições e restrições por esta estabe-
lecida e àquelas previstas em regulamento.
 
§ 5°. A Floresta Municipal disporá de um Conselho Consul-
tivo, presidido pelo órgão responsável por sua administra-
ção e constituído por representantes de órgãos públicos, 
de organizações da sociedade civil e, quando for o caso, 
das populações tradicionais residentes.
 
Art. 38. A Reserva Extrativista Municipal é uma área utili-
zada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsis-
tência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, 
na agricultura de subsistência e na criação de animais de 
pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os 
meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar 
o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.
 
§ 1°. A Reserva Extrativista Municipal é de domínio pú-
blico, sendo que as áreas particulares incluídas em seus 
limites devem ser desapropriadas, com uso concedido às 
populações extrativistas tradicionais conforme o disposto 
em regulamentação específica e o previsto nesta Lei, es-
pecialmente:
 
I - A posse e o uso das áreas ocupadas pelas populações 
tradicionais na Reserva Extrativista Municipal serão regu-
lados por contrato, conforme se dispuser no regulamento 
desta Lei;
 
II - As populações de que trata este artigo obrigam-se a 
participar da preservação, recuperação, defesa e manu-
tenção da unidade de conservação;
 
III - O uso dos recursos naturais pelas populações de que 
trata este artigo obedecerá às seguintes normas:
 
a) proibição do uso de espécies localmente ameaçadas de 

extinção ou de práticas que danifiquem os seus habitats;

b) proibição de práticas ou atividades que impeçam a re-
generação natural dos ecossistemas;

c) demais normas estabelecidas na legislação, no Plano 
de Manejo da Unidade de Conservação e no contrato de 
concessão de direito real de uso.
 
§ 2°. A Reserva Extrativista Municipal será gerida por um 
Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável 
por sua administração e constituído por representantes de 
órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das 
populações tradicionais residentes na área, conforme se 
dispuser em regulamento e no ato de criação da Unidade.
 
§ 3°. A visitação pública é permitida, desde que compatí-
vel com os interesses locais e de acordo com o disposto no 
Plano de Manejo da área.
 
§ 4°. A pesquisa científica é permitida e incentivada, sujei-
tando-se à prévia autorização do órgão responsável pela 
administração da Unidade, às condições e restrições por 
este estabelecida e às normas previstas em regulamento.
 
§ 5°. O Plano de Manejo da Unidade será aprovado pelo 
seu Conselho Deliberativo.
 
§ 6°. São proibidas a exploração de recursos minerais e a 
caça amadorística ou profissional.
 
§ 7°. A exploração comercial de recursos madeireiros só 
será admitida em bases sustentáveis e em situações espe-
ciais e complementares às demais atividades desenvolvi-
das na Reserva Extrativista, conforme o disposto em regu-
lamento e no Plano de Manejo da Unidade.
 
Art. 39. A Reserva de Fauna Municipal é uma área natu-
ral com populações animais de espécies nativas, terrestres 
ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para 
estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sus-
tentável de recursos faunísticos.
 
§ 1º. A Reserva de Fauna Municipal é de posse e domínio 
público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus 
limites devem ser desapropriadas na forma da lei.
 
§ 2º. A visitação pública na Reserva de Fauna Municipal 
pode ser permitida, desde que compatível com o Plano de 
Manejo da Unidade e de acordo com as normas estabeleci-
das pelo órgão responsável por sua administração.
 
§ 3º. É proibido o exercício da caça amadorística ou profis-
sional, na Reserva de Fauna Municipal.
 
§ 4º. A comercialização dos produtos e subprodutos re-
sultantes das pesquisas obedecerá ao disposto nas leis e 
regulamentos sobre fauna.
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 Art. 40. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mu-
nicipal é uma área natural que abriga populações tradicio-
nais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis 
de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao lon-
go de gerações e adaptados às condições ecológicas locais 
e que desempenham um papel fundamental na proteção 
da natureza e na manutenção da diversidade biológica.
 
§ 1°. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal 
tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mes-
mo tempo, assegurar as condições e os meios necessários 
para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade 
de vida e exploração dos recursos naturais das populações 
tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar 
o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, de-
senvolvido por estas populações.
 
§ 2°. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Munici-
pal é de domínio público, sendo que as áreas particulares 
incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, 
desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
 
§ 3°. O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicio-
nais será regulado conforme o disposto em regulamenta-
ção específica e o previsto nesta Lei, especialmente:
 
I - A posse e o uso das áreas ocupadas pelas populações 
tradicionais na Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Municipal serão regulados por contrato, conforme se dis-
puser no regulamento desta Lei;
 
II - As populações de que trata este artigo obrigam-se a 
participar da preservação, recuperação, defesa e manu-
tenção da Unidade de Conservação;
 
III - O uso dos recursos naturais pelas populações de que 
trata este artigo obedecerá às seguintes normas:
 
a) proibição do uso de espécies localmente ameaçadas de 
extinção ou de práticas que danifiquem os seus habitats;
b) proibição de práticas ou atividades que impeçam a re-
generação natural dos ecossistemas;

c) demais normas estabelecidas na legislação, no Plano 
de Manejo da Unidade de Conservação e no contrato de 
concessão de direito real de uso.
 
§ 4°. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal 
será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo 
órgão responsável por sua administração e constituído por 
representantes de órgãos públicos, de organizações da so-
ciedade civil e das populações tradicionais residentes na 
área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de 
criação da Unidade.
 
§ 5°. As atividades desenvolvidas na Reserva de Desen-
volvimento Sustentável Municipal obedecerão às seguintes 
condições:

I - é permitida e incentivada a visitação pública, desde que 
compatível com os interesses locais e de acordo com o 
disposto no Plano de Manejo da área;
 
II - é permitida e incentivada a pesquisa científica voltada 
à conservação da natureza, à melhor relação das popula-
ções residentes com seu meio e à educação ambiental, su-
jeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela 
administração da unidade, às condições e restrições por 
este estabelecida e às normas previstas em regulamento;
 
III - deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico 
entre o tamanho da população e a conservação;
 
IV - é admitida a exploração de componentes dos ecos-
sistemas naturais em regime de manejo sustentável e a 
substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, 
desde que sujeitas ao zoneamento, às limitações legais e 
ao Plano de Manejo da área.
 
§ 6°. O Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Municipal definirá as zonas de proteção inte-
gral, de uso sustentável e de amortecimento e corredores 
ecológicos, e será aprovado pelo Conselho Deliberativo da 
Unidade.
 
Art. 41. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma 
área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo 
de conservar a diversidade biológica.
 
§ 1º. O gravame de que trata este artigo constará de termo 
de compromisso assinado perante o órgão ambiental, que 
verificará a existência de interesse público, e será averba-
do à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis.
 
§ 2°. Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Pa-
trimônio Natural, conforme se dispuser em regulamento:
 
I - a pesquisa científica;
 
II - a visitação com objetivos turísticos, recreativos e edu-
cacionais.
 
§ 3°. Os órgãos integrantes do Sistema Municipal de Uni-
dade de Conservação, sempre que possível e oportuno, 
prestarão orientação técnica e científica ao proprietário de 
Reserva Particular do Patrimônio Natural para a elaboração 
de um Plano de Manejo ou de Proteção e de Gestão da 
Unidade.
 
SUBSEÇÃO II
DA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DAS UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAL.
 
Art. 42. A criação de uma Unidade de Conservação muni-
cipal deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta 
pública, bem como outros critérios estabelecidos em legis-
lação federal e estadual vigentes.
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 Art. 43. A lei será o instrumento legal para criação de 
Unidades de Conservação Municipais.
 
Art. 44. As Unidades de Conservação Municipais deverão 
ser regulamentadas mediante Decreto do Poder Executivo 
Municipal.

I – No Município de Ibiraçu, fica mantida a seguinte Unida-
de de Conservação:

a) Reserva florestal no “Morro do Aricanga” com área 
de 657.086,66 m², situado no lugar Aricanga, distrito sede 
deste Município e comarca, limitando-se ao Norte com Pe-
dreiras e uma posse de José Maria Depizzol, ao Sul com 
Otávio Cera, a Leste com Henrique Tonon, Herdeiros de 
Francisco Lombardi os vendedores e Luiz Lombardi, re-
gistrada no RGI sob nº 2-4015 no livro 2-U e cadastrado 
no INCRA sob nº 504041002194, desapropriada pela Lei 
Municipal nº 1.318 de 31 de agosto de 1987.
 
Art. 45. As Unidades de Conservação Municipais devem 
dispor de um Plano de Manejo conforme prevê a Lei Fede-
ral que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conser-
vação (SNUC).
 
§ 1º. O Plano de Manejo deve abranger a área da Unidade 
de Conservação, sua zona de amortecimento e os corredo-
res ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover 
sua integração à vida econômica e social das comunidades 
vizinhas.
 
§ 2º. O Plano de Manejo de uma Unidade de Conservação 
deve ser elaborado no prazo de até cinco anos a partir da 
data de sua criação.
 
§ 3º. São proibidas, nas Unidades de Conservação, quais-
quer alterações, atividades ou modalidades de utilização 
em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Ma-
nejo e seus regulamentos.
 
Art. 46. As Unidades de Conservação devem possuir uma 
zona de amortecimento e, quando conveniente, corredo-
res ecológicos.
 
§ 1º. O órgão responsável pela administração da Unidade 
estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupa-
ção e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos 
corredores ecológicos.
 
§ 2º. Os limites da zona de amortecimento e dos corre-
dores ecológicos e as respectivas normas de que trata o § 
1º poderão ser definidas no ato de criação da Unidade ou 
posteriormente.
 
Art. 47. Para cada Unidade de Conservação deverá ser de-
signado pelo Secretário Municipal de Agricultura, Desen-
volvimento Rural e Meio Ambiente, dentre os servidores 
municipais, um Gestor com formação ou com experiência 
na área ambiental.

Art. 48. Ficam proibidas as atividades comerciais de ex-
tração mineral nas Unidades de Conservação Municipais.
 
Art. 49. A alteração adversa, a redução da área ou a ex-
tinção de Unidades de Conservação somente será possível 
mediante prévia consulta ao COMDEMA, realização de Au-
diência Pública e edição de lei municipal.
 

SUBSEÇÃO III
DOS CONSELHOS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

 
Art. 50. Os Conselhos de Unidades de Conservação, com-
postos paritariamente por órgãos e entidades governamen-
tais e não governamentais, serão criados por Decreto do 
Executivo Municipal, observada sua natureza de atuação.
 
Parágrafo Único. O mandato dos Conselheiros será de 2 
(dois) anos, permitida a recondução, resguardado aos ór-
gãos do Poder Público representados no Conselho, proce-
der a substituição dos conselheiros sempre que se fizer 
necessário.
 
Art. 51. O Conselho da Unidade de Conservação será pre-
sidido pelo Gestor, e o vice-presidente deverá ser eleito 
dentre os demais conselheiros.
 
Art. 52. Enquanto não criado o Conselho de cada Unidade 
de Conservação, sua administração e gestão ficará a cargo 
do Gestor em parceria com a SEMAG.
 
Art. 53. As demais normas de gestão da Unidade de Con-
servação e funcionamento do Conselho serão estabeleci-
das mediante Decreto regulamentar do Poder Executivo 
Municipal.
 
Art. 54. As despesas decorrentes da instalação e funciona-
mento dos Conselhos serão suplementadas por recursos 
do Executivo Municipal, podendo ser utilizado recurso do 
FUMDEMA para esse fim.
 
SEÇÃO III
DAS ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL E CULTURAL
 
Art. 55. São Áreas de Interesse Ambiental e Cultural aque-
las localizadas no território do Município de Ibiraçu com 
características naturais e culturais diferenciadas, que es-
truturam a paisagem ou constituem ecossistemas impor-
tantes, atribuindo-lhes identidades com repercussão de 
nível macro no Município.
 
SEÇÃO IV
DAS ÁREAS VERDES ESPECIAIS
 
Art. 56. As Áreas Verdes Especiais são espaços territoriais 
urbanos do Município que apresentam cobertura vegetal 



23/04/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1247

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 117

arbóreo-arbustiva florestada ou fragmentos florestais na-
tivos de domínio público ou particular, com objetivos de 
melhoria da paisagem, recreação e turismo para fins edu-
cativos, bem como para a melhoria da qualidade de vida.
 
Art. 57. A SEMAG definirá e o COMDEMA aprovará que 
áreas verdes especiais e de domínio particular deverão ser 
integradas aos espaços territoriais especialmente protegi-
dos do Município de Ibiraçu.
 
Parágrafo Único. O Poder Executivo Municipal adotará as 
medidas necessárias para regularizar a posse dessas áre-
as, conforme dispuser legislação pertinente.
 
Art. 58. O Município de Ibiraçu não pode alienar, dar em 
comodato ou doar a particulares ou a entes públicos as 
áreas verdes especiais, respeitadas as disposições da Lei 
de Parcelamento do Solo.
 
Art. 63 As áreas verdes e praças não podem sofrer altera-
ções que descaracterizem suas finalidades principais que 
visem ao lazer e a saúde da população.
 
Art. 59. A poda de árvores existentes nas áreas verdes de-
verá ser realizada com base em fundamentação técnica e 
de forma que não comprometa a integridade dos atributos 
que justifiquem sua proteção.
 
Art. 60. O Poder Público Municipal poderá, por meio de 
instrumento legal, instituir proteção especial para conser-
vação de uma determinada árvore, por motivo de sua lo-
calização, raridade, ou condição de porta-sementes, a ela 
concedendo “declaração de imune de corte”.
 
SEÇÃO V
DOS CORPOS HÍDRICOS E DAS NASCENTES
 
Art. 61. Os corpos hídricos e as nascentes são espaços 
territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público 
Municipal, observando-se:
 
I - cadastrar os corpos hídricos e as nascentes existentes 
no Município;
 
II - monitorar a qualidade de suas águas;
 
III - coibir a emissão de efluentes e resíduos de qualquer 
natureza, bem como a realização de atividades que pos-
sam provocar a poluição de suas águas;
 
IV - estimular a recuperação da vegetação natural e pro-
mover a reabilitação sanitária e ambiental da área no en-
torno.
 
Art. 62. Compete à SEMAG realizar fiscalização periódica 
dos corpos hídricos e nascentes do Município, visando sua 
preservação e qualidade de suas águas.

SEÇÃO VI
DOS MORROS, MONTES E AFLORAMENTOS ROCHOSOS
 
Art. 63. Os morros, montes e afloramentos rochosos são 
áreas que compõem as zonas de proteção ambiental ou 
paisagística, definidas pelo zoneamento ambiental.
 
SEÇÃO VIII
DAS LAGOAS NO MUNICÍPIO
 
Art. 64. As lagoas são espaços territoriais protegidos, cuja 
conservação é essencial para a manutenção do equilíbrio 
ecológico no Município, especialmente dos recursos hídri-
cos.
 
Parágrafo Único. As lagoas são bens públicos de uso co-
mum do povo, sendo assegurado sempre livre e franco 
acesso a elas, em qualquer direção e sentido.
 
Art. 65. A Secretaria Municipal de Municipal de Agricul-
tura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente – SEMAG 
realizará o monitoramento e a fiscalização das lagoas do 
Município visando:
 
I - o acompanhamento e divulgação de informações sobre 
qualidade de suas águas, especialmente as situadas no 
perímetro urbano;
 
II - coibir a emissão de efluentes e resíduos de qualquer 
natureza, bem como a realização de atividades que pos-
sam provocar poluição hídrica;
 
III - fiscalizar a vegetação ciliar, bem como estimular sua 
recuperação.
 
CAPÍTULO III
DOS ESTUDOS AMBIENTAIS
 
Art. 66. Estudos Ambientais são todos e quaisquer estudos 
relativos à avaliação dos aspectos e impactos ambientais 
relacionados à localização, instalação, operação, amplia-
ção ou regularização de uma atividade potencialmente 
poluidora, tais como: diagnóstico ambiental, estudo pre-
liminar de risco, estudo de impacto de vizinhança, estudo 
do impacto ambiental, plano de controle ambiental, plano 
de manejo, plano de recuperação de área degradada, re-
latório ambiental ou de auditoria ambiental, entre outros, 
conforme as disposições da legislação federal, estadual e 
municipal vigente e das estabelecidas em Decreto do Po-
der Executivo Municipal, quando necessário.
 
Art. 67. A SEMAG poderá exigir com base em parecer téc-
nico fundamentado, sempre que entender necessário ou 
quando houver previsão na legislação vigente, a elabora-
ção de Estudos Ambientais.
 
§ 1º A elaboração dos Estudos Ambientais deverá ser 
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precedida e orientada por termo de referência aprovado 
pela SEMAG, onde serão definidos os estudos, projetos e 
demais itens a serem apresentados.
 
§ 2º Correrão por conta exclusiva do proponente do em-
preendimento todas as despesas e custos referentes à re-
alização dos Estudos Ambientais.
 
SEÇÃO I
DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO RELATÓRIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL
 
Art. 68. O Estudo de Impacto Ambiental - EIA, além de 
obedecer aos princípios e objetivos da legislação vigente, 
obedecerá às seguintes diretrizes:
 
I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de lo-
calização de projeto, confrontando-as com a hipótese de 
não execução do projeto;
 
II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos am-
bientais gerados nas fases de implantação e operação da 
atividade;
 
III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou 
indiretamente afetada pelos impactos, denominada área 
de influência do projeto, considerando, em todos os casos, 
a bacia hidrográfica na qual se localiza;
 
lV - Considerar os planos e programas governamentais, 
propostos e em implantação na área de influência do pro-
jeto, e sua compatibilidade;
 
V – realizar o diagnóstico ambiental da área de influên-
cia do empreendimento, com completa descrição e análise 
dos recursos naturais e suas interações, tal como existem, 
de modo a caracterizar a situação ambiental da região, 
antes da implantação do empreendimento;
 
VI - definir medidas redutoras para os impactos negativos 
bem como medidas potencializadoras dos impactos positi-
vos decorrentes do empreendimento;
 
VII - elaborar programa de acompanhamento e monito-
ramento dos impactos positivos e negativos, indicando a 
frequência, os fatores e parâmetros a serem considerados, 
que devem ser mensuráveis e ter interpretações inequí-
vocas.
 
Art. 69. O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no 
mínimo, as seguintes avaliações técnicas:
 
I – diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, 
completa descrição e análise dos recursos naturais e suas 
interações, tal como existem, de modo a caracterizar a 
situação ambiental da área, antes da implantação do pro-
jeto, considerando:

a) o meio físico: o solo, o subsolo, as águas, o ar e o clima, 
destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e 
aptidões do solo, os corpos d’água, o regime hidrológico, 
as correntes marinhas e as correntes atmosféricas;

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais: a flora e 
a fauna, destacando as espécies indicadoras da qualidade 
ambiental, de valor científico e econômico, raras e amea-
çadas de extinção, e as áreas de preservação permanente;

c) o meio sócio-econômico: o uso e ocupação do solo, os 
usos da água e da sócio economia, destacando os sítios e 
monumentos arqueológicos, históricos e culturais da co-
munidade, as relações de dependência entre a sociedade 
local, os recursos naturais e a potencial utilização futura 
desses recursos.
 
II - Análise dos impactos ambientais do empreendimento e 
de suas alternativas, através de identificação, previsão da 
magnitude e interpretação da importância dos prováveis 
impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos 
e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, ime-
diatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; 
seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas 
e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais;
 
III – definição das medidas mitigadoras dos impactos ne-
gativos, entre elas os equipamentos de controle e siste-
mas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de 
cada uma delas;
 
IV – elaboração do programa de acompanhamento e mo-
nitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando 
os fatores e parâmetros a serem considerados.
 
Parágrafo Único. A SEMAG fornecerá as instruções adicio-
nais que se fizerem necessárias, devido às peculiaridades 
do projeto e características ambientais da área.
 
Art. 70. O estudo de impacto ambiental será realizado por 
equipe multidisciplinar habilitada, não dependente direta 
ou indiretamente do proponente do projeto e que será res-
ponsável tecnicamente pelos resultados apresentados.
 
Art. 71. O relatório de impacto ambiental - RIMA refletirá 
as conclusões do estudo de impacto ambiental e conterá, 
no mínimo:
 
I - Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e 
compatibilidade com as políticas setoriais, planos e pro-
gramas governamentais;
 
II - A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas 
e locacionais, especificando para cada um deles, nas fases 
de construção e operação a área de influência, as matérias 
primas, e mão de obra, as fontes de energia, os processos 
e técnica operacionais, os prováveis efluentes, emissões, 
resíduos de energia, os empregos diretos e indiretos a se-
rem gerados;
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 III - A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos 
ambiental da área de influência do projeto;
 
IV - A descrição dos prováveis impactos ambientais da im-
plantação e operação da atividade, considerando o proje-
to, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência 
dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios 
adotados para sua identificação, quantificação e interpre-
tação;
 
V - a caracterização da qualidade ambiental futura da área 
de influência, comparando as diferentes situações da ado-
ção do projeto e suas alternativas, bem como a hipótese 
de sua não realização;
 
VI - A descrição do efeito esperado das medidas mitigado-
ras previstas em relação aos impactos negativos, mencio-
nando aqueles que não puderam ser evitados, e o grau de 
alteração esperado;
 
VII - O cronograma de acompanhamento e monitoramento 
dos impactos;
 
VIII - Recomendação quanto à alternativa mais favorável 
(conclusões e comentários de ordem geral).
 
                § 1º. O RIMA deve ser apresentado de forma 
objetiva e adequada a sua compreensão. As informações 
devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas 
por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de 
comunicação visual, de modo que se possam entender as 
vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as 
conseqüências ambientais de sua implementação.
 
                   § 2º. Todo RIMA que for elaborado para o licen-
ciamento de atividade potencial ou efetivamente poluido-
ra/degradadora do meio ambiente no Município de Ibiraçu, 
deverá ser disponibilizado para o público em geral.
 
                   § 3º. A SEMAG deve manifestar-se conclusi-
vamente no âmbito de sua competência sobre o EIA/RIMA 
em até 12 (doze) meses a contar da data do recebimento, 
excluídos os períodos dedicados à prestação de informa-
ções complementares.
 
                  § 4º. Os órgãos públicos que manifesta-
rem interesse, ou tiverem relação direta com o projeto, 
receberão cópia do RIMA, para conhecimento e manifesta-
ção.
 
               § 5º. Ao determinar a execução do estudo de im-
pacto ambiental e apresentação do RIMA, a SEMAG poderá 
determinar o prazo para recebimento dos comentários a 
serem feitos pelos órgãos públicos e demais interessados, 
e sempre que julgar necessário promoverá a realização de 
audiência pública para informação sobre o projeto e seus 
impactos ambientais e discussão do RIMA.
 

CAPÍTULO IV
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
 
Art. 72. O licenciamento ambiental municipal é o procedi-
mento administrativo pelo qual a SEMAG licencia a loca-
lização, instalação, operação e ampliação de atividades e 
empreendimentos, a execução de planos, programas, pro-
jetos e obras, bem como o uso e exploração dos recursos 
ambientais de qualquer espécie, consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras, ou capazes de, sob qualquer 
forma ou intensidade, causar degradação ambiental, de 
impacto local, realizadas por pessoas físicas ou jurídicas, 
de direito público ou privado, considerando as disposições 
gerais, regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao 
caso, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.
 
§ 1º. As atividades de impacto local previstas no “caput” 
deste artigo são aquelas cujo impacto ambiental seja con-
siderado restrito exclusivamente à área de circunscrição 
territorial do Município de Ibiraçu, conforme tipologia de-
finida pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, conside-
rando os critérios de porte, potencial poluidor e natureza 
da atividade.
 
§ 2º. A competência da SEMAG para o licenciamento am-
biental abrange também aquelas atividades não conside-
radas de impacto local que lhe foram formalmente delega-
das por outros entes federativos.
 
§ 3º. Para a realização do procedimento administrativo de 
licenciamento ambiental cabe ao Poder Executivo Munici-
pal assegurar à SEMAG:
 
I – disponibilidade de recursos humanos com capacidade 
técnica para atuar na área ambiental;
 
II – disponibilidade de infraestrutura operacional adequa-
da à concessão, fiscalização e acompanhamento das auto-
rizações e licenciamentos ambientais.
 
§ 4º. No procedimento de licenciamento ambiental deverá 
constar, obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Muni-
cipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento 
ou atividade estão em conformidade com a legislação apli-
cável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a 
autorização para supressão de vegetação e a outorga para 
o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes.
 
§ 5º. As empresas instaladas no âmbito do Município de 
Ibiraçu, passiveis de Licenciamento Ambiental Municipal 
ficam obrigadas a manter vinculo, no mínimo, com um res-
ponsável técnico ambiental, que responderá pelas infor-
mações por ela prestadas, cuja atuação estará relacionada 
à elaboração do licenciamento, prestar informações téc-
nicas quanto ao atendimento de condicionantes e acom-
panhar as atividades exercidas pelo empreendimento, no 
que tange à atividade potencialmente poluidora ou degra-
dadora e seus aspectos educativo-ambientais.
 



23/04/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1247

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 120

§ 6º. O responsável técnico ambiental deverá ter habilita-
ção e capacitação técnica para dirimir sobre aspectos, im-
pactos e controles ambientais pertinentes a atividade a ser 
licenciada, devendo emitir Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART ou equivalente.
 
Art. 73. Qualquer empreendimento com atuação no terri-
tório do Município de Ibiraçu licenciado no âmbito Federal 
ou Estadual, fica obrigado a protocolar, na íntegra, cópia 
em formato de arquivo digital dos Estudos Ambientais re-
alizados na fase do licenciamento.
 
Art. 74. O licenciamento ambiental das atividades e em-
preendimentos potencialmente poluidores ou degradado-
res do meio ambiente conterá as seguintes modalidades 
de licença e autorização ambiental:
 
 
I – LMP - Licença Municipal Prévia;
 
II – LMI - Licença Municipal de Instalação;
 
III – LMO - Licença Municipal de Operação;
 
IV – LMA - Licença Municipal de Ampliação;
 
V – LMR - Licença Municipal de Regularização;
 
VI – LMU - Licença Municipal Única;
 
VII – LMS - Licença Municipal Simplificada;
 
VIII – AMA - Autorização Municipal Ambiental.
 
Art. 75. A Licença Municipal Prévia - LMP será requerida 
pelo interessado na fase inicial de planejamento do em-
preendimento ou atividade, contendo as informações e re-
quisitos básicos a serem atendidos para a sua viabilidade.
 
Parágrafo Único. A concessão da LMP não autoriza a inter-
venção no local do empreendimento.
 
Art. 76. A Licença Municipal de Instalação - LMI é neces-
sária para o início da implantação do empreendimento ou 
atividade, de acordo com as especificações constantes dos 
planos, programas e projetos aprovados, incluindo as me-
didas de controle ambiental e demais condicionantes, da 
qual constituem motivo determinante.
 
Art. 77. A Licença Municipal de Operação – LMO autoriza a 
operação da atividade e/ou empreendimento, após a veri-
ficação do efetivo cumprimento do que consta das licenças 
anteriores, com as medidas de controle ambiental e con-
dicionantes determinadas para a operação, sem prejuízo 
do acompanhamento do desenvolvimento das atividades 
pela SEMAG.

Art. 78. A Licença Municipal de Ampliação – LMA autoriza 
a etapa de ampliação daqueles empreendimentos já licen-
ciados e que pretendam apenas aumentar a capacidade 
instalada e/ou de produção, sem que haja alteração e/ou 
inclusão de novas atividades.
 
Parágrafo Único. Ao término da etapa de ampliação, o em-
preendimento ou a atividade ampliada, deverá requerer 
nova licença municipal de operação contemplando a atual 
capacidade instalada e/ou de produção.
 
Art. 79. A Licença Municipal de Regularização – LMR é ato 
administrativo pelo qual o órgão ambiental, mediante ce-
lebração prévia de termo de compromisso ambiental, emi-
te uma única licença, que consiste em todas as etapas 
do licenciamento, para empreendimento ou atividade que 
já esteja em funcionamento ou em fase de implantação, 
respeitando, de acordo com a fase, as exigências próprias 
das Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, esta-
belecendo as condições, restrições e medidas de controle 
ambiental, adequando o empreendimento às normas am-
bientais vigentes.
 
Parágrafo Único. As atividades em funcionamento que se 
enquadrar em licenciamento simplificado terão uma LMR 
com os mesmos requisitos da Licença Simplificada.
 
Art. 80. A Licença Municipal Única - LMU é ato adminis-
trativo pelo qual o órgão ambiental emite uma única li-
cença estabelecendo as condições, restrições e medidas 
de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo 
empreendedor para empreendimentos e/ou atividades po-
tencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos am-
bientais, independente do grau de impacto, mas que, por 
sua natureza, constituem-se tão somente na fase de ope-
ração e que não se enquadram nas hipóteses de Licença 
Simplificada nem de Autorização Ambiental.
 
Art. 81. A Licença Municipal Simplificada - LMS é ato ad-
ministrativo de procedimento simplificado pelo qual o ór-
gão ambiental emite apenas uma licença, que consiste em 
todas as fases do licenciamento, estabelecendo as condi-
ções, restrições e medidas de controle ambiental que de-
verão ser obedecidas pelo empreendedor para localizar, 
instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades 
utilizadoras de recursos ambientais consideradas de baixo 
impacto ambiental que se enquadrem na Classe Simplifi-
cada, constantes de Instruções Normativas instituídas pela 
SEMAG, bem como em resoluções do CONSEMA.
 
Art. 82. A Autorização Municipal Ambiental – AMA é ato ad-
ministrativo emitido em caráter precário e com limite tem-
poral, mediante o qual o órgão competente estabelece as 
condições de realização ou operação de empreendimentos, 
atividades, pesquisas e serviços de caráter temporário ou 
para execução de obras que não caracterizem instalações 
permanentes e obras emergenciais de interesse público, 
ou ainda, para avaliar a eficiência das medidas adotadas 
pelo empreendimento ou atividade.
 



23/04/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1247

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 121

Art. 83. As licenças ambientais poderão ser outorgadas de 
forma isolada, sucessiva ou cumulativamente, de acordo 
com a natureza, característica e fase da atividade ou ser-
viço requerido do licenciamento.
                                     
Art. 84. No caso de irregularidades ligadas ao licenciamen-
to, o empreendedor ficará sujeito a sanções e penalida-
des previstas neste Código, inclusive a cassação da licença 
ambiental, observadas a ampla defesa e o contraditório.
 
Art. 85. O Poder Executivo Municipal estabelecerá de for-
ma objetiva o procedimento adequado a cada atividade ou 
empreendimento, ressalvadas as peculiaridades verifica-
das na situação concreta que, fundamentadamente, exi-
jam outras providências à sua regularização.
 
Art. 86. O Poder Executivo Municipal regulamentará por 
meio de Decreto o licenciamento ambiental e estabelecerá 
prazos para análises de projetos, procedimentos, emissão 
de licenças, prazo de validade das licenças emitidas e de-
mais disposições.
 
SEÇÃO I
DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA
 
Art. 87. A participação pública no processo de licenciamen-
to ambiental tem caráter informativo e consultivo, servindo 
de subsídio para tomada de decisão do órgão ambiental.
 
Parágrafo Único. São formas de participação pública no 
processo de licenciamento ambiental:
 
I – Consulta Técnica;
 
II – Consulta Pública;
 
III – Audiência Pública.
 
Art. 88. A definição das formas de participação pública e 
demais regulamentações serão estabelecidas em instru-
mento legal do Executivo Municipal, observada a legisla-
ção federal e estadual.
 
SEÇÃO II
DA AUDITORIA AMBIENTAL
 
Art. 89. Para os efeitos deste Código denomina-se audito-
ria ambiental o processo de inspeção, análise e avaliação 
sistemática das condições gerais e específicas de funciona-
mento das atividades dos serviços ou das obras causado-
ras de significativo impacto ambiental, bem como de seus 
procedimentos e práticas ambientais, com o objetivo de:
 
I - verificar os níveis efetivos ou potenciais de poluição 
e degradação ambiental provocados pelas atividades ou 
obras auditadas;

 II - verificar o cumprimento de normas ambientais fede-
rais, estaduais e municipais;
 
III - examinar a política ambiental adotada pelo empre-
endedor, bem como o atendimento aos padrões legais em 
vigor, objetivando preservar o meio ambiente e a sadia 
qualidade de vida;
 
IV - avaliar os impactos sobre o meio ambiente causado 
por obras ou atividades auditadas;
 
V - analisar as condições de operação e de manutenção 
dos equipamentos e sistema de controle das fontes polui-
doras e degradadoras;
 
VI - examinar, através de padrões e normas de operação e 
manutenção, a capacitação dos operadores e a qualidade 
do desempenho da operação e manutenção dos sistemas, 
rotinas, instalações e equipamentos de proteção do meio 
ambiente;
 
VII - identificar riscos de prováveis acidentes e de emis-
sões contínuas, que possam afetar, direta ou indiretamen-
te, a saúde da população residente na área de influência;
 
VIII - analisar as medidas adotadas para a correção e/
ou compensação de não conformidades legais detectadas 
em auditorias ambientais anteriores, tendo como objetivo 
a preservação do meio ambiente e a sadia qualidade de 
vida.
 
Parágrafo Único. As medidas referidas no inciso VIII deste 
artigo deverão ter o prazo para a sua implantação, a partir 
da proposta do empreendedor, determinado pela SEMAG, 
a quem caberá, também, a fiscalização e aprovação.
 
Art. 90. A SEMAG poderá determinar os responsáveis pela 
atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degrada-
dora a realização de auditorias ambientais periódicas ou 
ocasionais, estabelecendo diretrizes e prazos específicos.
 
Parágrafo Único Nos casos de auditorias periódicas, os 
procedimentos relacionados à elaboração das diretrizes a 
que se refere o caput deste artigo deverão incluir a con-
sulta aos responsáveis por sua realização e à comunidade 
afetada, decorrente do resultado de auditorias anteriores.
 
Art. 91. As auditorias ambientais serão realizadas por con-
ta e ônus da empresa a ser auditada, por equipe técnica 
ou empresa de sua livre escolha, devidamente cadastrada 
no órgão ambiental municipal e acompanhada, a critério 
da SEMAG, por servidor público, técnico da área de meio 
ambiente.
 
§ 1o. Antes de dar início ao processo de auditoria, a em-
presa comunicará a SEMAG, a equipe técnica ou empresa 
contratada que realizará a auditoria.
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§ 2o. A omissão ou sonegação de informações relevantes 
descredenciarão os responsáveis para a realização de no-
vas auditorias, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, sendo 
o fato comunicado ao Ministério Público para as medidas 
judiciais cabíveis.
 
Art. 92. Deverão, obrigatoriamente, realizar auditorias 
ambientais periódicas, nas atividades de elevado potencial 
poluidor e degradador, entre as quais:
 
I - as indústrias ferro-siderúrgicas;
 
IV - atividades extratoras ou extrativistas de recursos na-
turais;
 
VII - as instalações destinadas à estocagem de substância 
tóxicas e perigosas;
 
VIII - as instalações de processamento e de disposição 
final de resíduos tóxicos ou perigosos;
 
IX - as instalações industriais, comerciais ou recreativas, 
cujas atividades gerem poluentes em desacordo com cri-
térios, diretrizes e padrões normatizados;
 
X - as fábricas de cimento;
 
XI - aterros sanitários, industriais e hospitalares;
 
XII - indústrias cerâmicas e assemelhadas;
 
XIII - indústrias mecânicas;
 
XIV - indústrias de bebidas;
 
XV - indústria moveleira;
 
XVI - indústria do vestiário e artefatos de tecidos;
 
XVII - indústrias, comércio de serviços de natureza po-
tencialmente poluidora ou degradadora caracterizada em 
normas brasileiras;
 
XVIII - as empresas de transporte de carga e passageiros;
 
XIX - postos de comercialização de derivados de petróleo e 
lavagem e lubrificação de veículos automotores;
 
XX - ou qualquer outro empreendimento que a SEMAG ou 
o COMDEMA, de forma fundamentada, manifestar a neces-
sidade de realização da auditoria ambiental.
 
§ 1o. Para os casos previstos neste artigo, o intervalo má-
ximo entre as auditorias ambientais periódicas será de 3 
(três) anos.

 § 2o. Sempre que constatadas infrações aos regulamen-
tos federais, estaduais e municipais de proteção ao meio 
ambiente, deverão ser realizadas auditorias periódicas so-
bre os aspectos a eles relacionados, até a correção das 
irregularidades, independentemente de aplicação de pena-
lidade administrativa e da provação de ação civil pública.
 
Art. 93. O não atendimento à realização da auditoria nos 
prazos e condições determinados caracterizará infração 
ambiental, sujeitando o infrator à pena pecuniária e, quan-
do cabível, interdição da atividade, independentemente de 
aplicação de outras penalidades legais já previstas.
 
Art. 94. Tratando-se de atividades sujeitas à auditoria am-
biental no âmbito federal ou estadual poderá a SEMAG dis-
pensar a realização de auditoria ambiental municipal.
 
Parágrafo Único. Ante a constatação de indícios de irre-
gularidades nas atividades sujeitas à auditoria ambiental, 
poderá a SEMAG, a qualquer tempo, exigir a realização de 
nova auditoria.
 
SEÇÃO III
DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
 
Art. 95. Estão sujeitos à elaboração de Plano de Gerencia-
mento de Resíduos Sólidos: 
 
§ 1º. Os geradores de resíduos sólidos classificados como:
 
I - resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: 
os gerados nessas atividades, excetuados os resíduos do-
miciliares e os resíduos de limpeza urbana;
 
II - resíduos industriais: os gerados nos processos produ-
tivos e instalações industriais; 
 
III - resíduos de serviços de saúde:
 
a) aqueles provenientes de qualquer unidade que execu-
te atividades de natureza médico-assistencial humana ou 
animal;

b) aqueles provenientes de centros de pesquisa, desen-
volvimento ou experimentação na área de farmacologia e 
saúde;

c) medicamentos e imunoterápicos vencidos ou deterio-
rados;

d) aqueles provenientes de necrotérios, funerárias e servi-
ços de medicina legal; e

e) aqueles provenientes de barreiras sanitárias.
 
IV - resíduos de mineração: os gerados na atividade de 
pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios; 
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 § 2º. Os estabelecimentos comerciais e de prestação de 
serviços que: 
 
I - gerem resíduos perigosos; 
        
II - gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não 
perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não 
sejam equiparados aos resíduos domiciliares;
 
III – gerem resíduos acima de 120 (cento e vinte) litros 
por dia.
 
§ 3º. As empresas de construção civil, nos termos do re-
gulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do 
SISNAMA. 
 
§ 4º. Os responsáveis pelos terminais e outras instalações 
de serviços de transportes: os originários de portos, aero-
portos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários 
e empresas de transporte. 
 
§ 5º. Os responsáveis por atividades agrossilvopastoris. 
 
Art. 96. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem 
o seguinte conteúdo mínimo:
 
I - descrição do empreendimento ou atividade; 
 
II - diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou adminis-
trados, contendo a origem, o volume e a caracterização 
dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles re-
lacionados;
 
III - observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do 
SISNAMA, do SNVS e do SUASA e, se houver, o plano mu-
nicipal de gestão integrada de resíduos sólidos: 
        
a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do geren-
ciamento de resíduos sólidos; 

b) definição dos procedimentos operacionais relativos às 
etapas do gerenciamento de resíduos sólidos sob respon-
sabilidade do gerador. 
        
IV - identificação das soluções consorciadas ou comparti-
lhadas com outros geradores; 
 
V - ações preventivas e corretivas a serem executadas em 
situações de gerenciamento incorreto ou acidentes; 
 
VI - metas e procedimentos relacionados à minimização da 
geração de resíduos sólidos e, observadas as normas esta-
belecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, 
à reutilização e reciclagem; 
 
VII - se couber, ações relativas à responsabilidade com-
partilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

 VIII - medidas saneadoras dos passivos ambientais rela-
cionados aos resíduos sólidos; 
 
IX - periodicidade de sua revisão, observado, se couber, 
o prazo de vigência da respectiva licença de operação a 
cargo dos órgãos do SISNAMA. 
 
§ 1º.  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos aten-
derá ao disposto no plano municipal de gestão integrada 
de resíduos sólidos do respectivo Município, sem prejuízo 
das normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do 
SNVS e do SUASA. 
 
§ 2º. A inexistência do plano municipal de gestão integrada 
de resíduos sólidos não obsta a elaboração, a implementa-
ção ou a operacionalização do plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos. 
 
Art. 97. Para a elaboração, implementação, operaciona-
lização e monitoramento de todas as etapas do plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o con-
trole da disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos, será designado responsável técnico devidamente 
habilitado. 
 
Art. 98. Os responsáveis por plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos manterão atualizadas e disponíveis ao ór-
gão municipal competente, e a outras autoridades, infor-
mações completas sobre a implementação e a operaciona-
lização do plano sob sua responsabilidade.
 
Parágrafo Único.  Para a consecução do disposto no caput, 
sem prejuízo de outras exigências cabíveis por parte das 
autoridades, será elaborado e apresentado relatório de 
manifesto de recolhimento de transporte e deposição final 
de resíduo emitido por empresa licenciada para este fim, 
no mínimo, com período anual.
Art. 99. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é 
parte integrante do processo de licenciamento ambiental 
do empreendimento. 
 
Parágrafo Único.  Nos empreendimentos e atividades não 
sujeitos a licenciamento ambiental, a aprovação do plano 
de gerenciamento de resíduos sólidos cabe à SEMAG.
 
CAPÍTULO V

DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
 
Art. 100. O Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
– FUMDEMA se destina, à implementação de programas, 
planos e projetos de recuperação, conservação, pesquisa 
e educação ambiental, da Política Municipal de Meio Am-
biente, bem como para a aquisição de bens duráveis que 
sejam necessários para a sua execução, vedada a utiliza-
ção para o pagamento de pessoal da administração direta 
e indireta.
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 Parágrafo Único.  O uso dos recursos que trata o caput 
deste artigo será utilizado de forma suplementar quando 
não executado pela administração pública municipal.
 
Art. 101. O FUMDEMA será constituído por:
 
I – transferências da União, do Estado e de suas respecti-
vas autarquias, empresas públicas, sociedades de econo-
mia mista e fundações;
 
II - dotações orçamentárias específicas do Município;
 
III - produto resultante de convênios, contratos e acordos 
celebrados com entidades públicas ou privadas, nacionais 
e internacionais;
 
IV - rendas provenientes de multa administrativa por in-
frações às normas ambientais;
 
V - recolhimentos feitos por pessoa física ou jurídica cor-
respondente ao pagamento de fornecimento de mudas e 
prestação de serviços de assessoria, treinamento e licen-
ciamento ambiental;
 
VI - receitas resultantes de doações, legados, contribui-
ções em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis que ve-
nha a receber de pessoas físicas ou jurídicas ou de orga-
nismos públicos e privados, nacionais e internacionais;
 
VII - rendimentos provenientes de suas aplicações finan-
ceiras;
 
VIII - recursos provenientes de compensação ambiental;
 
IX – renda proveniente de taxas de licenciamento ambien-
tal;
 
X - outros recursos, créditos, royalties e rendas que lhes 
possam ser destinados, inclusive aqueles previstos em le-
gislação específica.
 
Parágrafo Único. Os recursos do FUMDEMA serão alocados 
de acordo com as diretrizes e metas do Plano Estratégico 
e do Plano de Ação do Meio Ambiente, a ser aprovado pelo 
COMDEMA.
 
Art. 102. O FUMDEMA será gerido pela SEMAG, a quem 
caberá:
 
I - estabelecer e implementar a política de aplicação dos 
recursos do FUMDEMA através do Plano Estratégico e do 
Plano de Ação do Meio Ambiente, ouvido o COMDEMA;
 
II - elaborar proposta orçamentária do FUMDEMA, obser-
vados o Plano Plurianual – PPA, a Lei das Diretrizes Orça-
mentárias e demais normas e padrões estabelecidos na 

legislação pertinente;
 
III - ordenar e controlar as despesas do FUMDEMA;
 
IV - aprovar os balancetes mensais de receita e de despe-
sa e o Balanço Geral do FUMDEMA;
 
V - encaminhar o Relatório de atividades e as prestações 
de contas anuais ao COMDEMA;
 
VI - firmar convênios e contratos referentes aos recursos 
do FUMDEMA.
 
Art. 103. A SEMAG, para exercer a gestão administrati-
va, financeira e contábil do FUMDEMA, deverá criar, por 
ato normativo, a Comissão de Gestão do FUMDEMA (CGF), 
constituído por 03 membros, sendo 01 Secretário Executi-
vo, cargo exercido pelo titular da SEMAG, 01 Tesoureiro e 
01 Secretário indicados pelo COMDEMA.
 
§ 1o. A CGF terá as seguintes atribuições e competências:
 
I - elaborar o Plano de Ação e a Proposta Orçamentária do 
FUMDEMA;
 
II - elaborar os balancetes mensais e balanço anual do 
FUMDEMA;
 
III - elaborar o Relatório de atividades e as prestações 
de conta anuais, contendo balancetes das operações fi-
nanceiras e patrimoniais, extratos bancários e respectivas 
conciliações, relatório de despesa do FUMDEMA e balanço 
anual;
 
IV - providenciar liberações dos recursos relativos ao pro-
jeto de atividades;
 
V - analisar, emitir parecer conclusivo e submeter à Se-
cretaria Municipal de Municipal de Agricultura, Desenvol-
vimento Rural e Meio Ambiente os projetos e atividades 
apresentados ao FUMDEMA;
 
VI - acompanhar e controlar a execução dos projetos e ati-
vidades aprovadas pelo FUMDEMA, receber e analisar seus 
relatórios e prestação de contas correspondente;
 
VII - coordenar e desenvolver as atividades administrati-
vas necessárias ao funcionamento do FUMDEMA;
 
VIII - promover os registros contábeis, financeiros e patri-
moniais do FUMDEMA, e o inventário dos bens;
 
IX - elaborar e manter atualizado o programa financeiro de 
despesas e pagamentos que deverão ser autorizados pela 
Secretaria Municipal de Municipal de Agricultura, Desen-
volvimento Rural e Meio Ambiente;
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 X - manter os controles necessários para captação, reco-
lhimento ou aplicação dos recursos do FUMDEMA;
 
XI - elaborar os relatórios de gestão administrativa e fi-
nanceira dos recursos alocados ao FUMDEMA;
 
XII - elaborar propostas de convênios, acordos e contratos 
a serem firmados entre a SEMAG e entidades públicas ou 
privadas, em consonância com os objetivos do FUMDEMA;
 
XIII - elaborar e submeter ao COMDEMA, o Regimento In-
terno de funcionamento do FUMDEMA.
 
§ 2º. Os recursos do FUMDEMA serão depositados em con-
ta específica, de acordo com as normas estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de Finanças.
 
CAPÍTULO VI
 
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
 
Art. 104. A educação ambiental é um componente essen-
cial e permanente da educação municipal, e será ordenada 
através da Política Municipal de Educação Ambiental, de 
forma articulada em todos os níveis e modalidades do pro-
cesso educativo, em caráter formal e não formal.
 
Parágrafo Único. A Política Municipal de Educação Ambien-
tal será instituída por legislação específica.
 
Art. 105. O Setor de Educação Ambiental da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio 
Ambiente - SEMAG fomentará através da Educação Am-
biental a construção da cidadania ambiental, junto com 
a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal 
de Ação Assistência Social e Desenvolvimento Humano, 
Secretaria Municipal de Turismo Esporte Cultura e Lazer 
e a sociedade, formando agentes multiplicadores – Agen-
tes Ambientais Comunitários, para atuarem em parceria 
na busca de soluções locais das questões socioambientais 
globais.
 
CAPÍTULO VII
 
DAS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS
 
Art. 106. As informações ambientais, no que tange à li-
cenças ambientais requeridas e expedidas, consultores 
ambientais cadastrados, legislação ambiental municipal, 
projetos em andamento e outros, serão disponibilizados 
online por meio do sistema online. Este sistema será or-
ganizado e administrado pela SEMAG, com o objetivo de 
garantir o amplo acesso dos interessados às informações 
referentes aos profissionais, empresas e entidades que 
atuam na área de meio ambiente e permitir o conhecimen-
to sistematizado das atividades potencialmente poluidoras 
existentes no Município.

CAPÍTULO VIII
DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
 
Art. 107. A compensação ambiental é um mecanismo de 
compensação pelos efeitos de impactos ambientais ocor-
ridos quando da implantação ou operação de empreendi-
mentos, bem como decorrentes de degradações ou danos 
ambientais.
 
Art. 108. Cabe à SEMAG avaliar o grau de impacto ambien-
tal causado pela instalação ou operação de cada ativida-
de ou empreendimento, assim como aquele decorrente de 
degradação ou dano ambiental.
 
Art. 109. Os critérios, parâmetros, cálculos e forma de 
avaliação da compensação ambiental, assim como as con-
dições de seu cumprimento, serão definidos em Decreto 
do Executivo Municipal, observado o disposto na legislação 
pertinente. 
 
TÍTULO II
DO CONTROLE AMBIENTAL
 
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 110. O controle ambiental no Município será realizado 
através do licenciamento ambiental, fiscalização, monito-
ramento e auditoria ambiental de atividades e empreendi-
mentos potencial ou efetivamente poluidores ou causado-
res de degradação do meio ambiente.
 
§ 1º. Os padrões de qualidade ambiental deverão ser ex-
pressos quantitativamente, indicando as concentrações 
máximas de poluentes suportáveis em determinados am-
bientes, devendo ser respeitados os indicadores ambien-
tais de condições de autodepuração do corpo receptor.
 
§ 2º. Os padrões de qualidade ambiental incluirão, entre 
outros, a qualidade do ar, das águas, do solo e a emissão 
de ruídos.
 
Art.111. Os padrões e parâmetros de emissão e de qua-
lidade ambiental são aqueles estabelecidos pelos Poderes 
Públicos Municipal, Estadual e Federal, podendo o Municí-
pio estabelecer padrões locais mais restritivos, fundamen-
tados em parecer elaborado pela SEMAG e aprovado pelo 
COMDEMA.
 
Art. 112. O lançamento ou a liberação nas águas, no ar, no 
solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia que 
cause poluição ou degradação ambiental, está submetido 
às restrições estabelecidas pela legislação ambiental.
 
Art. 113. As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as empre-
sas e entidades públicas da administração indireta, cujas 
atividades sejam potencial ou efetivamente poluidoras ou 
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degradadoras do meio ambiente, ficam obrigadas ao ca-
dastro junto a SEMAG.
 
Art. 114. Não será permitida a concessão ou renovação de 
quaisquer licenças ou autorizações ambientais, cujo em-
preendimento esteja em débito com o Município.
 
§ 1º. A solicitação de licença ou autorização ambiental de-
verá estar devidamente acompanhada da Certidão Negati-
va de Débitos Municipais.
 
§ 2º. Aplica-se ao caput o débito, devidamente transitado 
em julgado, decorrente da aplicação de penalidade por in-
fração à legislação ambiental.
 
Art. 115. No exercício da fiscalização, quando o licencia-
mento for de competência estadual ou federal, a SEMAG 
poderá exigir estudos ou ações suplementares não con-
templadas no licenciamento.
 
CAPÍTULO II
DO AR
 
Art. 116. A qualidade do ar deverá ser mantida em con-
formidade com os padrões e normas de emissão definidas 
pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e os 
estabelecidos pela legislação estadual e municipal.
 
Art. 117. Quando da implantação da política municipal de 
controle da poluição atmosférica, deverão ser observadas 
as seguintes diretrizes:
 
I – a exigência de adoção das melhores tecnologias de 
controle de emissões relativas às atividades industriais, de 
comércio e de fontes móveis de emissões atmosféricas, 
de forma a assegurar a redução progressiva dos níveis de 
poluição;
 
II – melhoria na qualidade ou substituição dos combustí-
veis e otimização da eficiência do balanço energético;
 
III – proibição de implantação ou expansão de qualquer 
atividade que possa resultar na violação dos padrões fi-
xados;
 
IV – adoção de um sistema de monitoramento periódico 
ou contínuo das fontes por parte dos empreendimentos 
responsáveis, sem afetar, no entanto, qualquer ação fisca-
lizadora da SEMAG;
 
V – reunião dos instrumentos e equipamentos utilizados no 
monitoramento da qualidade do ar, organizados numa única 
rede, de forma a gerar informações confiáveis e proporcio-
nar melhores condições para o controle feito pela SEMAG;
 
VI – adoção de procedimentos operacionais adequados, que 
visem, sobretudo, prevenir problemas em equipamentos 

de controle da poluição e gerar dados rápidos para inter-
venções corretivas rotineiras e de emergência;
 
VII – realização do processo de licenciamento de implanta-
ção de fontes que gerem emissões, mediante a localização 
em áreas mais propícias à dispersão atmosférica, manten-
do as distâncias mínimas em relação a outras instalações 
urbanas, principalmente acerca de hospitais, creches, es-
colas, residências e áreas naturais protegidas.
 
Art. 118. Deverão ser cumpridos, entre outros, os seguin-
tes procedimentos gerais para o controle de emissão de 
material particulado:
 
I - na estocagem a céu aberto de materiais que possam 
gerar emissão por transporte eólico:
 
a) disposição das pilhas feita de modo a tornar mínimo o 
arraste eólico;

b) umidade mínima da superfície das pilhas, ou cobertura 
das superfícies por materiais ou substâncias selantes ou 
outras técnicas comprovadas que impeçam a emissão visí-
vel de poeira por arraste eólico;
c) a arborização das áreas circunvizinhas compatíveis com 
a altura das pilhas, de modo a reduzir a velocidade dos 
ventos incidentes sobre as mesmas.
 
II - as vias de tráfego interno das instalações comerciais 
e industriais deverão ser pavimentadas, ou lavadas, ou 
umectadas com a frequência necessária para evitar acú-
mulo de partículas sujeitas a arraste eólico;
 
III - sempre que tecnicamente possível, os locais de es-
tocagem e transferência de materiais que possam estar 
sujeitos ao arraste pela ação dos ventos, deverão ser man-
tidos sob cobertura, ou enclausurados ou outras técnicas 
comprovadas;
 
IV - as chaminés, equipamentos de controle de poluição 
do ar e outras instalações que se constituam em fontes de 
emissão, efetivas ou potenciais, deverão ser construídas 
ou adaptadas para permitir o acesso de técnicos encarre-
gados de avaliações relacionadas ao controle da poluição.
 
Art. 119. Ficam vedadas:
 
I - a queima ao ar livre de materiais que comprometam 
de alguma forma o meio ambiente ou a sadia qualidade 
de vida;
 
II - a emissão visível de poeiras, névoas e gases, excetu-
ando-se o vapor d’água, em qualquer operação de brita-
gem, moagem e estocagem;
 
III - a emissão de odores que possam criar incômodos à 
população, desde que não controladas;



23/04/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1247

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 127

 IV - a emissão de substâncias tóxicas, conforme enuncia-
do em legislação específica;
 
V - a transferência ou transporte de materiais que possam 
provocar emissões de poluentes atmosféricos acima dos 
padrões estabelecidos pela legislação.
 
Art. 120. As fontes de emissão deverão, a critério técnico 
fundamentado da SEMAG, apresentar relatórios periódicos 
de medição, dos quais deverão constar os resultados dos 
diversos parâmetros ambientais, a descrição da manuten-
ção dos equipamentos, bem como a representatividade 
destes parâmetros em relação aos níveis de produção.
 
Parágrafo Único. A SEMAG estabelecerá, em análise a cada 
atividade ou empreendimento, os prazos para apresenta-
ção dos relatórios periódicos de medição.
 
Art. 121. Todas as fontes de emissão existentes no Muni-
cípio deverão se adequar ao disposto neste Código, nos 
prazos estabelecidos pela SEMAG.
 
Art. 122. Decreto do Executivo Municipal estabelecerá os 
padrões de monitoramento e controle da qualidade do ar, 
observadas as normas federais, estaduais e municipais, 
em especial o disposto neste Código.
 
CAPÍTULO III
DO SOLO
 
Art. 123. A proteção do solo no Município visa:
 
I - garantir o uso racional do solo urbano, através dos ins-
trumentos de gestão competentes, observadas as diretri-
zes ambientais contidas no Plano Diretor Municipal;
 
II – garantir o uso sustentável do solo nos ecossistemas 
naturais e atividades rurais;
 
III – garantir a utilização do solo cultivável, por intermédio 
de adequado planejamento, desenvolvimento, fomento e 
disseminação de tecnologias e manejos;
 
IV – priorizar o controle da erosão, a contenção de encos-
tas e o reflorestamento das áreas degradadas;
 
V – priorizar a utilização de controle biológico de pragas e 
doenças;
 
VI – garantir a conservação do solo em áreas com cober-
tura de vegetação nativa.
 
Art. 124. A disposição de quaisquer resíduos no solo, líqui-
dos, gasosos ou sólidos, só será permitida mediante com-
provação de sua degradabilidade e da capacidade do solo 
de autodepurar-se, observando-se a legislação municipal, 
estadual e federal, e ainda os seguintes aspectos:

 I - capacidade de percolação;
 
II - garantia de não contaminação dos recursos hídricos;
 
III - limitação e controle da área afetada;
 
IV - reversibilidade dos efeitos negativos.
 
CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS MINERAIS
 
Art. 125. Cabe à SEMAG, respeitada a competência Esta-
dual e Federal, registrar, licenciar e fiscalizar as conces-
sões de direitos de pesquisa, exploração e beneficiamento 
dos recursos minerais no Município de Ibiraçu.
 
Art. 126. A extração e o beneficiamento de minerais só po-
derão ser realizados mediante a apresentação, no mínimo, 
do Plano de Controle Ambiental e do Plano de Recuperação 
de Área Degradada, sem prejuízo de outros estudos ou 
projetos que poderão ser exigidos pelo órgão ambiental.
 
Parágrafo Único. Tratando-se de beneficiamento dentro do 
perímetro urbano do Município, caberá à SEMAG definir 
a necessidade de exigência do Plano de Recuperação de 
Área Degradada ou outro estudo.
 
Art. 127. As atividades que utilizam o emprego de explosi-
vos dependerão do certificado de registro no órgão federal 
competente, sem prejuízo de outros documentos e infor-
mações exigidas pela SEMAG para a concessão de licen-
ciamento ambiental.
 
CAPÍTULO V
DO CONTROLE DAS SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS PERIGO-
SOS
 
Art. 128. É dever do Poder Público controlar e fiscalizar a 
produção, a estocagem, o transporte, a comercialização, a 
utilização e a destinação de substâncias ou produtos peri-
gosos, bem como as técnicas, os métodos e as instalações 
que comportem risco efetivo ou potencial para a sadia 
qualidade de vida e do meio ambiente.
 
Art. 129. São considerados substâncias ou produtos pe-
rigosos, para os efeitos deste Código, aqueles efetiva ou 
potencialmente nocivos à população, aos bens e ao meio 
ambiente, assim definidos e classificados pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pelo CONAMA - 
Conselho Nacional de Meio Ambiente, e outros que o COM-
DEMA considerar.
 
Art. 130. São vedados no Município:
 
I - o lançamento de esgoto in natura, em corpos d’água;
 
II - a fabricação, comercialização, transporte, armazena-
mento e utilização de armas químicas e biológicas;
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III - a instalação de depósitos de explosivos em locais não 
permitidos pelo Plano Diretor Municipal ou Lei de Uso e 
Ocupação do Solo;
 
IV - a utilização de metais pesados em quaisquer proces-
sos de extração, produção e beneficiamento, quando não 
submetidos a licenciamento ambiental prévio.
 
Art. 131. Compete ao gerador de resíduos perigosos, qual-
quer que seja a sua natureza, a responsabilidade por seu 
acondicionamento, coleta, tratamento e destinação final.
 
Art. 132. Os veículos, as embalagens e os procedimentos 
de transporte de substâncias ou produtos perigosos de-
vem seguir as normas pertinentes da ABNT e a legislação 
em vigor, bem como estar em perfeito estado de conser-
vação, manutenção e regularidade, além de devidamente 
sinalizados e identificados.
 
Art. 133. O uso de vias urbanas, férreas e marítimas do 
Município para o transporte de substâncias ou produtos 
perigosos obedecerá aos critérios estabelecidos pelas le-
gislações federais, estaduais e municipais pertinentes, e 
em especial nas normas expedidas pelo CONTRAN - Con-
selho Nacional de Trânsito.
 
Art. 134. Deverá o empreendedor elaborar e submeter à 
apreciação da SEMAG o Plano de Emergência e Contingên-
cia de Acidentes acerca das substâncias e produtos peri-
gosos.
 
CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS HÍDRICOS
 
Art. 135. A Política Municipal de controle de poluição e 
manejo dos recursos hídricos objetiva:
 
I – proteger a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida 
da população;
 
II – proteger, conservar e recuperar os ecossistemas aquá-
ticos, com especial atenção para as áreas de nascentes, 
os manguezais, os estuários e outras, relevantes para a 
manutenção dos ciclos biológicos;
 
III - reduzir, progressivamente, a toxicidade e as quantida-
des dos poluentes lançados nos corpos d’água;
 
IV – compatibilizar e controlar os usos efetivos e poten-
ciais da água, tanto qualitativa quanto quantitativamente;
 
V – controlar os processos erosivos que resultem no trans-
porte de sólidos, no assoreamento dos corpos d’água;
 
VI – assegurar o acesso e o uso público legalmente previs-
to às águas superficiais, subterrâneas e costeiras;

 VII – assegurar a eficiência do tratamento dos efluentes 
líquidos, visando preservar a qualidade dos recursos hí-
dricos;
 
VIII – estimular a redução de consumo e o reuso, total 
ou parcial, das águas residuárias geradas nos processos 
industriais, agrícolas e nas atividades domésticas do Mu-
nicípio e as águas pluviais coletadas pelos sistemas de 
drenagem dos estabelecimentos, respeitados os critérios 
seguros à saúde pública e ao meio ambiente.
 
Art. 136. As diretrizes deste Código aplicam-se a lança-
mentos de quaisquer efluentes líquidos provenientes de 
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras localiza-
das no Município de Ibiraçu, em águas interiores, superfi-
ciais ou subterrâneas, diretamente ou por meio de quais-
quer meios de lançamento, incluindo redes de coleta e 
emissários.
 
Art. 137.  É vedado o despejo de qualquer efluente ou resí-
duo sólido, líquido ou gasoso ou qualquer forma de energia 
que possa contaminar ou alterar a qualidade das águas 
e os usos estabelecidos conforme a classe de enquadra-
mento, causando danos ou colocando em risco a saúde 
humana e o meio ambiente ou o comprometimento de seu 
emprego para outros usos.
 
Parágrafo Único. Os efluentes de que trata o caput des-
te artigo só poderão ser despejados nos recursos hídricos 
existentes no Município quando submetidos a tratamentos 
que evitem a contaminação ou alteração da qualidade das 
águas, bem como o livre trânsito de espécies migratórias, 
conforme a legislação vigente, exceto na zona de mistura.
 
Art. 138. Os critérios e padrões estabelecidos na legisla-
ção deverão ser atendidos, também, por etapas ou áreas 
específicas do processo de produção ou geração de efluen-
tes, de forma a impedir a sua diluição, inclusive com águas 
não poluídas, e assegurar a redução das cargas poluidoras 
totais.
 
Art. 139. Atividades efetiva ou potencialmente poluidoras 
ou degradadoras implantarão programas de monitoramen-
to de efluentes e de qualidade ambiental em suas áreas de 
influência, previamente estabelecidos ou aprovados pela 
SEMAG.
 
§ 1º. A coleta e análise dos efluentes líquidos deverão ser 
baseados em metodologias reconhecidas e aprovadas pela 
SEMAG e realizadas em laboratórios licenciados e creden-
ciados pelos órgãos competentes.
 
§ 2º. Todas as avaliações relacionadas aos lançamentos de 
efluentes líquidos deverão ser feitas para as condições de 
dispersão mais desfavoráveis, sempre incluída a previsão 
de margens de segurança.
 
§ 3º. Os técnicos da SEMAG terão acesso a todas as fases 
do monitoramento a que se refere o caput deste artigo, 
incluindo os procedimentos laboratoriais.
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 § 4º. Realizado o monitoramento, deverá o empreende-
dor apresentar medidas técnicas alternativas que visem o 
reaproveitamento das águas residuárias, de forma integral 
ou parcial, considerando os preceitos estabelecidos pela 
legislação municipal vigente, ou na sua falta, seguindo os 
padrões estaduais e federais.
 
Art. 140. As áreas de mistura de efluentes líquidos que 
estiveram fora dos padrões de qualidade ambiental, res-
peitadas as características do corpo receptor, receberão 
classificação específica visando a sua recuperação para 
atendimento dos padrões estabelecidos.
 
Art. 141. A captação de água, interior ou costeira, super-
ficial ou subterrânea, deverá atender os requisitos estabe-
lecidos pela legislação específica, sem prejuízo das demais 
exigências legais, a critério técnico da SEMAG.
 
Art. 142. Onde não existir rede pública de abastecimen-
to de água, poderá ser adotada solução individual, com a 
captação de água superficial ou subterrânea, observada a 
necessidade de outorga pelo uso da água.
 
Art. 143. A critério da SEMAG, as atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras deverão implantar bacias de 
acumulação ou outro sistema com capacidade para águas 
de drenagem, de forma a assegurar o seu tratamento ade-
quado.
 
Parágrafo Único. O disposto no caput deste artigo aplica-se 
às águas de drenagem correspondentes à precipitação de 
um período inicial de chuvas a ser definido em função das 
concentrações e das cargas de poluentes.
 
CAPÍTULO VII
DA POLUIÇÃO SONORA
 
Art. 144. Considera-se poluição sonora a emissão de sons, 
ruídos e vibrações em decorrência de atividades indus-
triais, comerciais, de prestação de serviços, domésticas, 
sociais, institucionais, de trânsito e de obras públicas ou 
privadas que causem desconforto ou que direta ou indi-
retamente sejam ofensivas à saúde, à segurança e ao 
bem estar da coletividade ou, simplesmente, excedam os 
limites estabelecidos pelo Conselho Nacional de Transito 
- CONTRAN, Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT, pelas resoluções do CONAMA e demais dispositivos 
legais em vigor, no interesse da saúde, da segurança e do 
sossego público.
 
Art. 145. Compete à SEMAG:
 
I - elaborar a carta acústica do Município de Ibiraçu;
 
II - a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição 
sonora no Município de Ibiraçu.
 
Parágrafo Único. No exercício do controle e fiscalização, 

poderá a SEMAG exigir dos responsáveis por qualquer fon-
te de poluição sonora a apresentação de laudos de medi-
ções e relatórios.
 
Art. 146. As atividades industriais, comerciais, de pres-
tação de serviços, domésticas, sociais, institucionais, de 
trânsito e de obras públicas ou privadas geradoras de po-
luição sonora, terão que se adequar aos padrões estabele-
cidos pela legislação ambiental vigente.
 
CAPÍTULO VIII
DA POLUIÇÃO VISUAL
 
Art. 147. Considera-se poluição visual qualquer interferên-
cia artificial (antrópica) que direta ou indiretamente provo-
que efeitos negativos na paisagem artificial ou natural, no 
meio urbano ou rural.
 
Art. 148. Compete à SEMAG a prevenção, o controle e a 
fiscalização da poluição visual no Município de Ibiraçu, in-
clusive aquela provocada por meios de divulgação, tais co-
mo:letreiros, quadros, placas, painéis, outdoor, tabuletas, 
cartazes, emblemas, faixas, folhetos, prospectos, avisos, 
anúncios, mostruários, luminosos ou não, feitos por qual-
quer modo, processo ou engenho, suspensos, distribuídos, 
afixados ou pintados.
 
Art. 149. O assentamento físico dos meios de divulgação 
nos logradouros públicos só será permitido nas seguintes 
condições:
 
I - quando contiver anúncio institucional;
 
II - quando contiver anúncio orientador;
 
III – quando não dificultar o tráfego de veículos ou pedes-
tres.
 
Art. 150. São considerados anúncios quaisquer indicações 
executadas sobre meios de divulgação presentes na pai-
sagem, visíveis nos logradouros públicos, cuja finalidade 
seja a de promover estabelecimentos comerciais, indus-
triais ou profissionais, empresas, produtos de quaisquer 
espécies, ideias, pessoa ou coisas, classificando-se em:
 
I - anúncio indicativo: indica ou identifica estabelecimen-
tos, propriedades ou serviços;
 
II - anúncio promocional: promove estabelecimentos, em-
presas, produtos, marcas, pessoas, ideias ou coisas;
 
III - anúncio institucional: transmite informações do poder 
público, organismos culturais, entidades representativas 
da sociedade civil, entidades beneficentes e similares, sem 
finalidade comercial;
 
IV - anúncio orientador: transmite mensagens de 
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orientações, tais como de tráfego ou de alerta;
 
V - anúncio misto: é aquele que transmite mais de um dos 
tipos anteriormente definidos.
 
Art. 151. É vedado no Município de Ibiraçu a utilização de 
cercas, muros, tapumes ou paredes de prédios públicos ou 
privados, bem como equipamentos e mobiliários públicos, 
como meios de divulgação.
 
Parágrafo Único. As cercas, muros e paredes do estabe-
lecimento somente poderão ser utilizados para anúncios 
indicativo ou promocional do próprio empreendimento.
 
Art. 152. As disposições estabelecidas neste Capítulo não 
afastam as demais exigências previstas na legislação mu-
nicipal.
 
CAPÍTULO IX
DO SANEAMENTO BÁSICO
 
Art. 153. As medidas referentes ao saneamento básico 
essenciais à proteção do meio ambiente e à saúde públi-
ca constituem obrigação do Poder Público, cabendo-lhe a 
elaboração da sua política municipal de saneamento e dos 
planos municipais de resíduos sólidos, esgotamento sani-
tário e drenagem no exercício da sua atividade cumprindo 
as determinações legais.
 
Art. 154. Os serviços de saneamento básico, tais como 
os sistemas de abastecimento de água, de esgotamento 
sanitário, de limpeza pública, de drenagem, de coleta e 
de destinação e deposição final de resíduos sólidos e de 
líquidos industriais, operados por órgãos e entidades de 
qualquer natureza, estão sujeitos ao monitoramento da 
SEMAG, sem prejuízo daquele exercido por outros órgãos 
competentes, observado o disposto nesta Lei, no seu re-
gulamento e nas normas técnicas federais e estaduais cor-
relatas.
 
Parágrafo Único. A construção, reconstrução, ampliação e 
operação de sistemas de saneamento básico deverão pos-
suir anuência da SEMAG e demais órgãos competentes.
 
Art. 155. É obrigação do proprietário ou do usuário do imó-
vel a implantação de adequadas instalações hidrossanitá-
rias, cabendo-lhes a necessária conservação.
 
Art. 156. É obrigatória a existência de instalações sani-
tárias adequadas nas edificações e a sua ligação à rede 
coletora de esgotamento sanitário, quando existente.
 
Art. 157. Quando não existir rede coletora de esgoto do-
méstico, deverá ser construído sistema de tratamento sa-
nitário individual, estando sujeitos à aprovação da SEMAG, 
sem prejuízo da competência de outros órgãos para fisca-
lizar sua manutenção, vedado o lançamento de esgotos in 
natura a céu aberto ou na rede de águas pluviais.

 Art. 158. Não é permitido o lançamento de água de chuva 
na rede de esgotamento sanitário ou a permanência de 
água estagnada nos terrenos urbanos, edificados ou não, 
bem como em pátios dos prédios situados no Município.
 
Art. 159. A coleta, o transporte, o tratamento e a disposi-
ção final de resíduos sólidos processar-se-ão em condições 
que não tragam prejuízo à saúde, ao bem-estar público 
e ao meio ambiente, observando-se as normas federais, 
estaduais e municipais.
 
Art. 160. É expressamente proibido:
 
I – a disposição de resíduos sólidos em locais que não dis-
põem de licença ambiental;
 
II – a queima e a disposição final dos resíduos sólidos a 
céu aberto;
 
III – o lançamento de resíduos sólidos em águas de super-
fície (rios e lagoas), sistemas de drenagem, poços e áreas 
naturais.
 
Art. 161. É obrigatória a disposição final em aterro especial 
para resíduos de serviços de saúde e industriais, ou sua 
incineração, em atividades licenciadas para esse fim, bem 
como, sua adequada triagem, coleta e transporte especial, 
em atendimento à legislação federal, estadual e municipal.
 
Parágrafo Único. Caberá ao responsável legal dos estabe-
lecimentos industriais e de saúde, a responsabilidade pelo 
gerenciamento de seus resíduos desde a geração até a dis-
posição final, de forma a atender os requisitos ambientais 
e de saúde pública, sem prejuízo da responsabilidade civil, 
penal e administrativa de outros sujeitos envolvidos, em 
especial os transportadores e depositários finais.
 
Art. 162. A construção civil deverá empregar técnicas de 
construção que gerem menor volume de resíduos, sendo 
obrigatória a destinação final desses resíduos a aterros es-
pecíficos, devidamente licenciados pelo órgão ambiental 
competente.
 
§ 1º. Cabe às empresas da construção civil a elaboração 
de planos de gerenciamento de resíduos da construção ci-
vil que privilegiem a reciclagem e a reutilização dos resí-
duos.
 
§ 2º. O Poder Público Municipal incentivará a realização 
de estudos, projetos e atividades que proponham a reci-
clagem dos resíduos sólidos junto à iniciativa privada e às 
organizações da sociedade civil.
 
Art. 163. As pessoas físicas ou jurídicas que sejam presta-
doras de serviços de coleta de resíduos sólidos da constru-
ção civil, desentupidoras (limpa-fossa), limpeza de galerias 
e de canais ficam obrigadas a cadastrar-se e licenciar-se 
na SEMMA ou no órgão ambiental competente.



23/04/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1247

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 131

 Art. 164. O Município deverá implantar O plano munici-
pal de gestão integrada de resíduos sólidos e sistema de 
coleta, tratamento e destinação dos resíduos sólidos ur-
banos, incluindo coleta seletiva, segregação, reciclagem, 
compostagem e outras técnicas que promovam a redução 
do volume total dos resíduos sólidos gerados.
 
Art. 165. A disposição de quaisquer resíduos no solo, lí-
quidos, gasosos ou sólidos, só será permitida mediante 
comprovação de sua degradabilidade e da capacidade do 
solo de autodepurar-se, levando-se em conta os seguintes 
aspectos:
 
I - capacidade de percolação;
 
II - garantia de não contaminação dos aqüíferos subter-
râneos;
 
III - limitação e controle da área afetada;
 
IV - reversibilidade dos efeitos negativos.
 
CAPÍTULO XI
DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL
 
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 166. Poder de Polícia Ambiental é a atividade da Ad-
ministração Pública Municipal que limita ou disciplina direi-
tos, interesses ou liberdade, regula a prática de ato ou a 
sua abstenção, em razão de interesse público concernente 
à proteção, controle, preservação e conservação do meio 
ambiente, melhoria da qualidade de vida e à saúde da po-
pulação, nos limites estabelecidos na legislação ambiental 
vigente.
 
Art. 167. A fiscalização do cumprimento das normas am-
bientais será realizado pelos agentes fiscais ambientais e 
pelos demais servidores públicos para tal fim designados, 
nos limites da lei.
 
Parágrafo Único. Qualquer cidadão poderá encaminhar 
representação à SEMAG informando a prática de infração 
ambiental, cabendo a este órgão proceder imediatamente 
a sua apuração.
 
Art. 168. No exercício da ação fiscalizadora serão assegu-
rados aos agentes fiscais o livre acesso e a permanência, a 
qualquer dia ou hora e pelo tempo tecnicamente necessá-
rio, nos estabelecimentos públicos ou privados, bem como 
sua integridade física.
 
Art. 169. O agente fiscal no exercício de suas funções po-
derá, se necessário, requisitar o auxilio de força policial.
 
Art. 170. Aos agentes fiscais compete:

 I – efetuar visitas, vistorias e fiscalizações;
 
II – verificar a ocorrência da infração;
 
III – lavrar o auto correspondente, fornecendo cópia ao 
autuado;
 
IV – elaborar relatório de vistoria;
 
V – exercer atividade orientadora visando à adoção de ati-
tude ambiental preventiva ou corretiva.
 
Art. 171. A fiscalização e a aplicação de penalidades de 
que trata este Código dar-se-ão por meio de:
 
I – Auto de Advertência;
 
II – Auto de Interdição;
 
III – Auto de Embargo;
 
IV – Auto de Infração;
 
V – Auto de Multa;
 
VI – Auto de Apreensão;
 
VII – Auto de Demolição.
 
Parágrafo Único. Os Autos serão lavrados em três vias des-
tinadas:
 
I – a primeira, ao autuado;
 
II – a segunda, ao processo administrativo;
 
III – a terceira, ao arquivo.
 
Art. 172. Constatada a irregularidade, será lavrado o Auto 
correspondente, sendo assegurado o direito de ampla de-
fesa ao autuado, dele constando:
 
I – o nome da pessoa física ou jurídica autuada e o respec-
tivo endereço;
 
II – o fato constitutivo da infração e o local, hora e data 
respectivos;
 
III – o fundamento legal da autuação;
 
IV – a penalidade a que está sujeito o infrator e, quando 
for o caso, o prazo para correção da irregularidade;
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V – nome, função e assinatura do autuante;
 
VI – prazo para recolhimento da multa ou para a apresen-
tação da defesa administrativa.
 
Parágrafo Único. No caso de aplicação da penalidade de 
apreensão no Auto deve constar a natureza, quantidade, 
nome ou marca, estado de conservação em que se encon-
tra o material, local onde o produto ficará depositado e seu 
fiel depositário.
 
Art. 173. Na lavratura do Auto, as omissões ou incorre-
ções não acarretarão nulidade, se do processo constarem 
elementos suficientes para a qualificação da infração e do 
infrator.
 
Art. 174. Do Auto será intimado o infrator:
 
I – pessoalmente;
 
II – por seu representante legal;
 
III – por via postal, com aviso de recebimento;
 
IV – por edital, se estiver o infrator em lugar incerto, não 
sabido ou se não for localizado no endereço.
 
§ 1º. No caso do inciso III do caput, não é obrigatório o 
recebimento do aviso postal pelo próprio autuado. A recu-
sa no recebimento do aviso postal caracterizará efetivada 
a intimação.
 
§ 2º. O edital referido no inciso IV do caput, será publicado 
uma única vez em órgão de imprensa oficial ou em jornal 
de circulação local, considerando-se efetivada a intimação 
5 (cinco) dias após a publicação.
 
§ 3º. Se o infrator for intimado pessoalmente e recusar-se 
a exarar a ciência, deverá o fiscal certificar esta ocorrên-
cia no verso ou anverso do Auto, assinando a respectiva 
certidão. 
 
§ 4º. O prazo para apresentação de defesa ou pagamento 
de multa contará a partir da data da recusa do recebimen-
to do Auto.
 
Art. 175. A assinatura do infrator ou de seu representan-
te não constitui formalidade essencial à validade do Auto, 
nem implica em confissão, nem sua recusa constitui agra-
vante.
 
SEÇÃO II
DAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS
 
Art. 176. Constitui infração toda ação ou omissão que im-
porte na inobservância das normas ambientais vigentes, 
tais como:
 

I - Causar poluição de qualquer natureza que resultem ou 
possam resultar em danos à saúde humana, aos recursos 
hídricos, ao solo, ao ar, ou que provoquem remoção de 
pessoas ou animais, a mortandade de espécies da fauna 
ou a destruição da flora;
 
II - Causar poluição de qualquer natureza que resultem ou 
possam resultar em incômodo ao bem estar das pessoas;
 
III - Tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para 
ocupação humana;
 
IV - Causar poluição atmosférica que provoque a retirada, 
ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afeta-
das, ou que cause danos à população;
 
V - Causar poluição hídrica que torne necessária a inter-
rupção do abastecimento público de água de uma comu-
nidade;
 
VI – Emitir, despejar, lançar, armazenar ou depositar resí-
duos sólidos de qualquer natureza, efluentes ou resíduos 
líquidos, resíduos gasosos ou poluentes atmosféricos, de-
tritos, óleos ou substâncias oleosas, substâncias nocivas 
ou perigosas, em desacordo com as exigências descritas 
em leis, regulamentos, resoluções, autorização ou licença 
ambiental;
 
VII - Deixar de adotar medidas de precaução em caso de 
risco de dano ambiental grave ou irreversível, principal-
mente quando for exigido por autoridade competente;
 
VIII - Executar pesquisa, lavra ou extração recursos mine-
rais sem a competente autorização, permissão, concessão 
ou licença ou em desacordo com a obtida;
 
IX - Deixar de recuperar área onde houve exploração ou 
pesquisa de minerais;
 
X - Produzir, processar, embalar, importar, exportar, co-
mercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter 
em depósito, abandonar, dispor ou usar produto ou subs-
tância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao 
meio ambiente, em desacordo com as exigências estabe-
lecidas em leis ou seus regulamentos;
 
XI - Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer fun-
cionar, em qualquer parte do território municipal, esta-
belecimentos, obras ou serviços considerados efetiva ou 
potencialmente poluidoras e/ou degradadores do meio 
ambiente, sem licença ou autorização do órgão ambiental 
competente, ou em desacordo com as mesmas, ou con-
trariando as normas legais ou regulamentos pertinentes;
 
XII - Disseminar doença ou praga ou espécies que possam 
causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou 
aos ecossistemas;
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XIII - Conduzir, permitir ou autorizar a condução de veí-
culo automotor em desacordo com os limites e exigências 
ambientais fixadas em normas;
 
XIV - Alterar ou promover a conversão de qualquer item 
em veículos ou motores novos ou usados, que provoque 
alterações nos limites e exigências ambientais fixadas em 
normas;
 
XV - Causar poluição sonora, por fonte fixa ou móvel, em 
desacordo com os limites fixados em normas;
 
XVI - Descumprir dispositivo previsto e aprovado em Ava-
liação de Impacto Ambiental;
 
XVII - Deixar de atender, no prazo estipulado, sem justi-
ficativa prévia, intimações ou notificações emitidas pelo 
órgão ou entidade ambiental competente;
 
XVIII - Deixar de cumprir, total ou parcialmente, sem justi-
ficativa prévia, condicionante imposta pelo órgão ambien-
tal em licença ou autorização;
 
XIX - Deixar de atender determinação para embargo de 
obra, interdição de atividade, demolição de obra/constru-
ção ou remoção de atividade;
 
XX - Dificultar a ação fiscalizadora dos agentes credencia-
dos, ou impedir seu acesso ou permanência no local onde 
estiver sendo exercida a atividade a ser fiscalizada;
 
XXI - Manter fonte de poluição em operação sem sistema 
de controle de poluição, com o sistema desativado ou com 
eficiência reduzida;
 
XXII - deixar de recompor paisagisticamente o solo, em 
caso de sua descaracterização por obras ou serviços, mes-
mo possuindo licença ambiental;
 
XXIII - Incinerar resíduos, provocando prejuízos ao bem-
-estar da população ou à saúde humana;
 
XXIV - dispor inadequadamente resíduos de qualquer na-
tureza provocando impacto ambiental negativo;
 
XXV - Executar obras ou atividades que provoquem ou 
possam provocar danos a qualquer corpo hídrico;
 
XXVI - Promover obra ou atividade em área protegida por 
lei, ato administrativo ou decisão judicial, ou no seu entor-
no, assim considerada em razão de seu valor paisagístico, 
ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, 
arqueológico, etnográfico ou monumental, sem licença ou 
autorização ou em desacordo com a concedida;
 
XXVII - Contribuir para que a qualidade do ar seja inferior 
aos padrões estabelecidos;

 XXVIII - contribuir para que um corpo d’água fique em 
categoria da qualidade inferior à prevista em classificação 
oficial, ou, caso inexistente, em qualidade inferior à es-
tabelecida pelas metas progressivas para o corpo hídrico 
afetado;
 
XXXI - sonegar, omitir ou recusar a prestação de informa-
ções essenciais ao deslinde da ação fiscalizadora, de licen-
ciamento, ou do exercício de qualquer outra atribuição do 
órgão ou entidade ambiental competente;
 
XXXII - Deixar de entregar ou subtrair instrumentos utili-
zados na prática da infração;
 
XXXIII – Prestar informações falsas, ou mesmo impreci-
sas, ao agente público no exercício de suas atribuições;
 
XXXIV - Adulterar documentos, resultados ou dados técni-
cos solicitados;
 
XXXV - dar causa a vazamento, derramamento ou emissão 
de produtos potencialmente poluidores que resultem em 
impactos ambientais negativos no meio antrópico, biótico, 
aquático, edáfico e/ou atmosférico;
 
XXXVI - não tomar em tempo hábil, e/ou de forma satis-
fatória e/ou na forma prevista nos planos de emergência, 
medidas de contenção ou reparação a danos ambientais 
ocorridos;
 
XXXVII - intervir no meio edáfico de forma que possa pro-
vocar, ou que provoque, processos erosivos de qualquer 
natureza;
 
XXXVIII - deixar de comunicar ao órgão ou entidade am-
biental competente, no prazo de 15 (quinze) dias, altera-
ções cadastrais ou a mudança de titularidade do empreen-
dimento licenciado ou em processo de licenciamento;
 
XXXIX - deixar de comunicar ao órgão ou entidade am-
biental competente, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a 
paralisação ou encerramento de sua atividade ou empre-
endimento licenciado ou em processo de licenciamento;
 
XL - adentrar unidades de conservação conduzindo ins-
trumentos próprios para a caça, pesca ou exploração de 
produtos ou subprodutos florestais, sem a devida autori-
zação;
 
XLI - transportar, comercializar ou armazenar produto ori-
ginário de exploração de recursos naturais sem a devida 
comprovação da regularidade da origem;
 
XLII - descumprir item ou cláusula constante de Termo de 
Compromisso Ambiental firmado com o órgão ou entidade 
ambiental competente;
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 XLIII - causar dano direto ou indireto às unidades de con-
servação;
 
XLIV - Despejar esgoto doméstico sem tratamento no solo, 
corpo hídrico ou na rede pluvial do Município;
 
XLV - Instalar represa ou barramento sem licença ambien-
tal ou em desacordo com a obtida;
 
XLVI – Instalar ou funcionar irrigação em propriedade do 
Município sem licenciamento, autorização ou outorga;
 
XLVII – Utilizar o recurso hídrico, por atividade licenciada, 
acima da vazão permitida;
 
XLVIII - Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espé-
cimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, 
sem a devida permissão, licença ou autorização da autori-
dade competente, ou em desacordo com a obtida;
 
XLVIX - Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou muti-
lar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nati-
vos ou exóticos;
 
L - Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de 
materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática 
existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas 
jurisdicionais do Município;
 
LI Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em 
lugares interditados por órgão competente;
 
LII Pescar mediante a utilização de substâncias tóxicas, 
explosivos, substância que produza efeito semelhante ou 
outro meio proibido pela autoridade competente;
 
LIII - Destruir ou danificar floresta ou vegetação conside-
rada de preservação permanente, em qualquer estágio de 
formação ou regeneração, ou utilizá-la com infringência 
das normas de proteção;
 
LIV - Destruir, cortar, danificar, lesar ou maltratar, por 
qualquer modo ou meio, plantas herbáceas, arbustivas ou 
arbóreas de ornamentação, seja em canteiros ornamen-
tais ou na arborização urbana de logradouros públicos sem 
a devida autorização ou licença emitida pelo órgão am-
biental competente;
 
LV - Provocar incêndio em mata ou floresta;
 
LVI - Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que 
possam provocar incêndios nas florestas e demais formas 
de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de as-
sentamento humano;
 
LVII - Cortar ou transformar em carvão madeira, sem au-
torização ou licença do órgão ambiental competente;

 LVIII - Receber ou adquirir, para fins comerciais ou indus-
triais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem 
vegetal ou mineral, sem exigir a exibição de licença do 
vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem 
munir-se da via que deverá acompanhar o produto até 
final beneficiamento;
 
LIX - Impedir ou dificultar a regeneração natural de flores-
tas e demais formas de vegetação;
 
LX – Parcelamento do solo no Município de Ibiraçu contra-
riando as normas legais vigentes;
 
LXI - Destruir ou danificar vegetação fixadora de dunas ou 
protetora de mangues;
 
LXII Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e 
nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro 
da autoridade competente;
 
LXIII - Destruir, inutilizar, deteriorar, ou alterar o aspecto 
ou estrutura de edificação ou local especialmente protegi-
do por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em ra-
zão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, 
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou 
monumental, sem autorização da autoridade competente 
ou em desacordo com a concedida;
 
LXIV - Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou 
monumento urbano;
 
LXV – Submeter qualquer tipo ou forma de vegetação à 
atividades ou manejos ausentes de autorização de órgão 
competente ou de licença ambiental necessária ou infrin-
gindo as normas e regulamentações legais vigentes.
 
Parágrafo único. Os profissionais que subscrevem os es-
tudos necessários ao licenciamento ambiental também 
são responsáveis pelas informações por eles prestadas ao 
órgão ou entidade ambiental competente, sujeitando-se 
às sanções administrativas previstas na presente Lei, es-
pecialmente em caso de constatação de cometimento da 
infração prevista nos incisos XXXIII e XXXIV deste artigo.
 
SEÇÃO III
DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
 
Art. 177. As infrações administrativas serão punidas com 
as seguintes sanções:
 
I – advertência;
 
II – multa simples, diária ou cumulativa;
 
III – apreensão de instrumentos, equipamentos, petre-
chos ou veículos de qualquer natureza utilizados na prática 
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da infração, bem como animais, produtos e subprodutos 
dela decorrente;
 
IV – embargo de obra;
 
V – interdição de atividade;
 
VI – demolição de obra;
 
VII – perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais 
concedidos pelo Município;
 
VIII – reparação, reposição ou reconstituição do recurso 
natural danificado, de acordo com suas características e 
com as especificações definidas pela SEMAG;
 
IX – restritivas de direitos.
 
§ 1º. Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas 
ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, 
as sanções a elas cominadas.
 
§ 2º. A aplicação das penalidades previstas neste Código 
não exonera o infrator das cominações civis e penais ca-
bíveis.
 
§ 3º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas 
neste artigo, é o infrator obrigado, independentemente 
de existência de culpa, a indenizar ou recuperar os danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua 
atividade.
 
§ 4º. São penalidades restritivas de direito:
 
a) suspensão do registro, licença ou autorização;

b) cancelamento do registro, licença ou autorização;

c) perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;

d) proibição de contratar com a Administração Pública, 
pelo período de até cinco anos.
 
Art. 178. As penalidades deverão incidir sobre:
 
I – o autor material;
 
II – o mandante;
 
III – quem de qualquer modo concorra à prática da infra-
ção ou dela, tendo conhecimento, se beneficie.
 
SUBSEÇÃO I
DA ADVERTÊNCIA

 Art. 179. A sanção de advertência poderá ser aplicada 
pela inobservância das disposições desta Lei e das demais 
normas em vigor, precedendo a aplicação das demais pe-
nalidades no caso de cometimento das infrações previstas 
nos incisos XVII e XVIII do artigo 189 desta Lei, quando 
não resultarem em dano ambiental ou risco de dano am-
biental de natureza grave, garantidos a ampla defesa e o 
contraditório.
 
§ 1º. Quando necessário, será fixado prazo para regulari-
zar a situação.
 
§ 2º. O prazo estipulado poderá ser prorrogado, uma única 
vez, mediante solicitação e justificativa apresentada pelo 
infrator.
 
§ 3º. Sanadas as irregularidades dentro do prazo conce-
dido, o agente autuante certificará o ocorrido nos autos.
 
§ 4º. Caso o autuado, por negligência ou dolo, deixar de 
sanar as irregularidades, o agente autuante certificará o 
ocorrido e aplicará a sanção correspondente à infração 
praticada, independentemente da advertência.
 
§ 5º. A sanção de advertência não excluirá a aplicação de 
outras sanções.
 
SUBSEÇÃO II
DA MULTA
 
Art. 180. Caberá multa sempre que houver constatação de 
cometimento de infração ambiental, garantido o contradi-
tório e a ampla defesa.
 
§ 1º. Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou 
mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as 
multas correspondentes.
 
§ 2º. O pagamento de multa por infração ambiental im-
posta, pela mesma conduta, seja pela União ou pelo Es-
tado, substitui a aplicação de penalidade pecuniária pela 
SEMAG, sendo que somente o efetivo pagamento da multa 
será considerado para efeito da substituição de que trata 
este parágrafo, não sendo admitida para essa finalidade a 
celebração de termo de compromisso de ajustamento de 
conduta ou outra forma de compromisso de regularização 
da infração ou composição de dano.
 
§ 3º. O valor da multa simples ou diária poderá ser conver-
tido, no todo ou em parte, em prestação de serviços ou do-
ação de bens para o desenvolvimento de ações voltadas à 
proteção, conservação, recuperação e controle ambiental, 
em favor da SEMAG e na forma por ela estabelecida ou, 
caso seja proposto pelo infrator, com aprovação da mesma.
 
§ 4º. O valor da multa deverá ser recolhido pelo infra-
tor no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimen-
to da notificação para seu recolhimento, sob pena de 
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encaminhamento do processo administrativo à Secretaria 
Municipal de Finanças para que proceda a inscrição do va-
lor em dívida ativa.
 
§ 5º. Para a graduação do valor da multa, deverão ser ob-
servadas as seguintes circunstâncias, quando for possível 
identificar:
 
I - Atenuantes:
 
a) baixo grau de instrução ou escolaridade do infrator;

b) arrependimento do infrator, manifestado pela espontâ-
nea reparação do dano, ou limitação significativa da de-
gradação ambiental causada;

c) comunicação prévia pelo infrator do perigo iminente ou 
ocorrência de degradação ambiental;

d) colaboração com os agentes encarregados da fiscaliza-
ção e do controle ambiental.
 
II - Agravantes:
 
a) ter sido a infração cometida:

1 - para obter vantagem pecuniária;

2 - coagindo outrem para a execução material da infração;

3 - afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a 
saúde de pessoas ou o meio ambiente;

4 - concorrendo para danos à propriedade alheia;

5 - atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas 
sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de 
uso;

6 - atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos 
humanos;

7 - em período de defeso à fauna;

8 - em sábados, domingos ou feriados;

9 - à noite, no período das 18 horas às 06 horas;

10 - em épocas de seca ou inundações;

11 - no interior do espaço territorial especialmente prote-
gido;

12 - com o emprego de métodos cruéis para abate ou cap-
tura de animais;

13 - mediante fraude ou abuso de confiança;

14 - mediante abuso do direito de licença ou autorização 
ambiental;

15 - no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou par-
cialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incenti-
vos fiscais;

16 - atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios 
oficiais das autoridades competentes;

17 - facilitada por funcionário público no exercício de suas 
funções.

 

§ 6º. Constitui reincidência a prática de nova infração co-
metida pelo mesmo infrator no período de três anos, clas-
sificada como:

 

I - Específica: cometimento de infração da mesma natu-
reza;

 

II - Genérica: cometimento de infração de natureza diver-
sa.

 

§ 7º. No caso de reincidência específica ou genérica, a 
multa a ser imposta pela prática da nova infração será de 
valor correspondente ao triplo e ao dobro, respectivamen-
te, independentemente de ter sido ou não aplicada à multa 
correspondente a infração anterior e mesmo que aquela 
tenha sido convertida em serviços ou doação de bens.

 

§ 8º. A multa simples variará de 50 (cinquenta) U.P.F.R. 
(Unidade Padrão Fiscal Referência do Município de Ibira-
çu), à 50.000.000 (cinquenta milhões) de U.P.F.R. (Unida-
de Padrão Fiscal Referência do Município de Ibiraçu).

 

§ 9º. A multa diária variará de 50 (cinquenta) U.P.F.R. 
(Unidade Padrão Fiscal Referência do Município de Ibiraçu) 
à 50.000 (cinquenta mil) U.R.M.L. (Unidade de Referência 
do Município de Ibiraçu) por dia.

 

§ 10. A multa diária incidirá a partir do primeiro dia sub-
sequente à notificação do infrator e será devida até que 
seja corrigida a irregularidade, porém, não ultrapassará 
30 (trinta) dias.

 

§ 11. Sanada a irregularidade, deverá o infrator comu-
nicar por escrito à SEMAG e, uma vez constatada a sua 
veracidade, retroagirá o termo final da multa à data da 
comunicação.

 

§ 12. - Decorridos os dias determinados para multa diária 
sem que haja correção da irregularidade, será procedida 
a totalização do valor para recolhimento pelo autuado e 
poderão ser impostas outras penalidades, inclusive nova 
Multa Diária.

 

Art. 181. A conversão do valor da multa em prestação de 
serviços ou doações de bens poderá ser proposta pela SE-
MAG ou pelo autuado, observando-se o seguinte:
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 I - o autuado deverá apresentar a proposta de conversão 
no prazo de defesa;
 
II - caso o autuado não apresente a proposta de conver-
são, deverá recolher o valor em até 20 (vinte) dias conta-
dos do recebimento da multa;
 
III – sendo a conversão proposta pela SEMAG, terá o au-
tuado prazo improrrogável de 20 (vinte) dias após seu 
recebimento para manifestação, sendo que o silêncio do 
autuado será interpretado como negativa.
 
§ 1º. A proposta encaminhada pelo autuado após a expi-
ração do prazo previsto no inciso I será desconsiderada.
 
§ 2º. Os serviços ambientais apresentados para fins de 
conversão deverão ser efetuados de forma direta pelo pró-
prio interessado ou seu preposto, sob sua responsabilida-
de.
 
§ 3º. A proposta apresentada pelo autuado será submeti-
da à análise da SEMAG e encaminhada ao COMDEMA para 
aprovação.
 
§ 4º. A proposta aprovada pela SEMAG será objeto de ter-
mo de compromisso na forma dos parágrafos seguintes.
 
§ 5º. O Termo de Compromisso deverá conter obrigato-
riamente:
 
I - nome, qualificação e endereço das partes compromis-
sadas ou dos respectivos representantes legais;
 
II - descrição detalhada de seu objeto;
 
III - número do processo administrativo, do processo de 
defesa e número do auto de multa relacionado ao termo a 
ser firmado;
 
IV - previsão de reconhecimento irretratável do débito 
pelo infrator e indicação de que o Termo terá eficácia de 
título extrajudicial;
 
V - prazo de vigência;
 
VI - em caso de conversão em serviços ambientais, descri-
ção detalhada do serviço, com cronograma físico ou físico 
financeiro de execução e estabelecimento de metas a se-
rem atingidas, além de indicação de técnico responsável 
pela elaboração e execução dos serviços;
 
VII - em caso de doação de bens, descrição detalhada dos 
bens a serem doados, com indicação de marca, modelo, 
quantidade, ano de fabricação, além de outras informa-
ções que permitam a identificação exata do bem a ser do-
ado;

 VIII - valores totais do investimento;
 
IX - indicação de servidor para acompanhar a execução 
dos serviços ou o recebimento dos bens doados;
 
X - prazo de vigência e previsão de rescisão;
 
XI - foro competente para dirimir eventual litígio entre as 
partes;
 
XII - data, local e assinatura das partes;
 
XIII - nome e número do CPF das testemunhas e respec-
tivas assinaturas.
 
§ 6º. O Termo de Compromisso deverá ser firmado no pra-
zo de 90 (noventa) dias, contados a partir da protocoliza-
ção da proposta ou de sua aceitação, prorrogável a critério 
da autoridade administrativa competente.
 
§ 7º. No caso de doação de bens, o interessado deverá 
apresentar todas as notas fiscais dos produtos doados no 
ato da doação.
 
§ 8º. No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assina-
tura do Termo de Compromisso, a SEMAG providenciará a 
publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Esta-
do.
 
§ 9º. Caso o valor da conversão seja inferior ao valor da(s) 
multa(s) convertida(s), o montante não convertido deverá 
ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação Mu-
nicipal - DAM, no prazo máximo de 20 (vinte) dias após a 
assinatura do Termo.
 
§ 10. Caso seja descumprida qualquer das cláusulas pre-
vistas no Termo de Compromisso, este será considerado 
rescindido de pleno direito, ressalvadas as situações con-
sideradas de caso fortuito ou força maior, ou justificáveis a 
critério da Administração.
 
§ 11. Após a rescisão de que trata o parágrafo anterior, o 
interessado será notificado a pagar o total ou o remanes-
cente do valor da multa no prazo de 20 (vinte) dias, sob 
as penas da lei.
 
§ 12. O valor a ser pago deverá ser cobrado após sua de-
vida atualização monetária.
 
§ 13. Após a comprovação de cumprimento integral das 
obrigações firmadas no Termo de Compromisso, este será 
considerado cumprido e o processo de defesa arquivado.
 
§ 14. Eventual alteração no Termo de Compromisso firma-
do deverá ser efetuada por meio de termo aditivo, após 
aprovação pelo COMDEMA.
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 § 15. A celebração do Termo de Compromisso não impe-
de a cobrança de eventuais multas não contempladas no 
referido instrumento e ainda não pagas, ou a aplicação de 
novas penalidades em caso de ocorrência de nova infração 
ambiental.
 
SUBSEÇÃO III
DO EMBARGO
 
Art. 182. A penalidade de embargo será aplicada em de-
corrência de constatação de obra ou construção sendo 
executadas em desacordo com os dispositivos legais e re-
gulamentares.
 
Parágrafo Único - A penalidade de embargo poderá ser 
temporária ou definitiva:
 
I - Será temporária quando houver possibilidade de pros-
seguimento ou manutenção da obra ou construção com a 
adoção prévia, pelo infrator, de providências para corrigir 
os danos causados em consequência da infração.
 
II - Será definitiva quando não houver possibilidade de 
prosseguimento ou manutenção da obra ou construção.
 
SUBSEÇÃO IV
DA INTERDIÇÃO
 
Art. 183. A penalidade de interdição será aplicada em de-
corrência de constatação de atividade sendo executada em 
desacordo com os dispositivos legais e regulamentares.
 
Parágrafo Único - A penalidade de interdição poderá ser 
temporária ou definitiva, dependendo da possibilidade ou 
não do prosseguimento da atividade.
 
SUBSEÇÃO V
DA APREENSÃO
 
Art.184. Todos os bens, materiais e equipamentos utiliza-
dos para o cometimento da infração, bem como os produ-
tos e subprodutos dela decorrentes, poderão ser apreen-
didos pela SEMAG.
 
§ 1º. Os custos operacionais despendidos para apreensão 
e remoção dos bens correrão por conta do infrator ou serão 
ressarcidos por ele quando custeados pelo Poder Público.
 
§ 2º. Os bens, materiais e equipamentos apreendidos de-
verão ficar sob a guarda de fiel depositário, que poderá ser 
o próprio infrator.
 
§ 3º. O fiel depositário deverá ser advertido de que não 
poderá vender, emprestar ou usar os bens, materiais e 
equipamentos apreendidos até decisão final da autoridade 
competente, quando estes serão restituídos nas mesmas 

condições em que foram recebidos, após a efetiva repara-
ção do dano ambiental, ou mediante a assinatura de Ter-
mo de Compromisso com este fim.
 
§ 4º. Caso os bens apreendidos tenham sido utilizados 
para prática de infração ambiental causadora de dano di-
reto à unidade de conservação de proteção integral, estes 
não serão restituídos, podendo ser destruídos ou doados, 
a critério da autoridade competente, após o trânsito em 
julgado da decisão administrativa.
 
§ 5°. Os bens, a que se refere o § 4º, serão colocados à 
disposição da autoridade policial, caso tenham sido utiliza-
dos na prática de crime ambiental.
 
§ 6º. Caso os bens, materiais e equipamentos apreendidos 
forem utilizados em atividade econômica de subsistência, 
ou caso sejam essenciais ao exercício de atividade profis-
sional ou à continuidade das atividades de microempresa 
ou empresa de pequeno porte, estes poderão ser resti-
tuídos antes da decisão final da SEMAG, condicionado ao 
compromisso do autuado de não utilizá-los para a prática 
de infração ambiental.
 
§ 7º. A critério da autoridade competente, poderão ser 
liberados, sem ônus, os bens de uso pessoal de emprega-
dos do infrator ou de contratado (empreiteiro ou similar), 
devendo ser emitido o correspondente termo de devolu-
ção.
 
§ 8º. No caso de apreensão de materiais, equipamentos, 
produtos ou subprodutos da infração, estes poderão ser 
destinados, de acordo com a sua classificação, na forma 
que segue:
 
I - Os perecíveis serão destinados às instituições públicas, 
às beneficentes ou às comunidades carentes;
 
II - Os tóxicos ou perigosos terão sua destinação final de 
acordo com solução técnica estabelecida, a expensas do 
infrator;
 
III - Os demais tipos de produtos ou sub-produtos serão 
destinados na forma prevista na legislação pertinente.
 
§ 9º. Os materiais, equipamentos, produtos ou subprodu-
tos não retirados pelo beneficiário no prazo estabelecido 
no documento de doação, sem justificativa, serão objeto 
de nova doação ou leilão, a critério da SEMAG, revertendo 
os recursos arrecadados, no caso de leilão, para o FUMDE-
MA, correndo os custos operacionais de depósito, trans-
porte, beneficiamento e demais encargos legais à conta 
do beneficiário.
 
§ 10. Caso os materiais, equipamentos, produtos ou 
subprodutos tenham utilidade para o uso nas atividades 
dos órgãos ambientais e de entidades científicas, cultu-
rais, educacionais, hospitalares, penais, militares, públicas 
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e outras entidades com fins beneficentes serão doados, 
após prévia avaliação da SEMAG.
 
SUBSEÇÃO VI
DA DEMOLIÇÃO
 
Art. 185. A penalidade de demolição de obra ou construção 
será aplicada quando:
 
I – não estiverem obedecendo às prescrições legais e re-
gulamentares;
 
II – sua permanência implicar em dano ambiental provo-
cado em área sob proteção legal;
 
III – houver infração continuada de construção, após a 
aplicação da penalidade de embargo pela fiscalização am-
biental.
 
§ 1º. A demolição deverá ser efetuada pelo autuado no 
prazo determinado em auto de infração ou em notificação 
emitida pela SEMAG.
 
§ 2º. O não atendimento pelo infrator da determinação 
para efetivar a demolição ensejará a aplicação da penali-
dade de multa diária.
 
§ 3º. No caso do parágrafo anterior, a demolição poderá 
ser efetuada pela própria SEMAG, ficando o autuado res-
ponsável pelo valor das despesas decorrentes para execu-
ção da demolição.
 
SUBSEÇÃO VII
SUSPENSÃO DE LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO
 
Art. 186. A licença ou autorização emitida pela SEMAG po-
derá ser suspensa sempre que for constatado o cometi-
mento de infrações.
 
Parágrafo Único - Havendo correção da irregularidade, de-
vidamente comunicada pelo infrator, a Licença ou Autori-
zação voltará surtir seus efeitos.
 
SUBSEÇÃO VIII
CASSAÇÃO DE LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO
 
Art. 187. A autorização ou licença ambiental emitida pela 
SEMAG será cassada sempre que o motivo da cassação 
não puder ser corrigido para a continuidade da obra ou 
atividade ou quando a mesma já houver sido suspensa 
anteriormente.
 
§ 1º. A licença ou autorização ficará suspensa durante a 
tramitação do processo de cassação.
 

§ 2º. Cassada a Licença ou a autorização, a mesma obra 
ou atividade somente poderá ser executada após a emis-
são de nova Licença ou Autorização, mediante requeri-
mento do empreendedor.
 
SUBSEÇÃO IX
DA DEFESA E DO RECURSO
 
Art. 188. O autuado poderá apresentar defesa no prazo 
de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da autuação.
 
Art. 189. A impugnação da sanção ou da ação fiscal instau-
ra o processo de contencioso administrativo, em primeira 
instância.
 
§ 1º. A defesa deverá ser apresentada ao Protocolo Geral 
da Prefeitura.
 
§ 2º. A defesa mencionará:
 
I - autoridade julgadora a quem é dirigida;
 
II - a qualificação do autuado;
 
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamen-
tar;
 
IV - os meios de provas a que o autuado pretenda produ-
zir, expostos os motivos que as justifiquem.
 
Art. 190. É de exclusiva responsabilidade do autuado a 
produção e apresentação das provas que entender neces-
sárias para elucidação dos fatos, inclusive em sede de de-
fesa.
 
§ 1º. As provas documentais deverão ser apresentadas 
pelo autuado juntamente com sua defesa.
 
§ 2º. Em caso de oitiva de testemunhas, estas deverão ser 
arroladas na defesa escrita, ficando sob a responsabilidade 
do autuado de levá-las à Audiência de Julgamento inde-
pendentemente de intimação.
 
Art. 191. O julgamento do processo administrativo, e os 
relativos ao exercício do poder de polícia, serão de com-
petência:
 
I - em primeira instância, da Junta de Impugnação Fiscal 
(JIF) nos processos que versarem sobre toda e qualquer 
ação fiscal decorrente do exercício do poder de polícia;
 
II - em segunda e última instância administrativa, do Con-
selho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA.
 
§ 1o. O processo será julgado no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias a partir de sua entrega na JIF.
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§ 2o. A JIF dará ciência da decisão ao autuado, intimando-
-o, quando for o caso, a cumpri-la ao prazo de 20 (vinte) 
dias, contados da data de seu recebimento.
 
§ 3o. O COMDEMA proferirá decisão no prazo de 120 (cen-
to e vinte) dias, contados da data do recebimento do pro-
cesso, no plenário do Conselho.
 
Art. 192. A JIF, será composta, no mínimo, de 4 (quatro) 
membros designados pela Secretaria Municipal de Muni-
cipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Am-
biente e 1 (um) Presidente, que será sempre o Secretário 
Municipal da pasta que inclui o meio ambiente, autora da 
sanção fiscal.
 
§ 1º. Para cada membro deverá ser designado um suplen-
te respectivo.
 
§ 2º. Não será devida gratificação aos respectivos mem-
bros da JIF.
 
Art. 193. Compete ao Presidente da JIF:
 
I - presidir e dirigir todos os serviços da JIF, zelando pela 
sua regularidade;
 
II - determinar as diligências solicitadas;
 
III - proferir voto ordinário e de qualidade, sendo este fun-
damentado;
 
IV - assinar as resoluções em conjunto com os membros 
da Junta;
 
V – recorrer de oficio ao COMDEMA, quando for o caso.
 

Art. 194. São atribuições dos membros da JIF:
 
I - examinar os processos que lhe forem distribuídos, 
apresentando, por escrito, no prazo estabelecido, relatório 
com parecer conclusivo;
 
II - solicitar esclarecimentos, diligências ou visitas, se ne-
cessário;
 
III - proferir, se desejar, voto escrito e fundamentado;
 
IV - redigir as resoluções, nos processos em que funcionar 
como relator desde que vencedor o seu voto;
 
V - redigir as resoluções quando vencido o voto de relator.
 
Art. 195. A JIF deverá elaborar o regimento interno, 
para disciplinamento e organização dos seus trabalhos, 

submetendo-se ao exame e sanção da Secretaria Munici-
pal de Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e 
Meio Ambiente.
 
Art. 196. O presidente da JIF recorrerá de ofício ao COM-
DEMA sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do 
pagamento do tributo ou de sanção fiscal, do valor origi-
nário não corrigido monetariamente, superior a 1000 (um 
mil) U.P.F.R. (Unidade Padrão Fiscal Referência do Municí-
pio de Ibiraçu).
 
Art. 197. Não sendo cumprida, nem impugnada a sanção 
fiscal, será declarada à revelia e cópia do processo será 
encaminhada à Secretaria Municipal de Finanças para as 
providências necessárias.
 
Art. 198. São definitivas as decisões:
 
§ 1o. De primeira instância:
 
I - quando esgotado o prazo para defesa sem que esta 
tenha sido interposta;
 
II - quando a parte não apresentar recurso encaminhado 
ao COMDEMA.
 
§ 2o. De segunda e última instância recursal administra-
tiva.
 Art. 199. Não será permitida a implantação, ampliação 
ou renovação de quaisquer licenças ou alvarás municipais 
de instalações ou atividades em débito com o Município, 
em decorrência da aplicação de penalidade por infração à 
legislação ambiental.
 
CAPÍTULO XII
DAS TAXAS INERENTES AO LICENCIAMENTO

Art. 200. Fica instituída a Taxa de Licenciamento Ambien-
tal de empreendimentos, atividades e/ou serviços efetiva 
ou potencialmente poluidores ou degradadores do meio 
ambiente, no âmbito municipal.
 
Art. 201. A taxa de Licenciamento Ambiental tem por fato 
gerador o exercício regular do poder de polícia e geração 
específica do Fundo Municipal de Conservação Ambiental 
- FUMDEMA, instituído na forma do artigo 103, e para dar 
cumprimento ao artigo 101, inciso IX , todos referidos nes-
ta Lei que institui o Código Municipal do Meio Ambiente, 
cujos recursos serão alocados de acordo com as diretrizes 
e metas do Plano Estratégico e do Plano de Ação do Meio 
Ambiente, a ser aprovado nos aspectos técnicos, adminis-
trativos e financeiros, segundo as diretrizes fixadas pelo 
COMDEMA.
 
Art. 202. A taxa de Licenciamento Ambiental terá seu va-
lor arbitrado em U.P.F.R. (Unidade Padrão Fiscal Referência 
do Município de Ibiraçu), e obedecerá ao estabelecido no 
Anexo Único desta Lei.
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 Parágrafo Único. Sobre as taxas lançadas e não quitadas 
até o vencimento, incidirão juros e multa de acordo com a 
legislação municipal vigente.
 
Art. 203. As cópias dos comprovantes de recolhimento das 
respectivas taxas, referenciadas no artigo 3º, serão apen-
sadas ao requerimento de Licenciamento Ambiental.
 
Art. 204. As Taxas de Licenciamento Ambiental serão re-
colhidas para o Fundo Municipal de Conservação Ambiental 
- FUMDEMA.
 
Art. 205. Os valores recolhidos não serão devolvidos, salvo 
se comprovada a não prestação de serviço, pela SEMAG, 
referente ao licenciamento.
 Art. 206. Os valores das taxas constantes na presente Lei 
serão corrigidos monetariamente por ato do Poder Execu-
tivo, Municipal, segundo índices oficiais do Governo Fede-
ral ou aquele que melhor convir ao interesse público.
 
Art. 207. O enquadramento dos empreendimentos, ativi-
dades e/ou serviços efetiva ou potencialmente poluidores 
e/ou degradadores, tem como objetivo definir o valor do 
licenciamento necessário a cada um deles, quando for o 
caso, e estabelecer as bases de cálculo para a cobrança 
dos serviços de análise dos pedidos e da licença requerida 
à SEMAG.
 
Parágrafo Único. O enquadramento de que trata o caput 
deste artigo será feito de acordo com o porte e o potencial 
poluidor das atividades, empreendimentos e/ou serviços 
efetiva ou potencialmente poluidores e/ou degradadores, 
levando em consideração o valor de referência, quando for 
o caso, a ser regulamentado através de Decreto do Poder 
Executivo Municipal.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
 
Art. 208. Para melhor administrar as receitas decorrentes 
da aplicação deste Código, provenientes de multas, licen-
ciamentos, compensação ambiental e outros atos, o Poder 
Executivo, por meio de Decreto, estabelecerá as normas 

de funcionamento, administração e aplicação dos recursos 
do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

 

Art. 209. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário, em especial a 
Lei nº 3.033, de 04 de setembro de 2009.

 

            Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, 
em 17 de abril de 2019.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JUNIOR

Prefeito Municipal em exercício

ANEXO ÚNICO

 

TIPOS DE LICENÇAS, DOCUMENTOS E CADASTROS QUE 
DEPENDEM DE PAGAMENTO DE TAXA:

 

LMP - Licença Municipal Prévia;

LMI - Licença Municipal de Instalação;

LMO - Licença Municipal de Operação;

LMA - Licença Municipal de Ampliação;

LMR - Licença Municipal de Regularização;

LMU - Licença Municipal Única;

LMS - Licença Municipal Simplificada;

AMA - Autorização Municipal Ambiental;

CNDA – Certidão Negativa de Débitos Ambientais;

CC – Cadastro de Consultores;

CE – Cadastro de Empreendimentos potencial ou efetiva-
mente poluidores.

 

Ibiraçu-ES, 17 de abril de 2019. 

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal em exercício

TABELA I
 
CLASSES DE ENQUADRAMENTO SEGUNDO PORTE E POTENCIAL POLUIDOR DO EMPREENDIMENTO
 
ENQUADRAMENTO / CLASSIFICAÇÃO

 PORTE POTENCIAL POLUIDOR

MICRO PEQUENO MÉDIO GRANDE

MICRO Simplificado Simplificado I II

PEQUENO Simplificado I II III

MÉDIO I II III IV

GRANDE I II III IV

*o porte e o potencial poluidor são definidos em Decreto Municipal e/ou conforme parâmetros constantes em Instruções 
Normativas (IN).
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TABELA II

VALORES (EM UPFR) PARA EMISSÃO DAS LICENÇAS EM FUNÇÃO DA CLASSE DE ENQUADRAMENTO

CLASSE I II III IV

TIPO* I N I N I N I N

LMP 45 70 60 150 250 450 800 1000

LMI 100 140 220 300 600 750 1200 1500

LMO, LMA e LMU 80 120 150 180 350 500 1000 1200

LMR 225 330 430 630 1200 1700 3000 3700

CLASSE Simplificado Industrial 150

Não Industrial 180

*o “Tipo” define-se como I: Industrial e N: Não Industrial Degradadora, será definido em Decreto Municipal e/ou conforme 
parâmetros constantes em Instruções Normativas (IN).

OBSERVAÇÃO: Licença para empreendimento que dependa de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) será o valor do enqua-
dramento multiplicado por 5 (cinco). 

TABELA III

VALORES (EM UPFR) PARA EMISSÃO DE AMA, CNDA, CC E CE

MA 200

CNDA 5

CADASTRO DE EMPREENDIMENTOS 10

CADASTRO DE CONSULTORES 5
 

Ibiraçu-ES, 17 de abril de 2019.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JUNIOR

Prefeito Municipal em exercício

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI Nº. 3.274/2019.

Excelentíssimo Senhor        

Presidente da Câmara de Ibiraçu,

Excelentíssimos Senhores Vereadores:

Encaminhamos à Vossa Excelência e, por seu intermédio, aos ilustres Pares, na Câmara Municipal, o Projeto de Lei que 
altera o Código Ambiental deste Município, revogando-o, estabelecido pela Lei Municipal nº 3.033 de 04 de setembro de 
2009 e dá outras providências.

Considerando a vigência mais moderna das leis e disposições ambientais que ampliou a sua abrangência, submetemos a 
Vossa Excelência e aos demais pares dessa Colenda Casa de Leis para apreciação e aprovação, o Projeto de Lei que altera 
o Código Ambiental trazido pela Lei Municipal 3.033 de 04 de setembro de 2009.

Destaco que esta proposta legislativa contempla, única e exclusivamente, a visão técnica da Secretaria Municipal de Agri-
cultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente quanto à matéria em pauta, com vistas a subsidiar as discussões, sobre 
o assunto, dessa Casa de Leis com a Sociedade Civil, e está aberta a contribuições advindas dos debates nessa Casa no 
que se refere à Codificação ora proposta.

Ele define normas, critérios, parâmetros e padrões referentes aos instrumentos de gestão ambiental, em especial, os re-
lativos ao controle, monitoramento e fiscalização ambiental. 
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Importante registrar que a nova legislação ambiental alcançará melhor resultado na fiscalização e conscientização das em-
presas degradadoras e munícipes com a aplicação de penalidades que resultam na não repetição do dano, isto é a forma 
didática da sanção. 

A Política Ambiental tem por escopo principal o aperfeiçoamento  dos programas, projetos e atividades voltados para o 
meio ambiente, tendo como premissa básica o desenvolvimento sustentável do Município e a necessidade da Cidade de 
Ibiraçu dispor de documento legal concorrente, atualizado e compatível com a legislação ambiental estadual e federal, de 
acordo com o preceito constitucional que disciplina a matéria.

Nesse sentido, o presente Projeto de Lei versa sobre  os fundamentos, princípios e objetivos da Política Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de Ibiraçu, cria o Sistema Municipal de Meio Ambiente, além de 
dispor sobre os Instrumentos de Controle Ambiental, Tipos de Licenças, Infrações e Penalidades, Taxa de Controle e Fis-
calização Ambiental, Conselho Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Recursos para o Meio Ambiente, entre 
outros aspectos relevantes.

Diante do exposto, Senhor Presidente, submetemos o presente Projeto de Lei nº 3.274/2019 à consideração de Vossa 
Excelência e Ilustres Pares, em virtude de ser um projeto de relevante interesse público, estou certo de que a presente 
proposição merecerá o apoio e a aquiescência para aprovação da matéria, em caráter de urgência.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 17 de abril de 2019.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JUNIOR

Prefeito Municipal em exercício
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Itarana

Prefeitura

PORTARIA Nº 1.390/2019
Publicação Nº 196195

PORTARIA Nº 1.390/2019

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, 
inciso V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 – Lei Orgânica 
do Município.

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa SCL 
nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras e Contra-
tos, a qual dispõe sobre os procedimentos e normas para a 
celebração e acompanhamento da execução de contratos, 
aditivos e instrumentos congêneres no Poder Executivo 
Municipal, e no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos.

CONSIDERANDO a indicação de Servidor no processo ad-
ministrativo nº 001996/2019.

Resolve:

Art. 1º Nomear como fiscal da Nota de Empenho abai-
xo discriminada, com o prazo de vigência de 15 (quinze) 
dias, contados após a emissão da ordem de fornecimen-
to, cujo objeto é o pagamento de inscrições para servido-
res participarem do Seminário de Qualificação promovido 
pela AMUNES e CNM, o Servidor indicado: SIRLEI KRAUSE 
SANTANA FARDIN, matrícula nº 004872.

DADOS DA NOTA

Contratada: PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA

Valor total do Contrato: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos 
reais).

Art. 2º Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela 
administração as condições para o desempenho do encar-
go, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 
8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 06/2015, sem 
prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, 
ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua 
responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário;

III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua 
responsabilidade;

IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetua-
dos, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do 
contrato não seja ultrapassado;

V – Comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a contratada, as irregularidades co-
metidas passíveis de penalidade;

VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos 
acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vi-
gência do contrato, a liberação da garantia contratual em 
favor da contratada;

VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de con-
tratação;

IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pe-
didos de modificações no cronograma físico-financeiro, 
substituições de materiais e equipamentos, formulados 
pela contratada;

X – Confrontar os preços e quantidades constantes da 
Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à 
unidade competente para pagamento;

XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e 
quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido 
no instrumento contratual.

Art. 3º O Setor de Compras/CPL disponibilizará ao Fiscal 
nomeado, logo após a sua nomeação, em cumprimento 
ao disposto no art. 32 da IN SCL Nº 006/2015, cópia do 
contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do 
termo de referência, da proposta da Contratada, e, opor-
tunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, 
a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo 
de outros documentos que o Fiscal entender necessários 
ao exercício da fiscalização.

Art. 4º Os documentos mencionados no art. 3º poderão 
ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital de-
vendo, neste último caso, serem lançados na pasta com-
partilhada na rede denominada “Pública” e em pastas e 
subpastas específicas com a identificação do respectivo 
fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 5º Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irres-
trito acesso aos autos do processo administrativo relativo 
aos Contratos sob fiscalização.

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei 
Municipal n° 1.115/2014.
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Itarana/ES, 22 de abril de 2019.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO.

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das fun-
ções que são inerentes em razão da função.

SIRLEI KRAUSE SANTANA FARDIN

PORTARIA Nº 1.391/2019
Publicação Nº 196198

PORTARIA Nº 1.391/2019

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, 
inciso V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 – Lei Orgânica 
do Município.

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa SCL 
nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras e Contra-
tos, a qual dispõe sobre os procedimentos e normas para a 
celebração e acompanhamento da execução de contratos, 
aditivos e instrumentos congêneres no Poder Executivo 
Municipal, e no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos.

CONSIDERANDO a indicação de Servidor no processo ad-
ministrativo nº 001976/2019.

Resolve:

Art. 1º Nomear como fiscal da Nota de Empenho abai-
xo discriminada, com o prazo de vigência de 30 (trinta) 
dias, contados após a emissão da ordem de fornecimento, 
cujo objeto é o pagamento de inscrições para servidores 
participarem do Seminário de Qualificação promovido pela 
AMUNES e CNM, o Servidor indicado: ZÊNIA LORENA RIZ-
ZI, matrícula nº 003800.

DADOS DA NOTA

Contratada: PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA

Valor total do Contrato: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos 
reais).

Art. 2º Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela 
administração as condições para o desempenho do encar-
go, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 
8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 06/2015, sem 

prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, 
ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua 
responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário;

III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua 
responsabilidade;

IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetua-
dos, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do 
contrato não seja ultrapassado;

V – Comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a contratada, as irregularidades co-
metidas passíveis de penalidade;

VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos 
acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vi-
gência do contrato, a liberação da garantia contratual em 
favor da contratada;

VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de con-
tratação;

IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pe-
didos de modificações no cronograma físico-financeiro, 
substituições de materiais e equipamentos, formulados 
pela contratada;

X – Confrontar os preços e quantidades constantes da 
Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à 
unidade competente para pagamento;

XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e 
quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido 
no instrumento contratual.

Art. 3º O Setor de Compras/CPL disponibilizará ao Fiscal 
nomeado, logo após a sua nomeação, em cumprimento 
ao disposto no art. 32 da IN SCL Nº 006/2015, cópia do 
contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do 
termo de referência, da proposta da Contratada, e, opor-
tunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, 
a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo 
de outros documentos que o Fiscal entender necessários 
ao exercício da fiscalização.

Art. 4º Os documentos mencionados no art. 3º poderão 
ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital de-
vendo, neste último caso, serem lançados na pasta com-
partilhada na rede denominada “Pública” e em pastas e 
subpastas específicas com a identificação do respectivo 
fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 5º Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irres-
trito acesso aos autos do processo administrativo relativo 
aos Contratos sob fiscalização.
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Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei 
Municipal n° 1.115/2014.

Itarana/ES, 22 de abril de 2019.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO.

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das fun-
ções que são inerentes em razão da função.

ZÊNIA LORENA RIZZI
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Jaguaré

Prefeitura

DECRETO N° 072 DE 22 DE ABRIL DE 2019
Publicação Nº 195968

Decreto nº 072, de 16 de abril de 2019

Altera o art. 3º do Decreto nº 002, de 04 de janeiro de 
2019, que decreta desapropriação ordinária direta de imó-
vel rural, por necessidade e utilidade pública e da outras 
providencias.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, Estado do Espí-
rito Santo, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º O artigo 3º do Decreto nº 002, de 04 de janeiro de 
2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º O valor da indenização, para efeito amigável ou 
judicial, conforme preço fixado pela Comissão de Avaliação 
nomeada pelo Decreto nº 001, de 03 de janeiro de 2019 é 
de R$ R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), sen-
do R$198.357,31 (cento e noventa e oito mil, trezentos e 
cinquenta e sete reais e trinta e um centavos) destinados 
à Srª ELIANE BIANCARDI CAMPOS, e R$321.642,69 (tre-
zentos e vinte e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais 
e sessenta e nove centavos) destinados ao Sr. ELIESER 
BIANCARDI, para que seja atendido o preceito constitucio-
nal da justa indenização.”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2019.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Jaguaré-ES, aos dezes-
seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove 
(16.04.2019).

Rogério Feitani

Prefeito Municipal

DECRETO N° 073 DE 22 DE ABRIL DE 2019
Publicação Nº 195969

Decreto nº 073, de 17 de abril de 2019

Autoriza a abertura de seleção pública simplificada para 
contratação temporária, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, Estado do Espí-
rito Santo, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o requerimento do Secretário Municipal 
de Educação, solicitando a abertura de processo seletivo 
simplificado para Contratação em Regime de Designação 
Temporária e Cadastro de Reserva de Professores, tendo 
em vista que todos os candidatos aprovados nas discipli-
nas arte, inglês e português no PSS nº 005/2018 já foram 

convocados, e nas disciplinas de filosofia, agropecuária e 
pedagogo faltam poucos para serem convocados;

CONSIDERANDO que referidas contratações e formação 
de cadastro de reserva visa atender as necessidades de 
excepcional interesse público da Rede Pública Municipal de 
Ensino, objetivando substituir e/ou suprir a falta na res-
pectiva carreira em decorrência de exoneração, demissão, 
falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou 
licença; do exercício de cargo comissionado, de função 
gratificada ou da composição de equipe de trabalho em 
atividades no âmbito da Secretaria Municipal de Educação; 
da prestação de serviços públicos essenciais ou urgentes, 
caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham 
sido completamente preenchidas; de atividades especiali-
zadas de apoio a estudantes com deficiência; e, nas hipó-
teses de vagas sem carga horária necessária para convo-
cação de candidatos aprovados em concurso público;

CONSIDERANDO o interesse público e a necessidade de 
prestação de serviços considerado essencial e inadiáveis 
à população;

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 37, IX, da Constitui-
ção Federal e Lei Municipal nº 406, de 17 de dezembro de 
1997, que dispõe sobre contratação por tempo determina-
do para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público no Município de Jaguaré/ES;

DECRETA:

Art. 1° Fica autorizada a abertura de processo seletivo 
simplificado objetivando a contratação e formação de ca-
dastro de reserva de professores para atuarem na Rede 
Municipal Pública de Ensino.

Art. 2º O processo seletivo terá validade de até 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado, na forma da legislação 
municipal.

Art. 3º O processo seletivo deverá compreenderá 01 (uma) 
fase, constituída de prova de títulos, de caráter classifica-
tório e eliminatório, de forma a atender aos princípios da 
impessoalidade, isonomia e moralidade.

Art. 4º Fica constituída uma Comissão responsável pela 
Coordenação do Processo Seletivo, composta pelos se-
guintes membros:

I - Carlos José Nicolac Zanon: Secretário Municipal de Edu-
cação;

II – Alessandra Venturini: representante do Setor Adminis-
trativo da SEME;

III – Cláudia Amália Altoé: representante do Setor Peda-
gógico da SEME;

IV – Érica Altoé: representante do SINDSMAJ;

V - Evaldo Rocha: representante do Setor Pedagógico;

VI - Fabíola Gaigher Altoé: representante do Setor Admi-
nistrativo da SEME;
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VII - Heberton Martins: representante do Setor de Infor-
mática;

VIII – Jader Sossai de Lima: representante do Setor Admi-
nistrativo da SEME;

IX – Jânia Altoé: representante do Setor de Inspeção Es-
colar;

X – Karília de Paulo: representante do Setor Pedagógico.

Parágrafo único. A presidência da Comissão será exercida 
pelo Secretário Municipal de Educação.

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Jaguaré - ES, aos 
doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove 
(12.04.2019).

Rogério Feitani

Prefeito Municipal

Carlos José Nicolac Zanon

Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 183 DE 22 DE ABRIL DE 2019
Publicação Nº 195971

Portaria Nº 183 de 16 de Abril de 2019

“Nomeia servidores para compor Comissão para Acompa-
nhamento de trabalhos realizados por leiloeiros.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARÉ, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a necessidade de levantamento de bens 
junto ao setor de patrimônio municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear os servidores DIOGO ALTOÉ, ELDIMAR 
CARMINATI E CLEIDIENE THOMAZELLI, sob a coordenação 
do primeiro, para composição de comissão para acompa-
nhamento de trabalhos realizados por leiloeiros junto ao 
setor de patrimônio municipal.

Art. 2º O objetivo dos trabalhos é a identificação e catalo-
gação de bens inservíveis para a administração, visando a 
alienação por leilão.

Art. 3º Fixar prazo de 90 (noventa) dias para conclusão 
dos trabalhos, podendo ser prorrogada até a conclusão do 
processo.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Jaguaré-ES, aos dezes-
seis dias de Abril do ano dois mil e dezenove (16.04.2019).

Rogério Feitani

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria do Gabinete desta 
Prefeitura, na data supra.

Eliana Salvador Ferrari

Secretária de Gabinete

PORTARIA Nº 184 DE 22 DE ABRIL DE 2018
Publicação Nº 195988

Portaria Nº 184, de 16 de Abril de 2019.

Designa comissão para realizar a avaliação prévia de imó-
veis a serem locados pelo Município, destinados ao atendi-
mento das necessidades da administração pública.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARÉ, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no art. 68 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Jaguaré/ES,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica instituída uma Comissão Especial compos-
ta dos servidores Eliezer Biancardi, Raíra Fávero Borgui 
e Lízia Lagoeiro Altoé, para procederem avaliação prévia 
de imóveis a serem locados pelo Município, destinados ao 
atendimento das finalidades precípuas da administração.

Art. 2º Os trabalhos da Comissão Especial ora instituída 
serão considerados serviço público relevante.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Jaguaré-ES, aos 16 dias 
do mês de Abril do ano dois mil e dezenove (16.04.2019).

Rogério Feitani

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria do Gabinete desta 
Prefeitura, na data supra.

Eliana Salvador Ferrari

Secretária de Gabinete
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Mantenópolis

Prefeitura

AVISO DE RESULTADO - PREGÃO 011-2019
Publicação Nº 196159

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº- 011/2019

OBJETO: Aquisição de Generos Alimenticios para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Administração 
do Município de Mantenópolis/ES.

EMPRESAS VENCEDORAS:

1) SUPERMERCADO SANTA FÉ LTDA ME, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 11.299.726/0001-93: Lote 1: no valor de R$ 
72,00 (setenta e dois reais). Lote 2: no valor de R$ 528,00 
(quinhentos e vinte e oito reais). Lote 3: no valor de R$ 
91,20 (noventa e um reais e vinte centavos). Lote 5: no 
valor de R$ 249,60 (duzentos e quarenta e nove reais e 
sessenta centavos). Lote 6: no valor de R$ 9,00 (nove re-
ais). Lote 7: no valor de R$ 756,00 (setecentos e cinquen-
ta e seis reais). Lote 8: no valor de R$ 614,40 (seiscentos 
e quatorze reais e quarenta centavos). Lote 10: no valor 
de R$ 153,60 (cento e ci nquenta e três reais e sessenta 
centavos). Lote 11: no valor de R$ 172,80 (cento e seten-
ta e dois reais e oitenta centavos). Lote 12: no valor de R$ 
106,80 (cento e seis reais e oitenta centavos). Lote 13: no 
valor de R$ 1.980,00 (um mil novecentos e oitenta reais). 
Lote 14: no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais). 
Lote 15: no valor de R$ 70,80 (setenta reais e oitenta 
centavos). Lote 17: no valor de R$ 756,00 (setecentos e 
cinquenta e seis reais). Lote 18: no valor de R$ 403,20 
(quatrocentos e três reais e vinte centavos). Lote 19: no 
valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais).

Lote 22: no valor de R$ 61,20 (sessenta e um reais e vinte 
centavos). Lote 23: no valor de R$ 478,80 (quatrocentos e 
setenta e oito reais e oitenta centavos).

Lote 26: no valor de R$ 192,00 (cento e noventa e dois 
reais). Lote 27: no valor de R$ 212,00 (duzentos e doze 
reais).

Lote 28: no valor de R$ 48,00 (quarenta e oito reais). 
Lote 30: no valor de R$ 82,80 (oitenta e dois reais e oi-
tenta centavos). Lote 31: no valor de R$ 115,20 (cento 
e quinze reais e vinte centavos). Lote 33: no valor de R$ 
115,20 (cento e quinze reais e vinte centavos). Lote 35: 
no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). Lote 36: no valor de 
R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais). Lote 39: no valor 
de R$ 69,60 (sessenta e nove reais e sessenta centavos). 
Lote 41: no valor de R$ 48,00 (quarenta e oito reais).

Lote 42: no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Lote 
43: no valor de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais). Lote 
45: no valor de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois 
reais). Lote 46: no valor de R$ 924,00 (novecentos e vinte 

e quatro reais). Lote 51: no valor de R$ 96,00 (noventa e 
seis reais). Lote 52: no valor de R$ 468,00 (quatrocentos 
e sessenta e oito reais). Lote 53: no valor de R$ 2.613,60 
(dois mil seiscentos e treze reais e sessenta centavos). 
Lote 54: no valor de R$ 207,60 (duzentos e sete reais e 
sessenta centavos). SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA 
EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.146.578/0001-13:

Lote 4: no valor de R$ 333,60 (trezentos e trinta e três 
reais e sessenta centavos).

Lote 9: no valor de R$ 381,60 (trezentos e oitenta e um 
reais e sessenta centavos).

Lote 16: no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais). Lote 20: 
no valor de R$ 367,20 (trezentos e sessenta e sete reais e 
vinte centavos). Lote 21: no valor de R$ 120,00 (cento e 
vinte reais). Lote 24: no valor de R$ 343,20 (trezentos e 
quarenta e três reais e vinte centavos). Lote 25: no valor 
de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais). Lote 29: no 
valor de R$ 1.281,60 (um mil duzentos e oitenta e um re-
ais e sessenta centavos). Lote 32: no valor de R$ 123,00 
(cento e vinte e três reais). Lote 37: no valor de R$ 192,00 
(cento e noventa e dois reais). Lote 38: no valor de R$ 
554,40 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta 
centavos). Lote 40: no valor de R$ 318,00 (trezentos e 
dezoito reais). Lote 44: no valor de R$ 165,00 (cento e 
sessenta e cinco reais). Lote 47: no valor de R$ 250,20 
(duzentos e cinquenta reais e vinte centavos). Lote 48: 
no valor de R$ 379,20 (trezentos e setenta e nove reais e 
vinte centavos). Lote 49: no valor de R$ 204,00 (duzentos 
e quatro reais).

Lote 50: no valor de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e qua-
tro reais). Lote 55: no valor de R$ 95,40 (noventa e cinco 
reais e quarenta centavos)..

Valor Global: R$ R$ 19.986,80 (dezenove mil novecentos 
e oitenta e seis reais e oitenta centavos).

Mantenópolis/ES, 22 de abril de 2019.

Erminio Martins de Jesus

Pregoeiro da P.M.M.
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Marechal Floriano

Prefeitura

DECRETO NORMATIVO Nº. 271/2019
Publicação Nº 196160

DECRETO NORMATIVO Nº. 271/2019

NOMEIA MEMBROS DO CACS/FUNDEB – CONSELHO DE 
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ-
SICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, ESTA-
DO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições le-
gais, e,

- CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 681, de 22 de março 
de 2007 que cria o Conselho do FUNDEB – Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e a Lei 
Municipal nº 925 de 18 de junho de 2009 que altera o art. 
2º da Lei 681.

DECRETA:
Art. 1º - Ficam nomeados os membros a seguir relaciona-
dos com seus respectivos suplentes, para comporem por 
um período de 02 (dois) anos, o CACS/FUNDEB – Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, com 
os representantes dos segmentos especificados a saber:

I - Representantes do Poder Executivo Municipal:
Titular: Rosivania Silva Lima Penedo
Suplente: Katiany Welten Schunk Kill

II - Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Marciane Cosmo Louzada
Suplente: Vanuza Graciette Mees

III - Representantes dos Professores da Educação Básica 
Publica:
Titular: Carlos Magno Santana
Suplente: Eliane Leandro da Vitória

IV - Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Pú-
blica:
Titular: Claudiane Calvi Ferreira
Suplente: Solineia Littig

V - Representantes dos Servidores Técnico-Administrati-
vos das Escolas Básica Públicas:
Titular: Deiliener Endlich Canal
Suplente: Edenilza da Penha Arsi Xavier
VI - Representantes dos Pais de Alunos da Educação Bá-
sica Pública:
Titular: Marlene Lemke Colodeti
Suplente: Rosangela Kuster de Abreu
Titular: Diana de Almeida Stunn
Suplente: Josiane Luduvico Vieira

VII - Representantes dos Estudantes da Educação Básica 
Pública e Entidades de Estudantes Secundaristas:
Titular: Maiane Wagemacher Lampier
Suplente: Kézia Teixeira
Titular: Gabriel Pereira Botelho
Suplente: Thaylor Rafael Ludovico da Costa

VIII- Representantes do Conselho Tutelar do Município:
Titular: Fabiane de Jesus Beltram
Suplente: Rozinete Majevski Pereira da Silva

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

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

Marechal Floriano/ES, 16 de Abril de 2019.

JOÃO CARLOS LORENZONI

Prefeito Municipal

PREGÃO 016/19
Publicação Nº 196080

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019

A Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, Estado do Es-
pírito Santo, através da Comissão de Pregão, torna públi-
co que fará realizar licitação na modalidade “Pregão” tipo 
“Presencial”, conforme segue:

OBJETO: contratação de SERVIÇOS DE TRANSPORTE ES-
COLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO 
DAS ESCOLAS DE MARECHAL FLORIANO.

ABERTURA: 07/05/2019 às 10 Horas.

LOCAL: Sala de Licitações da PMMF – Rua David Canal, nº 
57, Centro, Marechal Floriano/ES.

INFORMAÇÕES: pelo e-mail gmail.com e no site www.ma-
rechalfloriano.es.gov.br.

Mais informações: telefone (27) 3288-1111/1367, de 8hs 
e 30min às 11hs e 30min e de 12hs 30min às 17hs.

Marechal Floriano-ES, 22 de abril de 2019.

MARILENE JÄHRING

PREGOEIRA
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Pedro Canário

Prefeitura

NOTIFICAÇÃO REGINA DE CASTRO BORGES
Publicação Nº 196107

NOTIFICAÇÃO

Requerente: Secretaria Municipal de Administração

Processo administrativo sob o nº4934/2018

Srª. REGINA DE CASTRO BORGES

Na condição de Presidente e Membros da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada por meio da Portaria 
sob o nº 30/2018, para fato descrito no procedimento administrativo em referência instaurado para apurar desídia de 
agente público em aplicação de penalidade em procedimento de sindicância, NOTIFICO V. Sª a se apresentar, perante esta 
Comissão no prazo de 05 (cinco) dias, na sala de reuniões desta Comissão, que se encontra instalada na Rua São Paulo, 
220, Bairro Boa Vista, Pedro Canário-ES (sala de reuniões da Procuradoria Municipal), com a finalidade de prestar declara-
ções nos autos do processo supracitado, do qual lhe será dado vista, no endereço já informado, no horário de expediente, 
sendo das 12h00 às 18h00.

Pedro Canário, ES, 20 de março de 2019.

Samira dos Santos Telles

Presidente da Comissão de Sindicância

Rita de Cácia Fonseca dos Santos

Secretária da Comissão de Sindicância

Abraão da Silva Soares

Membro da Comissão de Sindicância



23/04/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1247

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 152

Piúma

Prefeitura

 ATO DE CONVOCAÇÃO EDITAL DE CONCURSO 
PÚBLICO Nº 031/2019

Publicação Nº 196055

ATO DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 031/2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais de acordo com o Decreto número 1.487, 
de 29 de novembro de 2018, e considerando o resulta-
do Final do Processo Seletivo Simplificado de Cadastro de 
Reserva EDITAL 005/2018 ASSISTENTE DE CRECHE para 
Contratação Temporária, visando o preenchimento de va-
gas nas Creches Municipais, CONVOCA os candidatos clas-
sificados, relacionados no Anexo I deste Edital, com vistas 
à contratação.

A convocação respeitará criteriosamente a ordem de clas-
sificação. Caso sejam preenchidas todas as vagas oferta-
das nesta convocação, as eventuais vagas que surjam no 
decorrer deste processo seletivo, seguirão a futura convo-
cação a partir do candidato subsequente ao último convo-
cado que foi contratado.

Os candidatos relacionados no Anexo I, do presente Edital 
deverão comparecer na Secretaria Municipal de Educação 
no dia 25 de abril, às 8 horas, localizada na Avenida Isaias 
Scherrer, nº45, Centro, para a apresentação dos títulos 
e experiência profissional dos critérios de pontuação e a 
entrega dos documentos relacionados na cláusula 12 “Da 
Chamada” conforme definido no Edital 005/2018.

Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo 
que a falta de qualquer documento acarretará o não cum-
primento das exigências do Edital 005/2018.

O não comparecimento implicará a perda do direito à no-
meação ao cargo para o qual o candidato foi classificado 
em cadastro reserva.

A Comissão
Portaria Nº048/2018

Isabel Fernanda Scherres Rocha
Secretária de Educação
Portaria Nº 009/2017

A) CARGO: ASSISTENTE DE CRECHE – QUINTA CHAMADA

Posição Nome
111 VIVIANE LEAL SILVA
112 MARINETE MOREIRA MENEGUETI
113 PRISCILA LOURENCINI PAULO
114 PATRÍCIA FREITAS DA SILVA

115 THAIS RODRIGUES FIAME
116 DELNIRA CAMPELO MOREIRA PACHECO
117 JAQUELINE BAHIENSE NUNES LISBOA
118 ADRIANA FERREIRA BORGES
119 SABRINY DE SOUZA ORECHIO
120 CLEDINEIA SILVA FERREIRA SANTANA
121 JOELMA MOTA SOUZA
122 JANETE PIRES SILVA
123 JAISA MIRANDA
124 ROSILENE PETERSEN DE SOUZA
125 ANA MARIA GOMES CARVALHO RIBEIRO
126 PAULA VIEIRA ALVES DE ANDRADE
127 ADRIANA APOLINÁRIA FERRAREZ GÔLO
128 ROSIMARY GALDINA DE AGUIAR SANTOS
129 ANDRESSA DE OLIVEIRA LORENCINI
130 HYLANNA MENEGUELI NERY

ATO DE CONVOCAÇÃO EDITAL DE CONCURSO 
PÚBLICO Nº 032/2019

Publicação Nº 196056

ATO DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 032/2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais de acordo com o Decreto número 1.487, 
de 29 de novembro de 2018, e considerando o resulta-
do Final do Processo Seletivo Simplificado de Cadastro de 
Reserva EDITAL 004/2018 NUTRICIONISTA para Contra-
tação Temporária, visando o preenchimento de vagas na 
Secretaria Municipal de Piúma, CONVOCA os candidatos 
classificados, relacionados no Anexo I deste Edital, com 
vistas à contratação.

A convocação respeitará criteriosamente a ordem de clas-
sificação. Caso sejam preenchidas todas as vagas oferta-
das nesta convocação, as eventuais vagas que surjam no 
decorrer deste processo seletivo, seguirão a futura convo-
cação a partir do candidato subsequente ao último convo-
cado que foi contratado.

Os candidatos relacionados no Anexo I, do presente Edital 
deverão comparecer na Secretaria Municipal de Educação 
no dia 26 de abril, às 8 horas, localizada na Avenida Isaias 
Scherrer, nº45, Centro, para a apresentação dos títulos 
e experiência profissional dos critérios de pontuação e a 
entrega dos documentos relacionados na cláusula 6 “Da 
Chamada” conforme definido no Edital 004/2018.

Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo 
que a falta de qualquer documento acarretará o não cum-
primento das exigências do Edital 004/2018.
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O não comparecimento implicará a perda do direito à no-
meação ao cargo para o qual o candidato foi classificado 
em cadastro reserva.

A Comissão

Portaria Nº044/2018

Isabel Fernanda Scherres Rocha

Secretária de Educação

Portaria Nº 009/2017

A) CARGO: NUTRICIONISTA – TERCEIRA CHAMADA

Posição Nome
11 HERICA THAIZA ANDRE DA SILVA
12 NAYARA BENEVENUTO HEMERLY PÍCOLI
13 KATIA CILENE MARVILA DA SILVA
14 PAULA DE ALMEIDA CLAUDINO
15 SUELMA RODRIGUES BATISTA
16 CAMILA THOMAZINI ROELA
17 MARINA TEIXEIRA DE CARVALHO E FONSECA
18 CARLA GEANE SILVA DOS ANJOS
19 HELENA LUIZA DA ROCHA LOPES
20 LUCÉLIA FRISSO MUSCARELLI BASTOS

ATO DE CONVOCAÇÃO EDITAL DE CONCURSO 
PÚBLICO Nº 030/2019

Publicação Nº 196053

ATO DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 030/2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais de acordo com o Decreto número 1.487, 
de 29 de novembro de 2018, e considerando o resulta-
do Final do Processo Seletivo Simplificado de Cadastro de 
Reserva EDITAL 006/2018 PROFESSORES MAPA, MAPP e 
MAPB para Contratação Temporária, visando o preenchi-
mento de vagas nas Escolas Municipais de Piúma, CON-
VOCA os candidatos classificados, relacionados no Anexo I 
deste Edital, com vistas à contratação.

A convocação respeitará criteriosamente a ordem de clas-
sificação. Caso sejam preenchidas todas as vagas oferta-
das nesta convocação, as eventuais vagas que surjam no 
decorrer deste processo seletivo, seguirão a futura convo-
cação a partir do candidato subsequente ao último convo-
cado que foi contratado.

Os candidatos relacionados no Anexo I, do presente Edital 
deverão comparecer na Secretaria Municipal de Educação 
no dia 25 de abril, às 8 horas, Professor MAPP (PEDAGO-
GO) e MAPA, localizada na Avenida Isaias Scherrer, nº45, 
Centro, para a apresentação dos títulos e experiência pro-
fissional dos critérios de pontuação e a entrega dos docu-
mentos relacionados na cláusula 12 “Da Chamada” confor-
me definido no Edital 006/2018.

Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo 
que a falta de qualquer documento acarretará o não cum-
primento das exigências do Edital 006/2018.

O não comparecimento implicará a perda do direito à no-
meação ao cargo para o qual o candidato foi classificado 
em cadastro reserva.

A Comissão

Portaria Nº045/2018

Isabel Fernanda Scherres Rocha

Secretária de Educação

Portaria Nº 009/2017

A) CARGO: Professor MAPP – DÉCIMA CHAMADA MAPP 
(PEDAGOGO)

Posição Nome
86 GILCILENE DE SOUZA CORRÊA
87 KÊNNIA FRANCISCA PRETTI
88 ROSANGELA MIAO PAULINI
89 MELANIA VITORIANO MONTEIRO DE MIRANDA
90 MÁRCIO ROGÉRIO VILLELA DOS SANTOS
91 MARCOS ANTONIO LEÃO COUTINHO
92 MARTA MEDEIROS
93 ELIZATH LAYBER BASSUL DALFIOR
94 CYNTHIA ROVETTA DA SILVA
95 REGINA MARIA DA SILVA

B) CARGO: Professor MAPA – DÉCIMA CHAMADA MAPA

Posição Nome
242 CLEIDE BARROSO RIBEIRO
243 JULIANA CARDOSO CODEÇO
244 ANTÔNIA DE SOUZA SANTOS
245 LUDMILLA CARVALHO LOPES
246 MARINEIS CARLETE RIBEIRO
247 CRISTIANE MIRANDA LACERDA ABRANTES
248 ANA PAULA BARBOZA DOS SANTOS PEREIRA
249 SAMANTHA REGINA RIBEIRO PORTO
250 CATARINA ROCHA RAPOZO
251 EDNALVA LORENCINI BOSSATTO
252 ROSANGELA MIAO PAULINI
253 LUCINETE DE JESUS NASCIMENTO
254 CLAUDIA GOMES PEREIRA OLIVEIRA
255 CLAUDIA RAMALHETE SANTOS GOMES
256 ADRIANA CORRÊA DE MENEZES
257 LIDIANA LEAL NUNES
258 ELIANA GARCIA VIEIRA
259 SILVANA MARCHIORI PASSAMANI
260 PATRICIA BAZONI GOTARDO PINHEIRO
261 SORAIA DOS SANTOS MAIA

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 196162

AVISO DE CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LI-
CITAÇÃO
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A Prefeitura Municipal de Piúma/ES, com fulcro no Decreto 
Municipal nº 1.118/2017 e sua alteração, através da Secre-
taria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, no uso de suas 
atribuições torna público, para cumprimento do disposto 
no artigo 26 da Lei 8.666/93, a inexigibilidade de licitação, 
nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93, para 
contratação FEDERAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE FUTE-
BOL DE SALÃO, CNPJ sob o nº 28539.849/0001-57, para 
organizar e realizar do Campeonato COPA ES DE SELE-
ÇÕES 2019 - FUTSAL, categoria Adulto – Naipe masculino, 
visando atender a Secretaria Municipal Turismo.

VALOR GLOBAL: R$ 2.350,00 (dois e trezentos e cinquenta)

PROCESSO Nº: 6588/2019

Piúma/ES, 22 de abril de 2019.

Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer

CONTRATO Nº 082/2019
Publicação Nº 196094

CONTRATO Nº 082/2019

Processo nº 1.669/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA/ES – 
CNPJ Nº 27.165.695/0001-18

CONTRATADO: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., inscri-
ta no CNPJ nº 59.104.273/0001-29 e Inscrição Estadual nº 
635.000.011.110

OBJETO: aquisição de veículos de transporte escolar diário 
de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE), 
em atendimento às entidades educacionais das redes pú-
blicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 
Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta 
vencedora, os quais integram este instrumento, indepen-
dente de transcrição aquisição de veículos de transporte 
escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural 
Escolar (ORE), em atendimento às entidades educacionais 
das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal 
e Municípios, conforme especificações e quantitativos es-
tabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo 
e na proposta vencedora, os quais integram este instru-
mento, independente de transcrição

MODALIDADE: MINISTÉRIO

DA EDUCAÇÃO

FUNDO NACIONAL DE

DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE MERCADO,

QUALIDADE E COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO

DE PREÇOS Nº 19/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

23034.019710/2017-78

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2018

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DE ASSINATURA: 07/02/2019.

VALOR GLOBAL: R$ 226.550,00

(Duzentos e vinte e seis mil,

quinhentos e cinquenta reais).

Piúma/ES, 22 de abril de 2019.

Secretaria Municipal de Educação

PORTARIA Nº 086/2019
Publicação Nº 196052

PORTARIA Nº 086 DE 08 ABRIL DE 2019.

EMENTA: INSTITUI TERCEIRA COMISSÃO DE SINDICÂN-
CIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Piúma, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 14, II, "c" c/c art. 102, VII ambos da Lei Orgânica 
Municipal.

CONSIDERANDO que a Sindicância, como meio sumário 
de verificação, é o instrumento destinado a apurar respon-
sabilidade de agente público, servidor efetivo, inclusive, 
comissionado por infração praticada no exercício de suas 
atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do 
cargo em que se encontre investido (art. 164 da Lei nº 
1.840/2011), ou ainda para reunir informações e outros 
elementos capazes de esclarecer situações de interesse 
da autoridade instauradora, a fim de evidenciar eventual 
existência de inadequação de atividade funcional;

CONSIDERANDO a necessidade de se aplicar as disposi-
ções legais, objetivando garantir a segurança jurídica de 
uma apuração imparcial das responsabilidades funcionais;

CONSIDERANDO que a informação correta é fundamental 
para o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa,

CONSIDERANDO o número excessivo de processos de sin-
dicância, inclusive com processos anteriores ainda sem so-
lução, demonstrando o excesso de demandas a cargo das 
comissões já existentes,

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica instituída a TERCEIRA COMISSÃO PERMA-
NENTE DE SINDICÂNCIA, que reunirá membros com a fi-
nalidade de:

I - apurar responsabilidades funcionais junto aos diver-
sos órgãos da Prefeitura Municipal, procedendo-se o 
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levantamento dos casos, constatação, bem como propondo 
medidas que forem julgadas necessárias à regularização;

II - apontar eventual dano causado à Administração, bem 
como, a apuração de responsabilidades e identificação de 
seus autores;

Art. 2º - A Comissão Auxiliar Permanente de Sindicância é 
composta pelos seguintes servidores:

JOCIMAR MIRANDA DE OLIVERIA- matrícula 02010

JUSCIENE CONCEIÇÃO DAS NEVES – matrícula 4508

MARIA CONSUELO BOSSATTO DE OLIVEIRA – matrícula 
0211

Art. 3º - Fica designado o Senhor Jocimar Miranda de Oli-
veira, para presidir os trabalhos da presente COMISSÃO 
PERMANENTE DE SINDICÂNCIA.

Art. 4º - Pelas atividades exercidas na Comissão, os seus 
membros receberão a gratificação prevista no art. 95 da 
Lei Municipal nº 1.840/2011, mediante apresentação dos 
atos praticados na forma do decreto regulamentar vigente 
ou a viger.

Art. 5º - Sempre que necessário, a Comissão dedicará 
tempo integral aos seus trabalhos, podendo ficar dispen-
sados do ponto, até a conclusão da mesma (art. 174, § 1º 
da Lei Municipal nº 1.840/2011).

Art. 6º - A Comissão Sindicante exercerá suas atividades 
com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo 
necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da 
administração (art. 172 da Lei Municipal nº 1.840/2011).

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

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Piúma/ES, 08 de abril de 2019.

José Ricardo Pereira da Costa

Prefeito de Piúma
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Presidente Kennedy

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚ-
BLICA Nº 001/2019

Publicação Nº 196032

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 001/2019

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Co-
missão Permanente de Licitação, torna público aos in-
teressados que está disponível o Edital da Concorrência 
N° 000001/2019, Processo n° 018623/2017, objetivando 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO 
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (PAM), NA SEDE DO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, com abertura pre-
vista para 23 de maio de 2019 às 09:30 horas.

O edital estará disponível no site www.presidentekennedy.
es.gov.br ou no Setor de Licitação, situado à Rua Antônio 
Jacques Soares, nº 54, Secretaria de Administração (ao 
lado da Polícia Militar), Centro - Presidente Kennedy, nos 
dias úteis de 08 às 17 horas.

Presidente Kennedy/ES – 22/04/2019.

Selma Henriques de Souza

Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO DAS PROPOSTAS DE PRE-
ÇOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2018 E 
DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

Publicação Nº 196178

AVISO DE RESULTADO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº 013/2018

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comis-
são Permanente de Licitação, torna público o Resultado 
das Propostas de Preços da Concorrência em epígrafe, ten-
do sido declarada desclassificada a empresa TETSU CONS-
TRUTORA LTDA por não atender aos itens 13.4.1 e 13.9 do 
Edital. Tendo apresentado o Menor Preço, fica declarada 
vencedora a empresa INVICTA CONSTRUTORA E INCOR-
PORADORA EIRELI ME, com o valor de R$2.695.000,00 
(dois milhões seiscentos e noventa e cinco mil reais). Des-
te modo, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para apresentação de recursos.

Presidente Kennedy/ES – 22/04/2019.

Selma Henriques de Souza

Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS

Nº 001/2019

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comis-
são Permanente de Licitação, torna público o Resultado 
das Propostas de Preços da Concorrência em epígrafe, ten-
do sido declarada desclassificada a empresa TETSU CONS-
TRUTORA LTDA por não atender aos itens 13.4.1 e 13.9 
do Edital. Tendo apresentado o Menor Preço, fica declara-
da vencedora a empresa L & L CONSTRUTORA LTDA ME, 
com o valor de R$ 1.020.224,58 (um milhão, vinte mil, 
duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centa-
vos). Deste modo, fica concedido o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para apresentação de recursos.

Presidente Kennedy/ES – 22/04/2019.

Selma Henriques de Souza

Presidente da CPL

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 196090

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – 
PROCESSO Nº 037565/2018.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Assistência Social e o Sr. 
José Mauricio dos Santos Ferreira. O Secretário Municipal 
de Assistência Social, à vista do parecer da Procuradoria 
Geral do Município, com fulcro no Artigo 24, Inciso X, da 
Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público à locação 
de um imóvel, com aproximadamente 99,30 m² situado 
na Rua José Costalonga, s/n°, 3º andar, Centro, Presiden-
te Kennedy/ES, para abrigar a família da Sra. Leandra da 
Silva Benevides, que se encontra em situaçao de Vulnera-
bilidade Social, por um período de 12 (doze) meses.

Presidente Kennedy – ES, 22 de abril de 2019.

Leandro da Costa Rainha

Secretário Municipal de Assistência Social

P.E 064/2018
Publicação Nº 196182

PREGÃO ELETRÔNICO SRP

064/2018

PROCESSO 5456/2018
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O município de Presidente Kennedy-ES, através do prego-
eiro oficial, torna público aos interessados que fará reali-
zar licitação na modalidade “pregão eletrônico” SRP, tipo 
menor preço para aquisição de materiais hidráulicos a fim 
de atender a secretaria de obras com reserva de cota de 
até 25% para participação exclusiva de microempresa e 
empresa de pequeno porte e itens exclusivos para mi-
croempresa e empresa de pequeno porte. O edital estará 
disponível nos sites www.presidentekennedy.es.gov.br e www.bll-
compras.org.br ou no setor de licitação, localizado na Rua 
Antônio Jaques Soares, 54, Centro, nos dias úteis de 8h às 
11h e de 12:30h às 17h.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09h00min do dia 
13/05/2019.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 10h00min 
do dia 13/05/2019

Presidente Kennedy, 22/04/2019

Leonardo dos Santos

Pregoeiro

TERMO DE AJUSTE DE CONTA 
Publicação Nº 196181

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE 
DÍVIDA

Tendo em Relatório Técnico do Sr. Kaio Guimarães Acha 
no processo de nº. 10210/2019 fls. 59 e 60, RECONHEÇO 
a dívida contraída com empresa FLORESTAL COLETAS E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrita sob o CNPJ 
nº. 11.865.758/0001-09 com sede a Rua Álvaro Machado, 
nº 72, Campo Grande, Cariacica, ES, vencedora da Toma-
da de Preço nº. 000002/2013, com contrato firmado com 
nº. 26/2013, no valor de R$ 51.480,00 (Cinquenta e um 
mil quatrocentos e oitenta reais), referente ao pagamento 
dos serviços prestados no mês de janeiro, fevereiro e mar-
ço de 2019, relativo as atividades de Coleta, Transporte 
e Destinação Final de Resíduos do Sistema de Saúde do 
Município de Presidente Kennedy; uma vez que o serviço 
foi devidamente prestado, após o prazo de duração legal 
do processo se encerrar.

Autorizo, em consequência, a emissão da correspondente 
NOTA DE EMPENHO, a conta de dotação própria do orça-
mento vigente e a observância do disposto nos § 1º e 2º 
do art. 63, da Lei Federal nº. 4.320/64.

Presidente Kennedy, 22 de Abril de 2019.

Maycon Valpasso Almeida

SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
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Rio Bananal

Prefeitura

ADITIVOS PMRB - 22-04-19
Publicação Nº 196197

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

SÉTIMO TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE E VALOR AO CONTRATO 086/2017

Fica aditado o valor do objeto previsto na Cláusula Terceira do Contrato n.º 086/2017 firmado entre a Prefeitura Municipal 
de Rio Bananal e a empresa Arrigoni Transporte e Turismo Ltda EPP, ficando o mesmo acrescido em R$ 5.799,75 (Cinco mil 
setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), do valor e 11 km (onze quilometro) no item 28 na quantida-
de. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato em referência. Data da assinatura do aditivo: 12/04/2019.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 098/2018.

Fica aditado o prazo do objeto previsto na Cláusula Terceira do Contrato n.º 098/2018 firmado entre a Prefeitura Municipal 
de Rio Bananal e a Empresa Ruan Guasti Villela dos Santos Me, ficando prorrogado até 30/08/2019 no prazo de vigência. 
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato em referência. Data da assinatura do aditivo: 22/04/2019.

Rio Bananal-ES, 23 de Abril de 2019.

Felismino Ardizzon

Prefeito Municipal
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Santa Maria de Jetibá

Prefeitura

DECRETO N° 414/2019
Publicação Nº 196149

DECRETO Nº 414/2019

ARQUIVA PROCESSO Nº 12844/2018 QUE INSTAUROU A 
ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
EM FACE DO SERVIDOR ADEMIRO GUMS.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o Processo nº 12844/2018 que instituiu a 
Comissão Processante Disciplinar, por meio do Decreto nº 
1117/2018, de 05/11/2018, objetivando a apuração acer-
ca de relatório apresentado pela Secretaria de Educação, 
devido faltas injustificadas ao serviço público em desfavor 
ao servidor Ademiro Gums;

- considerando que o Relatório Conclusivo da Comissão 
que entendeu que atualmente o servidor encontra-se 
exercendo seu trabalho normalmente e sugerindo o arqui-
vamento do processo;

- considerando que o Relatório foi submetido a Secreta-
ria Jurídica e analisado pela Advogada Drª Marinéia Dias 
Rocha, a qual foi designada para assessorar aos proces-
sos administrativos disciplinares, conforme Decreto nº 
420/2017 Art. 2º, que se manifestou acerca de todo o 
processo, e registra que a decisão da Comissão foi justa 
ao caso, sendo observado os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, e instruiu o arquivamento do processo;

- considerando que o Chefe do Poder Executivo, acolheu os 
pareceres da Comissão e da Secretaria Jurídica;

- considerando o disposto nos Artigos 71 e 72, inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

D E C R E T A

Art. 1º. Determina o ARQUIVAMENTO do Processo nº 
12844/2018 que instaurou a abertura de Processo Admi-
nistrativo Disciplinar para apurar faltas injustificadas do 
servidor público municipal, ADEMIRO GUMS, efetivo como 
Motorista – Matrícula 52.581, por entender que atualmen-
te o servidor encontra-se exercendo seu trabalho normal-
mente, observando os princípios da razoabilidade e pro-
porcionalidade.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, procederá às anotações pertinentes na 
Ficha Funcional Individual do servidor.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 415/2019
Publicação Nº 196150

DECRETO Nº 415/2019

CONCEDE LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSES PARTI-
CULARES AO SERVIDOR PUBLICO HERMES SASSEMBURG 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS O Prefeito Municipal de San-
ta Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais e,

- considerando o requerimento protocolizado pelo ser-
vidor Hermes Sassemburg, em 15/02/2019, sob o nº 
2084/2019, solicitando licença para tratar de interesses 
particulares pelo período de 01 ano e 02 meses compreen-
dendo 06/04/2019 a 05/06/2020;

- considerando que o pedido de Licença para Trato de In-
teresses Particulares pelo prazo máximo de até 08 (oito) 
anos, tem amparo legal na nova redação do Art. 101 da Lei 
Municipal nº 331/97 (Estatuto dos Servidores Públicos), 
pelas Leis Municipais nºs 756/2004 e 1.130/2009;

- considerando o parecer favorável da Secretaria em que 
estava lotado, registrando que a licença poderá ser conce-
dida pelo período de 06/04/2019 a 05/06/2020;

- considerando parecer jurídico no referido processo opi-
nando pelo deferimento da licença;

- considerando a ratificação do Chefe do Poder Executivo;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. IX da Lei 
Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica concedida a Licença para Trato de Interes-
ses Particulares, sem remuneração, ao Servidor Públi-
co Municipal HERMES SASSEMBURG, Matrícula: 52.192, 
Cargo Efetivo de Auxiliar de Escritório, pelo período de 
06/04/2019 a 05/06/2020.
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Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações de controle na Ficha 
Funcional do Servidor.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroagidos a 06/04/2019.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário, em es-
pecial o Decreto n° 370/2019.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 418/2019
Publicação Nº 196154

DECRETO Nº 418/2019

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A ANGELICA BOONE BRAUN, 
FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o requerimento da funcionária Angéli-
ca Boone Braun, protocolizado em 25/03/2019, sob nº 
3531/2019;

- considerando o Atestado Médico para Gestante datado 
de 21/03/2019;

- considerando que a funcionária é contratada desde 
19/03/2018, e está sujeita as Leis Municipais nº 1738/2014 
e 1787/2015, que regulamenta as contratações temporá-
rias no município;

- considerando que o requerimento está em conformidade 
com o que dispõe o Art. 7º, Inciso XVIII, da Constituição 
Federal;

- considerando as demais informações contidas no Proces-
so Administrativo nº 3531/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incs. VI e IX 
da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá ES.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica concedida Licença Maternidade à Funcionária 
ANGELICA BOONE BRAUN – Professora PB História - Ma-
trícula: 79305, a partir de 21/03/2019, dia que consta no 
Atestado Médico, até 18/07/2019.

Art. 2º. O período de afastamento é de 120 (cento e vinte) 
dias, a partir de 21/03/2019.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 21/03/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 853/2019
Publicação Nº 196100

SUSPENDE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ILZA MA-
RIA HELL BERNARDES. PORTARIA Nº 853/2019

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que foram concedidas férias regulamen-
tares a servidora Ilza Maria Hell Bernardes, por meio 
da Portaria nº 716/2019, que compreende o período de 
11/03/2019 a 09/04/2019;

- considerando a CI/SECSAU/Nº.187/2019, protocoliza-
da sob o nº 4455/2019, em 15/04/2019, informando que 
a referida servidora retornou as suas atividades e solici-
tando a suspensão das férias da mesma, pelo período de 
01/04/2019 a 09/04/2019 (09 dias);

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso VI da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Suspender o gozo de férias da Servidora Públi-
ca Municipal ILZA MARIA HELL BERNARDES - TELEFO-
NISTA - Matrícula: 50.588, pelo período de 01/04/2019 a 
09/04/2019.

Art. 2º. O período de férias que compreende 01/04/2019 
a 09/04/2019 (09 dias), será usufruído oportunamente.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroagidos a 01/04/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
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Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 854/2019
Publicação Nº 196101

PORTARIA Nº 854/2019

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA FRANCIANI 
LUXINGER.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 118/2019, protocolizada sob nº 
3964/2019 em 03/04/2019;

- considerando a desistência da Professora Lendina Krause 
da Costa em ministrar quatro aulas de Contação de Histó-
ria na Creche Municipal Klainekiner Schaul;

- considerando o parecer jurídico no processo opinando 
pela possibilidade da extensão da carga horária;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Professora FRAN-
CIANI LUXINGER – matrícula:52.755 de 33 (trinta e três) 
horas semanais, para 39 (trinta e nove) horas semanais, 
com a remuneração proporcional ao aumento da carga ho-
rária, no período de 01/04/2019 a 20/12/2019, para atuar 
como professor de Contação de História ministrando qua-
tro aulas semanais, conforme Processo Seletivo (CHE) Edi-
tal n° 006/2018, na Creche Municipal Klainekiner Schaul.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 01/04/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 855/2019
Publicação Nº 196102

PORTARIA Nº 855/2019

DESIGNA SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) MUNICIPAL(IS), PARA ACOMPANHAR(EM) E FISCALIZAR(EM) A AQUISIÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNCK – PROCESSO Nº 469/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019 - SRP.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando que conforme Clausula Sétima Item 7.2 da(s) Ata(s) de Registro de Preços nº 052/2019, dispõe que a 
fiscalização será designada por servidores pelo órgão Contratante;

- considerando que no referido processo consta a indicação de fiscal(ais);

- considerando que poderão ser elaborados contratos oriundos da referida Ata de Registro de Preços, os quais também 
deverão ser fiscalizados;

- considerando o disposto nos Art. 67,§§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8666/93;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI, XV e XL da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o(s) Servidor(es) Público(s) Municipal(is) abaixo relacionado(s), para acompanhar(em) e fiscalizar(em) 
a AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNCK em cumprimento a(s) Ata(s) de Registro de Preços nº(s) 052/2019 
e Contrato(s) decorrente(s) da(s) mesma(s) - Pregão Presencial nº 033/2019, em conformidade com as especificações, 
os quantitativos, a qualidade, a forma de entrega/prazo e outras que integram os documentos constantes no processo 
administrativo nº 469/2019 e seus anexos.
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Nº Titular Suplente Secretaria

01 Sivaldo Gums - Mat: 50.579 Gilberto Henke - Mat: 52.053 SECMAM

02 José Renato Ramos – Mat: 51.803 Maicon Ribeiro da Silva – Mat: 51.770 SECOBR

Art. 2º. O(s) representante(s) designado(s) por este ato, anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 
com a aquisição dos objetos/serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do(s) representante(s) deverão ser solici-
tadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

Art. 3º. Esta atividade não incidirá qualquer remuneração/gratificação ao salário do(s) profissional(is).

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir da data da(s) Ata(s).

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá – ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 856/2019
Publicação Nº 196104

PORTARIA Nº 856/2019

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA ALINE BER-
GER.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 115/2019, protocolizada sob nº 
4232/2019 em 09/04/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora ALINE 
BERGER – matrícula: 52.754 de 25 (vinte e cinco) horas 
semanais, para 45 (quarenta e cinco) horas semanais, com 
a remuneração proporcional ao aumento da carga horária, 
no(s) dia(s) 21/03/2019 e 25/03/2019 (dois dias), tendo 
em vista a atuação da mesma na EMEIEF Luiz Guilher-
me Henrique Potratz, em substituição as professoras Ana 
Paula Schmidt Pinto (21/03), ministrando quatro aulas de 
Educação Física turno vespertino, devido a mesma estar 
de Atestado Médico; e Eliana Maria Schreider Brandt Cozer 
(25/03), ministrando quatro aulas, devido a mesma estar 
de Atestado Médico.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 21/03/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 857/2019
Publicação Nº 196105

PORTARIA Nº 857/2019

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA ALINE BER-
GER.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 115/2019, protocolizada sob nº 



23/04/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1247

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 163

4232/2019 em 09/04/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora ALI-
NE BERGER – matrícula: 52.754 de 25 (vinte e cinco) ho-
ras semanais, para 50 (cinquenta) horas semanais, com a 
remuneração proporcional ao aumento da carga horária, 
no(s) dia(s) 04/04/2019 (um dia), tendo em vista a atu-
ação da mesma na EMEIEF Luiz Guilherme Henrique Po-
tratz, ministrando cinco aulas vagas de Artes, aguardando 
professor titular.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 04/04/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 858/2019
Publicação Nº 196109

PORTARIA Nº 858/2019

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA ANGELICA 
NAIMERKE.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 115/2019, protocolizada sob nº 
4232/2019 em 09/04/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora ANGE-
LICA NAIMERKE – matrícula: 52.768 de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais, para 50 (cinquenta) horas semanais, com 

a remuneração proporcional ao aumento da carga horária, 
no(s) dia(s) 26/03/2019 e 27/03/2019 (dois dias), tendo 
em vista a atuação da mesma no CMEI Vila de Jetibá, tur-
no vespertino, em substituição a professora Erika Schultz 
(26/03 e 27/03), devido a mesma estar de Atestados Mé-
dicos.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 26/03/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 859/2019
Publicação Nº 196112

PORTARIA Nº 859/2019

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA CIRLENE 
SCHULZ.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 115/2019, protocolizada sob nº 
4232/2019 em 09/04/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora CIR-
LENE SCHULZ – matrícula: 52.805 de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais, para 50 (cinquenta) horas semanais, com 
a remuneração proporcional ao aumento da carga horária, 
no(s) dia(s) 25/03/2019 e 01/04/2019 (dois dias), tendo 
em vista a atuação da mesma na EMEIEF Antônio Gonçal-
ves, ministrando dez aulas de ALE, em substituição a pro-
fessora Marceliana Buge (25/03 e 01/04), devido a mesma 
estar de Atestado Médico.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.



23/04/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1247

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 164

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 25/03/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 860/2019
Publicação Nº 196113

PORTARIA Nº 860/2019

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA CIRLENE 
SCHULZ.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 115/2019, protocolizada sob nº 
4232/2019 em 09/04/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora CIR-
LENE SCHULZ – matrícula: 52.805 de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais, para 32 (trinta e duas) horas semanais, 
com a remuneração proporcional ao aumento da carga ho-
rária, no(s) dia(s) 02/04/2019 a 06/05/2019 (trinta e cin-
co dias), tendo em vista a atuação da mesma na EMEIEF 
Antônio Gonçalves, ministrando cinco aulas semanais, em 
substituição a professora Marceliana Buge, devido a mes-
ma estar de Licença Médica.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 02/04/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 861/2019
Publicação Nº 196114

PORTARIA Nº 861/2019

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA DUCINELDA 
HOLZ.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 115/2019, protocolizada sob nº 
4232/2019 em 09/04/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora DU-
CINELDA HOLZ – matrícula: 52.369 de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais, para 50 (cinquenta) horas semanais, com 
a remuneração proporcional ao aumento da carga horária, 
no(s) dia(s) 01/04/2019 e 02/04/2019 (dois dias), tendo 
em vista a atuação da mesma no CMEI Jetibá, ministran-
do dez aulas de Língua Pomerana, em substituição a pro-
fessora Tereza Senna Schwanz, devido a mesma estar de 
Licença Médica.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 01/04/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 862/2019
Publicação Nº 196115

PORTARIA Nº 862/2019

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA GLEICE PE-
REIRA DOS SANTOS DE CASTRO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
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- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 115/2019, protocolizada sob nº 
4232/2019 em 09/04/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora GLEI-
CE PEREIRA DOS SANTOS DE CASTRO – matrícula: 53.169 
de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para 50 (cinquen-
ta) horas semanais, com a remuneração proporcional ao 
aumento da carga horária, no(s) dia(s) 21/03/2019 (um 
dia), tendo em vista a atuação da mesma na EMEF Vila 
de Jetibá , em substituição a professora Alcione de Fátima 
Endringer Pego (21/03), devido a mesma estar de Atesta-
do Médico.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 21/03/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 863/2019
Publicação Nº 196116

PORTARIA Nº 863/2019

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA GRAZIELI 
PIOROTTI GUIDONI RODRIGUES.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 115/2019, protocolizada sob nº 
4232/2019 em 09/04/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora GRA-
ZIELI PIOROTTI GUIDONI RODRIGUES – matrícula: 52.557 
de 33 (trinta e três) horas semanais, para 43 (quarenta e 
três) horas semanais, com a remuneração proporcional ao 
aumento da carga horária, no(s) dia(s) 25/03/2019 (um 
dia), tendo em vista a atuação da mesma na EMEIEF Re-
creio, ministrando duas aulas, em substituição a professo-
ra Georgia Fanti, dispensada do seu trabalho devido seu 
aniversário, conforme Lei Municipal nº 902/2006.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 25/03/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 864/2019
Publicação Nº 196117

PORTARIA Nº 864/2019

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA IVONE DETT-
MANN GONÇALVES.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 115/2019, protocolizada sob nº 
4232/2019 em 09/04/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora IVONE 
DETTMANN GONÇALVES – matrícula: 52.767 de 25 (vinte 
e cinco) horas semanais, para 45 (quarenta e cinco) horas 
semanais, com a remuneração proporcional ao aumen-
to da carga horária, no(s) dia(s) 27/03/2019 (um dia), 
tendo em vista a atuação da mesma na EMEIEF Antônio 
Gonçalves, ministrando quatro aulas, em substituição ao 
professor Odair Lagass (27/03), devido o mesmo estar de 
Atestado Médico.
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Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 27/03/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 865/2019
Publicação Nº 196118

PORTARIA Nº 865/2019

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA IVONE DETT-
MANN GONÇALVES.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 115/2019, protocolizada sob nº 
4232/2019 em 09/04/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora IVONE 
DETTMANN GONÇALVES – matrícula: 52.767 de 25 (vinte 
e cinco) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas se-
manais, com a remuneração proporcional ao aumento da 
carga horária, no(s) dia(s) 03/04/2019 (um dia), tendo 
em vista a atuação da mesma na EMEIEF Antônio Gon-
çalves, em substituição a professora Rosilene Santa Loss 
Walt, dispensada do seu trabalho devido seu aniversário, 
conforme Lei Municipal nº 902/2006.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 03/04/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 866/2019
Publicação Nº 196120

PORTARIA Nº 866/2019

AMPLIA A CARGA HORARIA DO PROFESSOR JOSÉ CLAU-
DIO PEREIRA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 115/2019, protocolizada sob nº 
4232/2019 em 09/04/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária do professor JOSÉ 
CLAUDIO PEREIRA – matrícula: 53.108 de 25 (vinte e cin-
co) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas semanais, 
com a remuneração proporcional ao aumento da carga ho-
rária, no(s) dia(s) 01/04/2019 (um dia), tendo em vista a 
atuação da mesma na EMEF João Lauvers, em substituição 
a professora Suely Dalcomo (01/04), devido a mesma es-
tar de Atestado Médico.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 01/04/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 867/2019
Publicação Nº 196121

PORTARIA Nº 867/2019

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA MARIA ISA-
BEL COAN KRUGER.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 115/2019, protocolizada sob nº 
4232/2019 em 09/04/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora MARIA 
ISABEL COAN KRUGER – matrícula: 52.379 de 25 (vinte e 
cinco) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas sema-
nais, com a remuneração proporcional ao aumento da car-
ga horária, no(s) dia(s) 25/03/2019 e 26/03/2019 (dois 
dias), tendo em vista a atuação da mesma no CMEI Jetibá, 
ministrando dez aulas de Lingua Pomerana, em substitui-
ção a professora Tereza Senna Schwanz, devido a mesma 
estar de Licença Médica.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 25/03/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 868/2019
Publicação Nº 196122

PORTARIA Nº 868/2019

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA MARINETE 
CAMILO DO CARMO MAGEVESKE.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 115/2019, protocolizada sob nº 
4232/2019 em 09/04/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora MA-
RINETE CAMILO DO CARMO MAGEVESKE – matrícula: 
50.184 de 29 (vinte e nove) horas semanais, para 50 (cin-
quenta) horas semanais, com a remuneração proporcio-
nal ao aumento da carga horária, no(s) dia(s) 26/03/2019 
(um dia), tendo em vista a atuação da mesma no CMEI 
São Luis, turno vespertino, em substituição ao professor 
Sergio Reis Oliveira Rangel (26/03), devido o mesmo estar 
de Atestado Médico.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 26/03/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 869/2019
Publicação Nº 196123

PORTARIA Nº 869/2019

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA MARIZA 
CARLA BERGER.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 115/2019, protocolizada sob nº 
4232/2019 em 09/04/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:
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Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora MA-
RIZA CARLA BERGER – matrícula: 52.391 de 25 (vinte e 
cinco) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas sema-
nais, com a remuneração proporcional ao aumento da car-
ga horária, no(s) dia(s) 21/03/2019 e 05/04/2019 (dois 
dias), tendo em vista a atuação da mesma na EMEIEF Luiz 
Guilherme Henrique Potratz, em substituição a professora 
Ana Paula Schmidt Pinto (21/03), ministrando cinco aulas 
de Educação Física turno matutino, devido a mesma estar 
de Atestado Médico; e também ministrou cinco aulas va-
gas de Artes, aguardando professor titular (05/04).

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 21/03/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 870/2019
Publicação Nº 196124

PORTARIA Nº 870/2019

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA MARTA RE-
GINA VICENTE.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 115/2019, protocolizada sob nº 
4232/2019 em 09/04/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora MAR-
TA REGINA VICENTE – matrícula: 53.097 de 25 (vinte e 
cinco) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas sema-
nais, com a remuneração proporcional ao aumento da car-
ga horária, no(s) dia(s) 25/03/2019 (um dia), tendo em 
vista a atuação da mesma na EMPEIEF Rio Taquara, turno 
vespertino, em substituição a professora Elizete Sassem-
burg Velten (25/03), devido a mesma estar à disposição 

da Secretaria de Educação para tratar de assuntos do Con-
selho de Escola.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 25/03/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 871/2019
Publicação Nº 196125

PORTARIA Nº 871/2019

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA REGINA ZI-
TLOW DUPKE.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 115/2019, protocolizada sob nº 
4232/2019 em 09/04/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora RE-
GINA ZITLOW DUPKE – matrícula: 52.364 de 25 (vinte e 
cinco) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas sema-
nais, com a remuneração proporcional ao aumento da car-
ga horária, no(s) dia(s) 25/03/2019 e 01/04/2019 (dois 
dias), tendo em vista a atuação da mesma na EMEF João 
Lauvers, em substituição aos professores Luis Jorge Krau-
se (01/04), dispensado do seu trabalho devido seu ani-
versário, conforme Lei Municipal nº 902/2006; e Dolores 
Majeski Lauvers (25/03), devido a sua participação na reu-
nião da Comissão do Regimento Comum da Rede Municipal 
na Secretaria de Educação.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.
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Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 25/03/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 872/2019
Publicação Nº 196126

PORTARIA Nº 872/2019

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA RITA DE 
CASSIA ROSA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 115/2019, protocolizada sob nº 
4232/2019 em 09/04/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora RITA 
DE CASSIA ROSA – matrícula: 50.036 de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais, para 50 (cinquenta) horas semanais, com 
a remuneração proporcional ao aumento da carga horária, 
no(s) dia(s) 02/04/2019 a 04/04/2019 (três dias), tendo 
em vista a atuação da mesma na EMEF Vila de Jetibá, mi-
nistrando dezessete aulas e sete Planejamentos semanais, 
em substituição a professora Tereza Senna Schwanz, devi-
do a mesma estar de Licença Médica.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 02/04/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 873/2019
Publicação Nº 196127

PORTARIA Nº 873/2019

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA ROSIANE 
SOARES PONATH.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 115/2019, protocolizada sob nº 
4232/2019 em 09/04/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora RO-
SIANE SOARES PONATH – matrícula: 52.747 de 25 (vinte 
e cinco) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas sema-
nais, com a remuneração proporcional ao aumento da car-
ga horária, no(s) dia(s) 27/03/2019 (um dia), tendo em 
vista a atuação da mesma na EMUEF Adolpho Pagung, em 
substituição a professora Solange Knaack Dias (27/03), 
devido a sua participação na reunião do Conselho Munici-
pal de Educação.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 27/03/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 874/2019
Publicação Nº 196128

PORTARIA Nº 874/2019

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA SOLANGE 
KNAACK DIAS.
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O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 115/2019, protocolizada sob nº 
4232/2019 em 09/04/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora SO-
LANGE KNAACK DIAS – matrícula: 52.766 de 36 (trinta e 
seis) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas semanais, 
com a remuneração proporcional ao aumento da carga ho-
rária, no(s) dia(s) 04/04/2019 e 08/04/2019 (dois dias), 
tendo em vista a atuação da mesma na EMUE João Gui-
lherme Germano Borchardt, em substituição ao professor 
Natan Holz (08/04), dispensado do seu trabalho devido seu 
aniversário, conforme Lei Municipal nº 902/2006. Também 
atuou no CMEI Jetibá, em substituição a professora Gilza 
Adeodato (04/04), dispensada do seu trabalho devido seu 
aniversário, conforme Lei Municipal nº 902/2006.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 04/04/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 875/2019
Publicação Nº 196129

PORTARIA Nº 875/2019

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA TANIA GUI-
LHERME LAHAS.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 115/2019, protocolizada sob nº 
4232/2019 em 09/04/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora TA-
NIA GUILHERME LAHAS – matrícula: 52.791 de 29 (vinte 
e nove) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas sema-
nais, com a remuneração proporcional ao aumento da car-
ga horária, no(s) dia(s) 27/03/2019 e 28/03/2019 (dois 
dias), tendo em vista a atuação da mesma no CMEI Alto 
Rio Possmoser, ministrando sete aulas, em substituição a 
professora Clarice Berger (26/03), devido a mesma estar 
de Atestado Médico.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 27/03/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 876/2019
Publicação Nº 196130

PORTARIA Nº 876/2019

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA VANUSA 
SAICK KRUGER.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 115/2019, protocolizada sob nº 
4232/2019 em 09/04/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora VANU-
SA SAICK KRUGER – matrícula: 52.457 de 25 (vinte e cin-
co) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas semanais, 
com a remuneração proporcional ao aumento da carga ho-
rária, no(s) dia(s) 22/03/2019 (um dia), tendo em vista 
a atuação da mesma no CMEI Jetibá, em substituição a 



23/04/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1247

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 171

professora Ivone Hoffmann (22/03), devido a mesma es-
tar de Atestado Médico.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 22/03/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 877/2019
Publicação Nº 196131

PORTARIA Nº 877/2019

DESIGNA SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) MUNICIPAL(IS), PARA ACOMPANHAR(EM) E FISCALIZAR(EM) A AQUISIÇÃO DE ME-
DALHAS, TROFÉUS E OUTROS – PROCESSO Nº 15405/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019 - SRP.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando que conforme Clausula Sétima Item 7.2 da(s) Ata(s) de Registro de Preços nºs 053/2019, 054/2019, 
055/2019, 056/2019 e 057/2019, dispõe que a fiscalização será designada por servidores pelo órgão Contratante;

- considerando que no referido processo consta a indicação de fiscal(ais);

- considerando que poderão ser elaborados contratos oriundos da referida Ata de Registro de Preços, os quais também 
deverão ser fiscalizados;

- considerando o disposto nos Art. 67,§§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8666/93;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI, XV e XL da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o(s) Servidor(es) Público(s) Municipal(is) abaixo relacionado(s), para acompanhar(em) e fiscalizar(em) 
a AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS, em cumprimento a(s) Ata(s) de Registro de Preços nº(s) 053/2019, 
054/2019, 055/2019, 056/2019 e 057/2019 e Contrato(s) decorrente(s) da(s) mesma(s) - Pregão Presencial nº 034/2019, 
em conformidade com as especificações, os quantitativos, a qualidade, a forma de entrega/prazo e outras que integram 
os documentos constantes no processo administrativo nº 15405/2018 e seus anexos.

Nº Titular Suplente Secretaria
01 Nilton Capaz - Mat: 51.700 Renato Estrelof – Mat: 51.660 SECTUR
02 Jonatha G. de Oliveira – Mat: 52.940 Glaucia Schulz – Mat: 52.623 SECEDU
03 Adalberto F. Conte – Mat: 52.160 Melissa F. Daleprane – Mat: 53.133 SECESP

Art. 2º. O(s) representante(s) designado(s) por este ato, anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 
com a aquisição dos objetos/serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do(s) representante(s) deverão ser solici-
tadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

Art. 3º. Esta atividade não incidirá qualquer remuneração/gratificação ao salário do(s) profissional(is).

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir da data da(s) Ata(s).

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
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Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá – ES, 16 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 878/2019
Publicação Nº 196132

PORTARIA Nº 878/2019

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA QUERLEN SOPHIA POSSIMOZER LIMA. O Prefeito Municipal de Santa 
Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº025/2019 protocolizada em 02/04/2019, sob o nº 3946/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 17/04/2018 a 16/04/2019, QUERLEN 
SOPHIA POSSIMOZER LIMA – PROFESSORA PA – Matrícula: 52.432, no período de 17/04/2019 a 16/05/2019.

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

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 17 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 879/2019
Publicação Nº 196133

PORTARIA Nº 879/2019

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR DIONES FERNANDO TREICHEL. O Prefeito Municipal de Santa Maria 
de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando o requerimento protocolizado em 15/04/2019, sob o nº 4497/2019, pelo servidor Diones Fernando Trei-
chel, requerendo usufruir férias regulamentares, a partir de 16/04/2019;

- considerando que o pedido não foi incluso na escala de férias emitida pela Gerência de Recursos Humanos, que na re-
ferida data do protocolo já havia fechado a folha de pagamento de férias e consequentemente o servidor não constou na 
folha de pagamento das férias do mês de Abril;

- considerando que o servidor está ciente que a Portaria de férias será editada nesta data, e que poderá usufruí-las, por-
tanto o pagamento das mesmas só será efetuado em Maio de 2019;
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- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 06/12/2017 a 05/12/2018, ao Servi-
dor Público Municipal DIONES FERNANDO TREICHEL – ESCRITURÁRIO - Matrícula: 53.155, no período de 16/04/2019 a 
15/05/2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroagidos a 16/04/2019.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 17 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 880/2019
Publicação Nº 196134

PORTARIA Nº 880/2019

ALTERA ART. 1º DA PORTARIA 1589/2017 QUE DESIGNA SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) MUNICIPAL(IS), PARA ACOMPA-
NHAR(EM) E FISCALIZAR(EM) O(S) CONTRATO(S) Nº 105/2017 - SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍ-
DUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS – PROCESSO Nº 10921/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando que foi editada a Portaria nº 1589/2017, designando fiscais para o Contrato nº 105-17 e que o mesmo 
consta na Clausula Sexta Item 6.2 dispõe sobre o servidor designado para fiscalizar o contrato;

- considerando que foram editadas as Portarias nº 1161/2018 e 1688/2018, as quais alteraram a Portaria 1589/2017, 
devido troca de fiscais do contrato 105/2017, ficando o mesmo prorrogado até a data de 30/09/2019;

- considerando que no referido processo consta parecer solicitando novamente alteração de fiscal do referido contrato e 
termo de aceite de novo fiscal titular que será designado;

- considerando o disposto nos Art. 67,§§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8666/93;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI, XV e XL da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Altera o Art. 1º da Portaria 1589/2017, passando a seguinte redação:

“Art. 1º. Designar o(s) Servidor(es) Público(s) Municipal(is) abaixo relacionado(s), para acompanhar(em) e fiscalizar(em) 
o Contrato nº 105/2017, cujo objeto é o serviço de recebimento e destinação final de resíduos sólidos recicláveis, em 
conformidade com as especificações, os quantitativos, a qualidade, a forma de entrega/prazo e outras que integram os 
documentos constantes no processo nº 10921/2017.

Nº Titular Suplente Secret.

01 Paula Storani Zanotti - Mat.: 53.184 Silvana Zechinelli - Mat.: 51788 SECURB

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e em especial as Portarias 1161/2018 e 1688/2018.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá – ES, 17 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 881/2019
Publicação Nº 196135

PORTARIA Nº 881/2019

DESIGNA SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) MUNICIPAL(IS), PARA ACOMPANHAR(EM) E FISCALIZAR(EM) A AQUISIÇÃO DE 
PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE E PESADA – PROCESSO Nº 14450/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 006/2019 - SRP.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando que conforme Clausula Sétima Item 7.2 da(s) Ata(s) de Registro de Preços nºs 058/2019 e 059/2019, 
dispõe que a fiscalização será designada por servidores pelo órgão Contratante;

- considerando que no referido processo consta a indicação de fiscal(ais);

- considerando que poderão ser elaborados contratos oriundos da referida Ata de Registro de Preços, os quais também 
deverão ser fiscalizados;

- considerando o disposto nos Art. 67,§§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8666/93;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI, XV e XL da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o(s) Servidor(es) Público(s) Municipal(is) abaixo relacionado(s), para acompanhar(em) e fiscalizar(em) 
a AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE E PESADA, em cumprimento a(s) 
Ata(s) de Registro de Preços nº(s) 058/2019 e 059/2019 e Contrato(s) decorrente(s) da(s) mesma(s) - Pregão Presencial 
nº 006/2019, em conformidade com as especificações, os quantitativos, a qualidade, a forma de entrega/prazo e outras 
que integram os documentos constantes no processo administrativo nº 14450/2018 e seus anexos.

Nº Titular Suplente Secretaria
01 Messias Marcos da Silva - Mat: 51.812 Karyne B. Miertschink – Mat: 51.815 SECINT
02 Sanderléia W. Espindula – Mat: 52.492 - SECTRAN
03 Sanderléia W. Espindula – Mat: 52.492 - SECSAU

Art. 2º. O(s) representante(s) designado(s) por este ato, anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 
com a aquisição dos objetos/serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observa-
dos.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do(s) representante(s) deverão ser solici-
tadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

Art. 3º. Esta atividade não incidirá qualquer remuneração/gratificação ao salário do(s) profissional(is).

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir da data da(s) Ata(s).
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Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá – ES, 17 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 882/2019
Publicação Nº 196136

PORTARIA Nº 882/2019

DESIGNA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA TERMO DE FOMENTO E NOMEIA GESTORA DA PARCERIA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando a necessidade de uma Comissão de Monitoramento e Avaliação do objeto de Termo de Fomento firmado 
com a OSC – Sociedade dos Bombeiros Voluntários de SMJ, nos moldes do Art. 2º, XI, da Lei 13.019/2014;

- considerando que o Município firmou Termo de Fomento nº 017/2019 - Processo nº 10926/2018;

- considerando o que dispõe os Arts. 55 ao 58 do Decreto Municipal n° 1416/2017;

- considerando a parecer no processo nº 10926/2018, solicitando a composição da comissão;

- considerando o disposto nos Art. 93, inciso II, d), da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica constituída a comissão de monitoramento e avaliação para o Termo de Fomento, celebrado em parceria com 
o município e a Organização da Sociedade Civil - OSC, que segue:

- Termo de Fomento nº 017/2019 – SOCIEDADE CIVIL DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - CNPJ 
08.380.705-0001/93.

Art. 2º. Ficam designados para composição da comissão de que trata a presente Portaria, os servidores:

I – BRUNO AUGUSTO VIEIRA PAGEL – MATRÍCULA: 52.836;

II – WILLIAN CESAR CIURLLETI – MATRÍCULA: 53.168;

III – MARINA BRAUM CASSINI – 53.057.

Parágrafo Único: A comissão poderá solicitar o apoio da SECRETARIA DE GABINETE do Município, ou outro apoio técnico de 
terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação 
dos recursos.

Art. 3º. As atribuições da referida comissão são:

a) Recebimento dos documentos, e conferencia de acordo com Planos de Trabalho anexo ao Termo de Fomento;

b) Realizar pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como subsídio na 
avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das 
metas e atividades definidas;

c) Análise de Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação;
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d) Análise de Relatório de monitoramento e a avaliação realizado pelos respectivos conselhos gestores, caso de parcerias 
financiadas com recursos de fundos específicos;

e) Outras atividades correlatas.

Parágrafo Único. Para a implementação do disposto na alínea “b)”, poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar 
competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos.

Art. 4º. Fica nomeado ainda a servidora Publica Municipal Zilda Maria Krause Pellacani - Secretária de Gabinete - Matrícula: 
50.449, como Gestora da Parceria, cujas atribuições são aquelas previstas no artigo 61, da Lei Federal nº. 13.019, de 31 
de julho de 2014.

Art. 5º. A Comissão não terá direito a gratificação mensal, por não atender os quesitos constantes na Lei nº 2079/2018.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de assinatura do Termo de 
Parceria constante no processo 10926/2018, e revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 17 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 883/2019
Publicação Nº 196137

PORTARIA Nº 883/2019

DESIGNA SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) MUNICIPAL(IS), PARA ACOMPANHAR(EM) E FISCALIZAR(EM) A AQUISIÇÃO DE 
ÁGUA MINERAL E GÁS (GLP) – PROCESSO Nº 052/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019 - SRP.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando que conforme Clausula Sétima Item 7.2 da(s) Ata(s) de Registro de Preços nºs 060/2019 e 061/2019, 
dispõe que a fiscalização será designada por servidores pelo órgão Contratante;

- considerando que no referido processo consta a indicação de fiscal(ais);

- considerando que poderão ser elaborados contratos oriundos da referida Ata de Registro de Preços, os quais também 
deverão ser fiscalizados;

- considerando o disposto nos Art. 67,§§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8666/93;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI, XV e XL da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o(s) Servidor(es) Público(s) Municipal(is) abaixo relacionado(s), para acompanhar(em) e fiscalizar(em) 
a AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS (GLP), em cumprimento a(s) Ata(s) de Registro de Preços nº(s) 060/2019 e 
061/2019 e Contrato(s) decorrente(s) da(s) mesma(s) - Pregão Presencial nº 031/2019, em conformidade com as espe-
cificações, os quantitativos, a qualidade, a forma de entrega/prazo e outras que integram os documentos constantes no 
processo administrativo nº 052/2019 e seus anexos.
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Nº Titular Suplente Secretaria

01 Ermindo Foesch - Mat: 50.444 Darly Henke – Mat: 52.061 SECADM

02 Katia Carla dos Santos – Mat: 51.744 Roberto C. de Oliveira – Mat: 52.197 SECEDU

03 Simone Knaak – Mat: 51.711 Andriw U. Vicentini Pinto – Mat: 53.040 SETDAS

04 Nirda Friedrich – Mat: 52.888 Leonardo T. Giurizzatto – Mat: 53.001 SECSAU

Art. 2º. O(s) representante(s) designado(s) por este ato, anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 
com a aquisição dos objetos/serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observa-
dos.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do(s) representante(s) deverão ser solici-
tadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

Art. 3º. Esta atividade não incidirá qualquer remuneração/gratificação ao salário do(s) profissional(is).

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir da data da(s) Ata(s).

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá – ES, 17 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 884/2019
Publicação Nº 196138

PORTARIA Nº 884/2019

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA ANA 
CRISTINA LOSS PLASTER. O Prefeito Municipal de Santa 
Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº025/2019 proto-
colizada em 02/04/2019, sob o nº 3946/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Considerar em férias regulamentares, referente 
ao período aquisitivo de 19/04/2018 a 18/04/2019, ANA 
CRISTINA LOSS PLASTER – PROFESSORA PA – Matrícula: 
50.654, no período de 22/04/2019 a 21/05/2019.

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

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 22 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 885/2019
Publicação Nº 196139

PORTARIA Nº 885/2019

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA DE-
NIRA ERDMANN FRIEDRICH. O Prefeito Municipal de Santa 
Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº025/2019 proto-
colizada em 02/04/2019, sob o nº 3946/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao 
período aquisitivo de 09/02/2018 a 08/02/2019, DENIRA 
ERDMANN FRIEDRICH – ASSESSORA – Matrícula: 51.680, 
no período de 22/04/2019 a 21/05/2019.
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Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 22 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 886/2019
Publicação Nº 196140

PORTARIA Nº 886/2019

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA LAIR 
GUMS LUXINGER. O Prefeito Municipal de Santa Maria de 
Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº025/2019 proto-
colizada em 02/04/2019, sob o nº 3946/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Considerar em férias regulamentares, referente 
ao período aquisitivo de 19/04/2018 a 18/04/2019, LAIR 
GUMS LUXINGER – PROFESSORA PA – Matrícula: 50.648, 
no período de 22/04/2019 a 21/05/2019.

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

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 22 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 887/2019
Publicação Nº 196141

PORTARIA Nº 887/2019

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA MAR-
FIZA RATZKE PEREIRA. O Prefeito Municipal de Santa Ma-
ria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº025/2019 proto-
colizada em 02/04/2019, sob o nº 3946/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao 
período aquisitivo de 19/04/2018 a 18/04/2019, MARFIZA 
RATZKE PEREIRA – PROFESSORA PA – Matrícula: 50.653, 
no período de 22/04/2019 a 21/05/2019.

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

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 22 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 888/2019
Publicação Nº 196142

PORTARIA Nº 888/2019

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA MAR-
LUCE FARDIN. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Je-
tibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº025/2019 proto-
colizada em 02/04/2019, sob o nº 3946/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao 
período aquisitivo de 19/04/2018 a 18/04/2019, MARLUCE 
FARDIN – PROFESSORA PA – Matrícula: 50.652, no perío-
do de 22/04/2019 a 21/05/2019.

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

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
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Santa Maria de Jetibá - ES, 22 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 889/2019
Publicação Nº 196144

PORTARIA Nº 889/2019

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA ME-
LITA SCHULZ MAGGIONE. O Prefeito Municipal de Santa 
Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº025/2019 proto-
colizada em 02/04/2019, sob o nº 3946/2019;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao 
período aquisitivo de 01/07/2017 a 30/06/2018, MELITA 
SCHULZ MAGGIONE – SERVENTE – Matrícula: 50.206, no 
período de 22/04/2019 a 21/05/2019.

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

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 22 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 890/2019
Publicação Nº 196146

PORTARIA Nº 890/2019

CONCEDE FÉRIAS REMANESCENTES A SERVIDORA TATIE-
NE HOFFMANN BRAUN.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que as férias regulamentares concedidas 
a servidora Tatiene Hoffmann Braun, por meio da Portaria 
nº 1336/2018, que compreendia o período de 01/08/2018 
a 30/08/2018, foram suspensas por meio da Portaria nº 

1440/2018 pelo período de 13/08/2018 a 30/08/2018 (18 
dias);

- considerando a Portaria de Férias Remanescentes nº 
2046/2018, pelo período de 26/12/2018 a 06/01/2019 
(12 dias), restando 06 dias a serem usufruídos oportuna-
mente;

- considerando as informações constantes no processo nº 
10879/2018, datado em 01/04/2019, informando férias 
remanescentes da servidora pelo período de 22/04/2019 a 
27/04/2019 (06 dias);

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso VI da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias remanescentes pelo período de 
22/04/2019 a 27/04/2019 (06 dias), não usufruídas no 
período concessivo, a Servidora Pública TATIENE HOF-
FMANN BRAUN – Auxiliar de Escritório – Matrícula: 52.983, 
suspensas por meio da Portaria nº 1440/2018, usufruindo-
-as em sua integralidade.

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

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 22 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 891/2019
Publicação Nº 196147

PORTARIA Nº 891/2019

CONCEDE FÉRIAS REMANESCENTES A SERVIDORA JA-
QUELINE SEIBERT. O Prefeito Municipal de Santa Maria de 
Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais,

- considerando que foram concedidas férias regulamenta-
res a servidora Jaqueline Seibert por meio da Portaria nº 
266/2019, que compreende o período de 14/01/2019 a 
12/02/2019, as quais foram suspensas por meio da Porta-
ria nº 332/2019 pelo período de 28/01/2019 a 12/02/2019 
(16 dias);
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- considerando as informações constantes no parecer da-
tado de 12/03/2019 no processo nº 769/2019, autori-
zando férias remanescentes a servidora pelo período de 
22/04/2019 a 07/05/2019 (16 dias);

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso VI da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder férias remanescentes pelo período de 
22/04/2019 a 07/05/2019 (16 dias), não usufruídas no 
período concessivo, a Servidora Pública Municipal JA-
QUELINE SEIBERT – SECRETARIA ESCOLAR - Matrícula: 
52.911, suspensas por meio da Portaria nº 332/2019, usu-
fruindo-as em sua integralidade.

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

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 22 de Abril de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 413/2019
Publicação Nº 196148

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO         
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0000413/2019
Data 15/04/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

62.428,57

Parcelamento da Dívida Fundada

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

004001.2884300010.000

32902100000

0000079

2001000

3.000,00

Proteção Social De Média Complexidade

MATERIAL DE CONSUMO

009001.0824400252.071

33903000000

0000206

2311000

300.000,00

Pavimentação e drenagem

OBRAS E INSTALAÇÕES

010001.1545100121.009

44905100000

0000258

2530000

92.683,79

Realização dos eventos do calendário anual

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

016001.1339200102.029

33903900000

0000454

2001000

TOTAL: 458.112,36

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R$ 458.112,36 (quatrocentos e cinqüenta e oito mil  cento e doze reais  e trinta e seis centavos )
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

SILVIA H. F. DE F. GIORDANI
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

O Prefeito Municipal de SANTA MARIA DE JETIBA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da
Lei Nº 0002127/2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 458.112,36   (quatrocentos e cinqüenta e oito mil  cento e
doze reais  e trinta e seis centavos ), nas seguintes dotações:

Page 1 of 1

IMPRESSÃO: Felix Berger Neto
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DECRETO N° 416/2019
Publicação Nº 196151

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO         
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0000416/2019
Data 16/04/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

340,76

Manutenção das atividades administrativas 

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

008001.1012200012.041

33903900000

0000013

1211000

566,00

Manutenção Das Atividades Administrativas

MATERIAL DE CONSUMO

009001.0812200012.069

33903000000

0000190

1001000

1.850,00

Proteção Social Basica

MATERIAL DE CONSUMO

009001.0824400252.070

33903000000

0000201

1390009

24.000,00

Proteção Social Basica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

009001.0824400252.070

33903900000

0000203

1390009

97,00

Proteção Social de Alta Complexidade

MATERIAL DE CONSUMO

009001.0824400252.072

33903000000

0000211

1390009

8.000,00

Realização dos eventos do calendário anual

MATERIAL DE CONSUMO

016001.1339200102.029

33903000000

0000452

1001000

TOTAL: 34.853,76

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 34.853,76 (trinta e quatro mil oitocentos e cinqüenta e três reais  e setenta e seis centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

340,76

Manutenção das atividades administrativas 

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 121200033903900000

008001.1012200012.0410000013

566,00

Manutenção Das Atividades Administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

009001.0812200012.0690000191

25.850,00

Proteção Social Basica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 139000933903600000

009001.0824400252.0700000202

97,00

Proteção Social de Alta Complexidade

MATERIAL DE CONSUMO 131100033903000000

009001.0824400252.0720000211

8.000,00

Realização dos eventos do calendário anual

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

016001.1339200102.0290000454

TOTAL: 34.853,76

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

SILVIA H. F. DE F. GIORDANI
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Page 1 of 1

IMPRESSÃO: Felix Berger Neto



23/04/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1247

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 183

DECRETO N° 417/2019
Publicação Nº 196152

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO         
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0000417/2019
Data 16/04/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

3.250,00

Manutenção das atividades administrativas

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

002001.0412200012.001

33903300000

0000500

1001000

4.000,00

Manutenção das atividades administrativas 

MATERIAL DE CONSUMO

008001.1012200012.041

33903000000

0000010

1211000

5.000,00

Manutenção dos serviços de saúde da média e alta complexidade

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

008001.1030200152.047

33903900000

0000071

1211000

TOTAL: 12.250,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 12.250,00 (doze mil duzentos e cinqüenta  reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

4.000,00

Fortalecimento do controle social

MATERIAL DE CONSUMO 121100033903000000

008001.1012200012.0420000017

5.000,00

Fortalecimento do controle social

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 121100033903900000

008001.1012200012.0420000019

3.250,00

Manutenção das Atividades administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

005001.0412100012.0050000087

TOTAL: 12.250,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

SILVIA H. F. DE F. GIORDANI
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

O Prefeito Municipal de SANTA MARIA DE JETIBA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da
Lei Nº 0002127/2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 12.250,00   (doze mil duzentos e cinqüenta  reais ), nas
seguintes dotações:

Page 1 of 1

IMPRESSÃO: Felix Berger Neto
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Santa Teresa

Prefeitura

AVISO DE RECURSO TP 02/2019
Publicação Nº 196026

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
AVISO DE RECURSO ADMINISTRATIVO TP 02/2019

O Município de Santa Teresa – ES, através da CPL, torna 
público para todos os interessados que foi protocolado re-
curso administrativo contra a habilitação da empresa Ci-
riomar Antônio Batista Construtora Eireli ME. Informamos 
que em cumprimento a Lei 8.666/93 fica concedido o pra-
zo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação, para 
o contraditório e ampla defesa e que os autos do Processo 
Licitatório estão com vistas franqueadas aos interessados. 
Esclarecimentos através do telefone (27) 3259 3853.

Santa Teresa, 22 de abril de 2019.

Comissão Permanente de Licitação

PORTARIA/SMAR Nº016/2019
Publicação Nº 196069

PORTARIA/SMAR Nº 016/2019

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SE-
LETIVO SIMPLIFICADO EDITAL/SMAR/002/2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR-
SOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, protocolo nº 5817/19;

RESOLVE

Art. 1.° Convocar os candidatos abaixo relacionados, apro-
vados no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de 
Fiscal de Meio Ambiente, Edital/SMAR/nº 002/2017, a 
comparecerem na Sala de Reuniões do Gabinete, localiza-
da na Sede da Prefeitura Municipal, Rua Darly Nerty Vervlo-
et, 446, 2º andar, centro, Santa Teresa, no dia 26 de abril 
de 2019, às 9:00 horas, munidos dos documentos pesso-
ais, objetivando a contratação em designação temporária.

classifi-
cação

candidatos

42º VANESSA SCHULTHAIS COLE 164 164

43º MARLEIDE PAULI DA SILVA 162 162

44º FERNANDA NEVES POSSATTI 160 160

45º
LUCILENE BUENO DE MARQUES 
MATTEDI

154 154

46º AMANDA CANISKY STELZER 154 154

47º Jessica Butcovsky Ferreira 150 150

48º GEAN CLEMENTINO TAUFNER 150 150

49º HUGO FREITAS CORREA 146 146

50º Tuany Tranhago 136 136

51º Pâmela Suelen da Vitória 134 134

Art. 2.º A convocação de que trata o Artigo 1º desta Por-
taria, visa única e exclusivamente suprir 02 (duas) vagas 
para o cargo de Fiscal de Meio Ambiente, em Designação 
Temporária.

Parágrafo Único. A lista correrá até o preenchimento das 
vagas ofertadas.

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

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos do Município de Santa Teresa, Estado do Espírito San-
to, em 22 de abril 2019.

JEFFERSON KINUPP DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR-
SOS HUMANOS

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 22-04-2019
Publicação Nº 195931

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº031/2019

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADO: Empresa José Carlos Marques 
98226053749.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em ser-
viços de penteado e maquiagem para ser utilizado pelas 
rainhas e princesas que representam o Município de Santa 
Teresa/ES, durante o exercício de 2019.

VALOR GLOBAL: R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais).

DOTAÇÃO: 016016.1312200012.001.33903900000 – Fon-
te: 1001.

PROCESSO Nº: 1021/2019.

PRAZO: O prazo de vigência do Contrato será até 31 de 
Dezembro de 2019, a partir da data da sua assinatura, 
podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado 
por períodos iguais e sucessivos, nos termos do Inciso II, 
do Artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

Santa Teresa/ES, 03 de Abril de 2019.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL
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Fundo Municipal de Saúde de Santa Tereza

PORTARIA/SMSA/Nº 037/2019
Publicação Nº 196028

PORTARIA/SMSA/Nº 037/2019

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAR CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL/FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA/ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A Secretária Municipal de Saúde de Santa Teresa, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1.º Designar o Servidor JOÃO CARLOS DALCOLMO AZEVEDO, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, para atuar como 
Fiscal de contrato referente a contratação de empresa especializada para elaboração do projeto básico de construção de 
uma Unidade Básica de Saúde (USB), no distrito de Alto Caldeirão, Município de Santa Teresa/ES. (Processo Interno nº 
004606/2019).

Art. 2. O servidor responsável pela fiscalização de contratos deverá informar a Administração sobre eventuais vícios, ir-
regularidades, baixa qualidade dos equipamentos/materiais e/ou serviços prestados pela empresa contatada, propor as 
soluções e as sanções que forem cabíveis para a regularização das faltas e defeitos observados.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde de Santa Teresa, Estado do Espirito Santo, em 22 de abril de 2019.

CARLA ESTELA LIMA

Secretária Adjunta de Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Respondendo Interinamente pela Secretaria Municipal de Saúde
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São Domingos do Norte

Prefeitura

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20/2019
Publicação Nº 195956

- TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2019 –

PROCESSO Nº 810/2019

Do Objeto: contratação, sob regime de empreitada por preço global, de empresa especializada na ELABORAÇÃO DE PRO-
JETO E EXECUÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL PARA RELOCAÇÃO DE 0,197KM DE R.D. PRIMÁRIA MONOFÁSICA; INSTA-
LAÇÃO DE 1 POSTE PARA REDE PRIMÁRIA, ESTRUTURA U4-11/300 PARA DESVIAR DA BARRAGEM E DESATIVAÇÃO DE 
0,149KM DE REDE EXISTENTE, SITUADA EM CÓRREGO DA MULA, DISTRITO SEDE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES.. Tudo 
conforme as especificações constantes de todo o processo

Do Contratado: TECLUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA EPP

Endereço: Rua Santa Terezinha, nº 804, Complemento - Térreo – Bairro São José – Baixo Guandu/ES.

CNPJ: 10.663.115/0001-10.

Do Valor e do Pagamento: A presente contratação importa em R$ 5.513,79 (cinco mil quinhentos e treze reais e setenta 
e nove centavos) que serão pagos 01 (uma) parcela e sem reajuste.

Da Justificativa: A dispensa de licitação para contratação dos serviços, objeto do presente termo, justifica-se pela notória 
experiência e trabalho da empresa além de ter a empresa apresentada o menor preço estando, portanto em conformidade 
com o valor de mercado.

Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores.

São Domingos do Norte/ES, 22 de abril de 2019.

ALEXANDRO LIMA BATISTA SANTOS

Presidente da CPL

RATIFICAÇÃO

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, 
expedido pela Procuradoria Geral, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.

São Domingos do Norte/ES, 22 de abril de 2019.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

PORTARIA 2.638/2019-DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO 2017-2019-SER-
VIÇOS URBANOS-JUNHO DE 2018

Publicação Nº 196211

 PORTARIA Nº 2.638/2019

DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO 2017-2019-SERVIÇOS URBANOS-JUNHO DE 2018.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando a Lei nº 2.571 de 19 de Novembro de 2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e 
Define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São 
Gabriel da Palha”.

Considerando que a Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações 
Públicas Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão.

Considerando, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559 de 10 de Setembro de 2008, aprovou o 
regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha-ES.

Considerando, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595 de 15 de Agosto de 2010.

Considerando, finalmente, o Processo nº 12.393 de 17 de Dezembro de 2018.

R E S O L V E:

Art. 1º - Divulgar o resultado da 1ª Avaliação para fins de Progressão dos Servidores Públicos Municipais, da Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, referente ao biênio 2017/2019, realizado em Junho/2018, conforme Anexo 
Único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao 
término da avaliação de cada Servidor.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 22 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

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 2.648 DE 22/04/2019.

RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO –JUNHO/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE
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Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo Período Avaliado
Ref. 
Atual

Percentual 
Obtido

01 CLAUDEMIR ANTONIO FERRARI 77 Trabalhador Braçal 13/06/2017 a 12/06/2018 L 94,64 %

02 EDSON RIBEIRO SAMPAIO 119 Guarda Patrimonial 08/06/2017 a 07/06/2018 K 91,07 %

03 ELISEU KRUGER 129 Motorista 02/06/2017 a 01/06/2018 L 96,42 %

04 PEDRO ANDRE PERDONA 395 Motorista 02/06/2017 a 01/06/2018 L 96,42 %

05 VITORIO TOSI FILHO 462 Motorista 17/06/2017 a 16/06/2018 L 96,42 %

PORTARIA 2.639/2019-INSTAURA PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-CONTRA O 
SERVIDOR MARCOS DIAS NUNES

Publicação Nº 196212

PORTARIA Nº 2.639/2019

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-
-CONTRA O SERVIDOR MARCOS DIAS NUNES

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 2.473 de 08 de 
Abril de 2019, da Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Convocar a Comissão Permanente instituída pela 
Portaria nº 191/2015 para instaurar processo administra-
tivo disciplinar, contra o Servidor MARCOS DIAS NUNES, 
Mat. 4194, Técnico em Radiologia, visando apurar a prá-
tica de infração funcional consistente em faltar injustifica-
damente ao trabalho, nos dias 01 e 02 de Abril de 2019, 
consoante no inciso II, do Art. 140, da Lei Complementar 
Municipal nº 44/2015.

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 sessenta (60) dias 
contados a partir do recebimento do Processo pelo Presi-
dente, para a conclusão dos trabalhos, podendo o referido 
prazo ser prorrogado por mais sessenta (60) dias.

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, 
17 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 2.640/2019-INSTAURA PROCES-
SO ADMINISTRATIVO DE SINDICANCIA-PARA 
APURAR O EXTRAVIO DE MESAS E CADEIRAS-
-PEM CHAPEUZINHO VERMELHO

Publicação Nº 196213

PORTARIA Nº 2.640/2019

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICAN-
CIA-PARA APURAR O DESAPARECIMENTO MESAS E CA-
DEIRAS DO PEM CHAPEUZINHO VERMELHO.

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 2.288, de 02 
de abril de 2019.

R E S O L V E:

Art. 1º - Art. 1º - Convocar a Comissão Permanente de 
Sindicância instituída através da Portaria n° 191/2015, 
para instaurar Processo Administrativo de Sindicância, vi-
sando apurar responsabilidade pelo extravio de 05 mesas 
e dezesseis cadeiras, da PEM Chapeuzinho Vermelho.

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 trinta (30) dias con-
tados a partir do recebimento do Processo pelo Presidente, 
para a conclusão dos trabalhos, podendo o referido prazo 
ser prorrogado por mais trinta (30) 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, 
17 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 2.641/2019-DIVULGA O RESUL-
TADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO 
2017-2019-FINANÇAS-SETEMBRO DE 2018

Publicação Nº 196214

 PORTARIA Nº 2.641/2019

DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRES-
SÃO 2017-2019-FINANÇAS-SETEMBRO DE 2018.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando a Lei nº 2.571 de 19 de Novembro de 2015, 
que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e 
Define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos 
do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de 
São Gabriel da Palha”.

Considerando que a Lei Complementar Municipal nº 44 
de 19 de Novembro de 2015 –“Dispõe Sobre o Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo e 
Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Au-
tarquias e Fundações Públicas Municipais” contempla em 

seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão.

Considerando, outrossim, que a Prefeitura Municipal, atra-
vés do Decreto nº 559 de 10 de Setembro de 2008, apro-
vou o regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos 
Municipais de São Gabriel da Palha-ES.

Considerando, que foi designada uma Comissão de Avalia-
ção, através da Portaria nº 595 de 15 de Agosto de 2010.

Considerando, finalmente, o Processo nº 10.191 de 08 de 
Outubro de 2018.

R E S O L V E:

Art. 1º - Divulgar o resultado da 1ª Avaliação para fins de 
Progressão dos Servidores Públicos Municipais, da Secreta-
ria Municipal de Finanças, referente ao biênio 2017/2019, 
realizado em Setembro/2018, conforme Anexo Único des-
ta Portaria, em consonância com o relatório apresentado 
pela Comissão de Avaliação.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia poste-
rior ao término da avaliação de cada Servidor.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
22 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

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 2.641 DE 22/04/2019.

RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO –SETEMBRO/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo Período Avaliado
Ref. 
Atual

Per-
centual 
Obtido

01 LAURIANA BINDA CRUZ 764 Auxiliar Administrativo 01/09/2017 a 31/08/2018 L 98,21 %

PORTARIA 2.642/2019-DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO 2016-2018-SER-
VIÇOS URBANOS-DEZEMBRO DE 2017

Publicação Nº 196215

PORTARIA Nº 2.642/2019

DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO 2016-2018-SERVIÇOS URBANOS-DEZEMBRO DE 2017.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...
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Considerando a Lei nº 2.571 de 19 de Novembro de 2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e 
Define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São 
Gabriel da Palha”.

Considerando que a Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações 
Públicas Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão.

Considerando, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559 de 10 de Setembro de 2008, aprovou o 
regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha-ES.

Considerando, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595 de 15 de Agosto de 2010.

Considerando, finalmente, o Processo nº 11.818 de 11 de Dezembro de 2018.

R E S O L V E:

Art. 1º - Divulgar o resultado da 1ª Avaliação para fins de Progressão dos Servidores Públicos Municipais, da Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, referente ao biênio 2016/2018, realizado em Dezembro/2017, conforme Ane-
xo Único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao 
término da avaliação de cada Servidor.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 22 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

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 2.642 DE 22/04/2019.

RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO –DEZEMBRO/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE

Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo Período Avaliado
Ref. 
Atual

Per-
centual 
Obtido

01 MAGNO BELLUCIO 297 Trabalhador Braçal 14/12/2016 a 13/12/2017 J 96,42 %

PORTARIA 2.643/2019-DIVULGA O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO 2016-2018-SER-
VIÇOS URBANOS-DEZEMBRO DE 2018

Publicação Nº 196217

 PORTARIA Nº 2.643/2019

DIVULGA O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO 2016-2018-SERVIÇOS URBANOS-DEZEMBRO DE 2018.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...
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Considerando a Lei nº 2.571 de 19 de Novembro de 2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e 
Define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São 
Gabriel da Palha”.

Considerando que a Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações 
Públicas Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão.

Considerando, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559 de 10 de Setembro de 2008, aprovou o 
regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha-ES.

Considerando, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595 de 15 de Agosto de 2010.

Considerando, finalmente, o Processo nº 11.826 de 11 de Dezembro de 2018.

R E S O L V E:

Art. 1º - Divulgar o resultado da 2ª Avaliação para fins de Progressão dos Servidores Públicos Municipais, da Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, referente ao biênio 2016/2018, realizado em Dezembro/2018, conforme Ane-
xo Único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao 
término da avaliação de cada Servidor.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 22 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

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 2.643 DE 22/04/2019.

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO - DEZEMBRO/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE

Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo Período Avaliado
Classe 
Atual

Percentual 
Obtido

01 MAGNO BELLUCIO 297 Trabalhador Braçal 14/12/2017 a 13/12/2018 J 96,42 %

PORTARIA 2.644/2019-CONCEDE PROGRESSÃO RESULTADO DA 1ª E 2ª AVALIAÇÃO DE PROGRES-
SÃO BIÊNIO 2016-2018-SAÚDE-DEZEMBRO DE 2018

Publicação Nº 196220

PORTARIA Nº 2.644/2019

CONCEDE PROGRESSÃO RESULTADO DA 1ª E 2ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO BIÊNIO 2016-2018-SAÚDE-DEZEMBRO 
DE 2018

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...
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Considerando a Lei nº 2.571 de 19 de Novembro de 2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e 
define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São 
Gabriel da Palha”.

Considerando que a Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações 
Públicas Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão.

Considerando, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559 de 10 de Setembro de 2008, aprovou o 
regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha-ES.

Considerando, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595 de 15 de Agosto de 2010.

Considerando finalmente o Processo nº 11.826 de 11 de Dezembro de 2018.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder progressão para o Servidor Público, referente a 1ª e 2ª Avaliação de progressão do servidor da Secreta-
ria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, do biênio 2016/2018, referente a Dezembro/2018, conforme Anexo Único 
desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao 
término da avaliação de cada Servidor.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 22 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

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 2.644 DE 22/04/2019.

CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO AO SERVIDOR – DEZEMBRO/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE

Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo Biênio
Média das 
Avaliações

Classe 
Anterior

Classe Atual

01 MAGNO BELLUCIO 297 Trabalhador Braçal
14/12/2016 a 
13/12/2018

96,42 % J K

PORTARIA 2.645/2019-DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO 2017-2019-SER-
VIÇOS URBANOS-MAIO DE 2018

Publicação Nº 196221

 PORTARIA Nº 2.645/2019

DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO 2017-2019-SERVIÇOS URBANOS-MAIO DE 2018.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...
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Considerando a Lei nº 2.571 de 19 de Novembro de 2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e 
Define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São 
Gabriel da Palha”.

Considerando que a Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações 
Públicas Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão.

Considerando, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559 de 10 de Setembro de 2008, aprovou o 
regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha-ES.

Considerando, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595 de 15 de Agosto de 2010.

Considerando, finalmente, o Processo nº 12.023 de 13 de Dezembro de 2018.

R E S O L V E:

Art. 1º - Divulgar o resultado da 1ª Avaliação para fins de Progressão dos Servidores Públicos Municipais, da Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, referente ao biênio 2017/2019, realizado em Maio/2018, conforme Anexo 
Único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao 
término da avaliação de cada Servidor.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 22 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

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 2.645 DE 22/04/2019.

RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO –MAIO/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE

Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo Período Avaliado Ref. Atual
Percentual 

Obtido

01 CELSON GONCALVES 73 Guarda Patrimonial 04/05/2017 a 03/05/2018 L 87,50 %

02 SEBASTIAO POLICARPO 428 Calceteiro 08/05/2017 a 07/05/2018 L 87,50 %

PORTARIA 2.646/2019-DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO 2017-2019-SAÚ-
DE-JULHO DE 2018

Publicação Nº 196222

 PORTARIA Nº 2.646/2019

DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO 2017-2019-SAÚDE-JULHO DE 2018.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...
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Considerando a Lei nº 2.571 de 19 de Novembro de 2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e 
Define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São 
Gabriel da Palha”.

Considerando que a Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações 
Públicas Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão.

Considerando, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559 de 10 de Setembro de 2008, aprovou o 
regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha-ES.

Considerando, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595 de 15 de Agosto de 2010.

Considerando, finalmente, o Processo nº 12.385 de 17 de Dezembro de 2018.

R E S O L V E:

Art. 1º - Divulgar o resultado da 1ª Avaliação para fins de Progressão dos Servidores Públicos Municipais, da Secretaria 
Municipal de Saúde, referente ao biênio 2017/2019, realizado em Julho/2018, conforme Anexo Único desta Portaria, em 
consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao 
término da avaliação de cada Servidor.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 22 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

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 2.646 DE 22/04/2019.

RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO –JULHO/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo Período Avaliado
Ref. 
Atual

Percentual 
Obtido

01 ELIZABETE SAMORA P. DA SILVA 3434
Agente de Serviços de 

Saúde
31/07/2017 a 
30/07/2018

E 98,21 %

02 JULIANA TOMAZELI 3462 Escriturário
31/07/2017 a 
30/07/2018

E 100 %

03 JUNIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS 4007 Motorista
29/07/2017 a 
28/07/2018

D 94,64 %

05 KARINA ARRIVABENE 3463 Escriturário
31/07/2017 a 
30/07/2018

E 98,21 %

06 LUZINETE GOMES DOS S. CORREA 3420 Técnica de Enfermagem
01/07/2017 a 
30/06/2018

E 94,64 %
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PORTARIA 2.647/2019-DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO 2017-2019-SAÚ-
DE-JUNHO DE 2018

Publicação Nº 196223

 PORTARIA Nº 2.647/2019

DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO 2017-2019-SAÚDE-JUNHO DE 2018.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando a Lei nº 2.571 de 19 de Novembro de 2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e 
Define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São 
Gabriel da Palha”.

Considerando que a Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações 
Públicas Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão.

Considerando, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559 de 10 de Setembro de 2008, aprovou o 
regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha-ES.

Considerando, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595 de 15 de Agosto de 2010.

Considerando, finalmente, o Processo nº 12.390 de 17 de Dezembro de 2018.

R E S O L V E:

Art. 1º - Divulgar o resultado da 1ª Avaliação para fins de Progressão dos Servidores Públicos Municipais, da Secretaria 
Municipal de Saúde, referente ao biênio 2017/2019, realizado em Junho/2018, conforme Anexo Único desta Portaria, em 
consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao 
término da avaliação de cada Servidor.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 22 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

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 2.647 DE 22/04/2019.

RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO –JUNHO/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo Período Avaliado Ref. Atual
Percentual 

Obtido

01 ELAINE CRIS DALCIN 761 Agente Sanitário
05/06/2017 a 
04/06/2018

K 94,64 %
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REPUBLICAÇÃO DO DECRETO 670/2019-EX-
TENSÃO DE CARGA HORÁRIA-GRACIELE CAO 
MERCIER

Publicação Nº 196226

DECRETO Nº 670/2019

ESTENDE CARGA-HORÁRIA DE PROFISSIONAL DE EDUCA-
ÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando que a jornada básica de trabalho dos pro-
fissionais da educação, que é de vinte e cinco (25) horas 
semanais, podendo ser estendida em até quinze (15) ho-
ras no máximo, em caráter excepcional, para atender as 
necessidades da rede municipal de ensino, conforme dis-
posto no Art. 1º da Lei Municipal nº 2.743 de 20 de Junho 
de 2018.

Considerando o Processo Administrativo nº 2.444 de 05 de 
Abril de 2019 da Secretaria Municipal de Educação.

DECRETA:

Art. 1º - Fica estendida em seis (06) horas semanais, a 
carga-horária da Servidora GRACIELE CAO MERCIER, Ma-
trícula 2931, Professor “B” MAPB, Língua Portuguesa, ex-
cepcionalmente no período de 05/04/2019 e 10/05/2019, 
passando sua jornada de trabalho de vinte e cinco (25) para 
trinta e uma (31) horas semanais, na EMEF “Irmã Adelaide 
Bertocchi”, em virtude do pedido de rescisão do contra-
to da Profª SCHAYANNY BARBARA DE LIMA BARCELOS.

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 05 de Abril de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
15 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

TOMADA DE PREÇO 03 2019 -HOMOLOGAÇÃO  
Publicação Nº 196103

PROCESSO N. 1772/2019

ASSUNTO: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LI-
CITATÓRIO

TOMADA DE PREÇO 03/2019

DECISÃO

I. Trata-se de processo licitatório por meio de TOMADA DE 
PREÇO 03/2019 para permissão de exploração do espaço 
comercial dos espaços físicos existentes no Parque de Ex-
posição “Antônio Romeu Joaquim de Souza”, por ocasião 
da realização das festividades em comemoração ao 56º 
Aniversário de Emancipação Política e Administrativa do 
Município de São Gabriel da Palha e realizar-se entre os 
dias 10 e 12 de maio de 2019.

II. REVOGAR integralmente a Homologação e a Adjudi-
cação publicada no dia 18 de abril de 2019 referente a 
Tomada de Preços 03/2019.

III. HOMOLOGO o certame licitatório e ADJUDICO os res-
pectivos lotes às empresas: PLEY GABI LTDA ME Valor 
de R$ 15.038,00 (Quinze mil e trinta e oito reais) para 
o Lote 03. MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME com o valor 
de R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais) para o Lote 
05 e R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais) para o Lote 06, 
com o valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) para o Lote 
01, R$35.000,00 (Trinta e cinco mil reais) para o Lote 02. 
ALISSOM SONORIZAÇÃO E EVENTOS EIRELLI EPP com o 
valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) para o Lote 04.

IV. Ao Departamento de Licitação para proceder com o Re-
gistro de Homologação no Sistema de Compras, Licitação 
e Contratos e publicação da decisão

São Gabriel da Palha, 22 de abril de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal
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Câmara Municipal

PORTARIA Nº 52/2019 - ERRATA
Publicação Nº 196225

PUBLICAÇÃO DE ERRATA DA PORTARIA Nº 052/2019

PORTARIA Nº. 052, DE 17 DE ABRIL DE 2019.

DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL

No Art. 1º da Portaria Nº 052/2019, de 17 de abril de 
2019,

Onde se lê:

“Art. 1º Fica designada uma Comissão Especial nos termos 
do Art. 253, § 2º do Regimento Interno desta Egrégia Casa 
de Leis, composta pelos seguintes Vereadores: DELIZETE 
BAPTISTA PINHEIRO, TIAGO ROCHA e JOSÉ LUIZ VIAL, 
para apreciarem a proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 
04/2019.”

Leia-se:

Art. 1º Fica designada uma Comissão Especial nos ter-
mos do Art. 253, § 2º do Regimento Interno desta Egrégia 
Casa de Leis, composta pelos seguintes Vereadores: DE-
LIZETE BAPTISTA PINHEIRO, TIAGO ROCHA e LEVI ALVES 
PINHEIRO, para apreciarem a proposta de Emenda à Lei 
Orgânica nº 04/2019.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São Ga-
briel da Palha, 22 de abril de 2019.

BRAZ MONFERDINI

Presidente Interino

DELLAMAR ANTONIO ALMEIDA

1º Secretário

REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº. 052, DE 17 DE ABRIL 
DE 2019.

DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL

O PRESIDENTE INTERINO da Câmara Municipal de São 
Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, por força 
da Decisão Judicial nos autos do Processo nº 000482-
47.2019.8.08.0045, usando de atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Fica designada uma Comissão Especial nos ter-
mos do Art. 253, § 2º do Regimento Interno desta Egrégia 
Casa de Leis, composta pelos seguintes Vereadores: DE-
LIZETE BAPTISTA PINHEIRO, TIAGO ROCHA e LEVI ALVES 
PINHEIRO, para apreciarem a proposta de Emenda à Lei 
Orgânica nº 04/2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação no Diário Oficial dos Municípios.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São Ga-
briel da Palha, 17 de abril de 2019.

BRAZ MONFERDINI

Presidente Interino

DELLAMAR ANTONIO ALMEIDA

1º Secretário

PORTARIA Nº 53/2019
Publicação Nº 196218

PORTARIA Nº. 053, DE 22 DE ABRIL DE 2019.

NOMEIA SERVIDOR

O PRESIDENTE INTERINO da Câmara Municipal de São 
Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, por força 
da Decisão Judicial nos autos do Processo nº 000482-
47.2019.8.08.0045, usando de atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º- NOMEAR, o Senhor GEDEON FALCÃO PEREIRA, 
para o Cargo de Procurador Geral, Referência CC-1, do 
Quadro de Pessoal desta Câmara Municipal de São Gabriel 
da Palha-ES.

Art. 4º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, no Diário Oficial dos Municípios.

Art. 5º- Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São Ga-
briel da Palha, 22 de abril de 2019.

BRAZ MONFERDINI

Presidente Interino

DELLAMAR ANTONIO ALMEIDA

1º Secretário
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São José do Calçado

Prefeitura

CONTRATO ADMINISTRATIVO/PMSJC/ Nº017/ 
2019

Publicação Nº 196003

CONTRATO ADMINISTRATIVO/PMSJC/ Nº017/2019

CONTRATANTE: Município de São José do Calçado-ES.

CONTRATADA: AP MOREIRA INFORMÁTICA ME

“OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em For-
necimento de Materiais e Equipamentos de Informática e 
Aparelhos de Ar Condicionado”, em atendimento a Secre-
taria Municipal de Educação e Assistência Social da PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, 
conforme Processo n° 5155 e 5992/2018 e Pregão Presen-
cial 006/2019.

VALOR GLOBAL: 82,00 (oitenta e dois reais ).

PERÍODO: 12 meses a partir da data de assinatura 
(27/03/2019).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: No Exercício de 2018, à conta 
do Elemento de Despesa n°44905200000, ficha 96, 121, 
196 e 355.

São José do Calçado-ES, em 27/03/2019.

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado no Mural Oficial da Prefeitura, nos termos do 
art. 88, § 4° da Lei Orgânica do Município, com redação da 
Emenda L.O.M. N° 007/2002

CONTRATO ADMINISTRATIVO/PMSJC/ Nº018/ 
2019

Publicação Nº 196005

CONTRATO ADMINISTRATIVO/PMSJC/ Nº018/2019

CONTRATANTE: Município de São José do Calçado-ES.

CONTRATADA: BACKUP 2 INFÓRMATICA LTDA ME

“OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em For-
necimento de Materiais e Equipamentos de Informática e 
Aparelhos de Ar Condicionado”, em atendimento a Secre-
taria Municipal de Educação e Assistência Social da PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, 
conforme Processo n° 5155 e 5992/2018 e Pregão Presen-
cial 006/2019.

VALOR GLOBAL: 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).

PERÍODO: 12 meses a partir da data de assinatura 
(27/03/2019).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: No Exercício de 2018, à conta 
do Elemento de Despesa n°44905200000, ficha 96, 121, 
196 e 355.

São José do Calçado-ES, em 27/03/2019.

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado no Mural Oficial da Prefeitura, nos termos do 
art. 88, § 4° da Lei Orgânica do Município, com redação da 
Emenda L.O.M. N° 007/2002

CONTRATO ADMINISTRATIVO/PMSJC/ Nº020/ 
2019

Publicação Nº 196004

CONTRATO ADMINISTRATIVO/PMSJC/ Nº020/2019

CONTRATANTE: Município de São José do Calçado-ES.

CONTRATADA: IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO ME

“OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em For-
necimento de Materiais e Equipamentos de Informática e 
Aparelhos de Ar Condicionado”, em atendimento a Secre-
taria Municipal de Educação e Assistência Social da PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, 
conforme Processo n° 5155 e 5992/2018 e Pregão Presen-
cial 006/2019.

VALOR GLOBAL: 5.262,00 (cinco mil duzentos sessenta e 
dois reais ).

PERÍODO: 12 meses a partir da data de assinatura 
(28/03/2019).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: No Exercício de 2018, à conta 
do Elemento de Despesa n°44905200000, ficha 96, 121, 
196 e 355.

São José do Calçado-ES, em 28/03/2019.

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado no Mural Oficial da Prefeitura, nos termos do 
art. 88, § 4° da Lei Orgânica do Município, com redação da 
Emenda L.O.M. N° 007/2002
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CONTRATO ADMINISTRATIVO/PMSJC/ Nº022/ 
2019

Publicação Nº 196002

CONTRATO ADMINISTRATIVO/PMSJC/ Nº022/2019

CONTRATANTE: Município de São José do Calçado-ES.

CONTRATADA: BIG ATACAREJO EIRELII EPP

“OBJETO: Aquisição de Itens de Supermercado – Gêneros 
Alimentícios; Açougue e Material de Limpeza em atendi-
mento ao Gabinete e Secretarias Municipais de Adminis-
tração e Transporte, Obras e Serviços Urbanos da Pre-
feitura Municipal de São José do Calçado - ES, conforme 
Processos n° 5550-4968-5549-4707/2018 e Pregão Pre-
sencial 009/2019.

VALOR GLOBAL: 12.055,90 (doze mil e cinqüenta e cinco 
reais e noventa centavos).

PERÍODO: 12 meses a partir da data de assinatura 
(01/04/2019).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: No Exercício de 2018, à conta 
do Elemento de Despesa n°44905200000, ficha 96, 121, 
196 e 355.

São José do Calçado-ES, em 01/04/2019.

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado no Mural Oficial da Prefeitura, nos termos do 
art. 88, § 4° da Lei Orgânica do Município, com redação da 
Emenda L.O.M. N° 007/2002

CONTRATO ADMINISTRATIVO/PMSJC/ Nº023/ 
2019

Publicação Nº 195998

CONTRATO ADMINISTRATIVO/PMSJC/ Nº023/2019

CONTRATANTE: Município de São José do Calçado-ES.

CONTRATADA: GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME

“OBJETO: Aquisição de Itens de Supermercado – Gêneros 
Alimentícios; Açougue e Material de Limpeza em atendi-
mento ao Gabinete e Secretarias Municipais de Adminis-
tração e Transporte, Obras e Serviços Urbanos da Pre-
feitura Municipal de São José do Calçado - ES, conforme 
Processos n° 5550-4968-5549-4707/2018 e Pregão Pre-
sencial 009/2019.

VALOR GLOBAL: 1.640,00 (mil seiscentos e quarenta re-
ais).

PERÍODO: 12 meses a partir da data de assinatura 
(01/04/2019).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: No Exercício de 2018, à conta 
do Elemento de Despesa n°44905200000, ficha 96, 121, 
196 e 355.

São José do Calçado-ES, em 01/04/2019.

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado no Mural Oficial da Prefeitura, nos termos do 
art. 88, § 4° da Lei Orgânica do Município, com redação da 
Emenda L.O.M. N° 007/2002

PREGÃO PRESENCIAL - SRP  012/2019
Publicação Nº 196155

AVISO DE LICITAÇÃO

Exclusiva

Microempresa e EPP

O Município de São José do Calçado - ES, através de seu 
Pregoeiro, torna público à realização do certame licitatório, 
conforme segue:

Pregão Presencial - SRP

012/2019

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Material de 
Higiene Pessoal.

Dia: 07/05/2019.

Esclarecimentos pelo telefone: (28) 3556-0203.

Edital: Através do site www.pmsjc.es.gov.br ou no Setor 
de Licitações, localizado à Praça Pedro Vieira, 58, Centro.

São José do Calçado - ES, 22/04/2019.

Alini Baptista de Athaides Barreto Silva

-Pregoeira – PMSJC-

TERMO DE DISPENSA PROCESSO Nº 1899/2019
Publicação Nº 196088

TERMO DE DISPENSA

PROCESSO Nº 1899/2019

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 pre-
sente termo.

Os serviços objetos do presente termo serão realizados 
para a Secretaria Municipal de Saúde através do Fundo 
Municipal de Saúde.

Fundamentação Legal:

O presente termo de dispensa encontra fundamentação 
com base determinação judicial.

Objeto: Contratação de empresa para aquisição em ca-
ráter de Urgência de Medicamentos, em atendimento às 

http://www.pmsjc.es.gov.br
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necessidades da paciente Patrícia Aparecida Pimentel de 
Souza, em cumprimento à Decisão/Mandado - Processo nº 
0001025-81.2018.8.08.0046, conforme solicitação e des-
crição da Secretária Municipal de Saúde.

Prazo e datas:

Os serviços objeto do presente Termo de Dispensa serão 
realizados a partir da ordem de fornecimento.

Contratada: DROGARIA SÃO GERALDO MAGELA DE B. J. 
LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
C.N.P.J. sob nº. 09.379.167/0001-80, estabelecida à Av. 
Governador Francisco Lacerda de Aguiar, nº 01, Centro, 
Cep: 29.460-000, Tel.: (28) 3562-1207, no município de 
Bom Jesus do Norte - ES.

Valor Total do Contratado: R$ 1.674,24 (Um mil, seiscen-
tos e setenta e quatro reais e vinte quatro centavos ).

Dotação Orçamentária:

Ficha 90

São José do Calçado-ES, em 17 de abril de 2019.

José Carlos de Almeida

Prefeito Municipal
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São Roque do Canaã

Prefeitura

DECRETO Nº. 4.204/2019
Publicação Nº 196060

DECRETO Nº 4.204/2019

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO 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,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada, a senhora ADRIELI CREMONINI, 
para o cargo de Administrador de Programas da Saúde, 
de provimento em comissão, referência CC-4, atividade da 
Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos a partir de 22 de abril de 2019, revoga-
das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 22 de abril de 2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 4.206/2019
Publicação Nº 196173

DECRETO Nº 4.206/2019

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO 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,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado, o senhor ANDERSON CLEYTON GAS-
PARINI MILANEZI, para o cargo de Gerente de Sistemas e 
Programas de Saúde, de provimento em comissão, refe-
rência CC-3, atividade da Secretaria Municipal de Saúde.

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

Gabinete do Prefeito, 22 de abril de 2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 005/2019 - SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE

Publicação Nº 196091

PORTARIA N.º 005/2019

DISPÕE SOBRE DISIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA ACOM-
PANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATAS DE REGIS-
TROS DE PREÇOS N° 016/2019; 017/2019; 018/2019; 
020/2019; 021/2019; 022/2019.

O Secretário Municipal de Saúde de São Roque do Canaã – 
ES, no uso de suas atribuições legais e,

a) Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 
04570/2018;

b) Considerando as Atas de Registros de Preços n° 
016/2019; 017/2019; 018/2019; 019/2019; 020/2019; 
021/2019; 022/2019;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Dayane Prezilius para acom-
panhar e fiscalizar as Atas de Registros de Preços n°’s 
016/2019; 017/2019; 018/2019; 019/2019; 020/2019; 
021/2019; 022/2019, firmadas com as respectivas Em-
presas, Delta Pack Comercial Eireli EPP, Distribuidora San-
ta Paula Ltda, Hortifruti Spalenza, Supermercado Clamap 
Ltda, J.B Comércio e Serviços Eireli EPP, Rs Comercial Eireli 
Me, WM Distribuidora Ltda – Me, que tem como objeto a 
aquisição de material de higiene e limpeza e bem como 
material de consumo para cozinha da Secretaria Municipal 
de Saúde de São Roque do Canaã-ES.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, registra-se e publica-se.

São Roque do Canaã – ES, 22 de abril de 2019.

ORLEI AMARAL CARDOSO

Secretário Municipal de Saúde

Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Saúde

Decreto Municipal nº 4.090/2019
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PORTARIA Nº. 121/2019
Publicação Nº 196063

PORTARIA Nº 121/2019

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR COMO FIS-
CAL DO CONTRATO N.º 034/2019, CELEBRADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES E A EMPRESA 
GONZALES ENGENHARIA LTDA.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais confe-
ridas pelo art. 57, incisos VIII e XIV da Lei Orgânica Muni-
cipal, e considerando:

a) que os contratos devem ser executados fielmente pelas 
partes, de acordo com suas cláusulas e as normas da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme previsto no 
art. 66 desta Lei;

b) que o contratado é obrigado a manter durante toda a 
execução do contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, nos termos do art. 55, 
XIII, da Lei nº 8.666/1993;

c) que a execução do contrato deverá ser acompanhada e 
fiscalizada por um representante da Administração Pública 
especialmente designado, por força do art. 67 da Lei nº 
8.666/1993;

d) o conteúdo do processo administrativo nº 0034/2019,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, a partir de 25 de março de 2019, o 
servidor Moisés Antônio Martinelli, ocupante do cargo de 
Engenheiro Civil, como Fiscal do Contrato nº 034/2019, 
que tem como objeto a execução de obras e serviços de 
engenharia, com fornecimento de material, objetivando a 
construção de uma quadra poliesportiva coberta, no Bairro 
Vila Espanhola, no município de São Roque do Canaã, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, 
Esporte e Lazer (SMETCEL).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos a partir de 25 de março de 2019, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 22 de abril de 2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal
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DECRETO 4.202/2019
Publicação Nº 196192

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ         
ESPIRITO SANTO 
01.612.865/0001-71
DECRETO  Nº 0004202/2019
Data 22/04/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

89.635,14

Gestão das Atividades da Sec.Mun. Obras e Serviços Públicos

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0707.1545200102.014

33909300000

0000129

2510003

85.602,13

Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0808.2060600112.015

33909300000

0000142

2510003

TOTAL: 175.237,27

Art. 2º.Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R$ 175.237,27 ( cento e setenta e cinco mil duzentos e trinta e sete reais  e vinte e sete centavos )
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO ROQUE DO CANAA,  22 abril de 2019

RUBENS CASOTTI  
Prefeito Municipal 

O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei
Nº 0000868/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 175.237,27   ( cento e setenta e cinco mil duzentos e
trinta e sete reais  e vinte e sete centavos ), nas seguintes dotações:

 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

IMPRESSÃO: PAULA PERONI MARIANI
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DECRETO 4.203/2019
Publicação Nº 196194

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ         
ESPIRITO SANTO 
01.612.865/0001-71
DECRETO  Nº 0004203/2019
Data 22/04/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

667,22

Gestão das Atividades da Sec.Mun. Obras e Serviços Públicos

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0707.1545200102.014

33909300000

0000129

1510003

3.593,99

Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0808.2060600112.015

33909300000

0000142

1510003

TOTAL: 4.261,21

Art. 2º.Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 4.261,21 (quatro mil duzentos e sessenta e um reais  e vinte e um centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

667,22

Gestão daa Atividades da Sec.de Tur., Cult., Esporte e Lazer

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 151020144909300000

0606.2781200092.0130000114

3.593,99

Aquisição de Equipamentos e Implementos Agricolas

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 151020144905200000

0808.2060800111.0090000145

TOTAL: 4.261,21

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO ROQUE DO CANAA,  22 abril de 2019

RUBENS CASOTTI  
Prefeito Municipal 

O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei
Nº 0000868/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 4.261,21   (quatro mil duzentos e sessenta e um reais
e vinte e um centavos ), nas seguintes dotações:

 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

IMPRESSÃO: PAULA PERONI MARIANI
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DECRETO 4.205/2019
Publicação Nº 196190

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA 
CONSOLIDADO GERAL         
ESPIRITO SANTO 
01.612.865/0001-71
DECRETO  Nº 0004205/2019
Data 22/04/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

170,29

Apoio Financeiro pela União atraves Ministério da Saúde-  MP 815-2017 - Port.748/Lei 13.633/2018

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

00001406.1084500082.034

33909300000

0000362

1220201

2.335,30

Apoio Financeiro pela União atraves Ministério da Saúde-  MP 815-2017 - Port.748/Lei 13.633/2018

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

00001406.1084500082.034

33909300000

0000362

2220201

TOTAL: 2.505,59

Art. 2º.Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 2.505,59 (dois mil quinhentos e cinco reais  e cinqü  enta e nove centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

2.335,30

Viabilização e ampliação de estrutura física e de equipamentos - FMS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 222020144905200000

00001402.1030100081.0150000357

170,29

Gestão das Atividades da Média a Alta Complexidade

MATERIAL DE CONSUMO 125000033903000000

00001403.1030200082.0260000332

TOTAL: 2.505,59

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO ROQUE DO CANAA,  22 abril de 2019

RUBENS CASOTTI  
Prefeito Municipal 

O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei
Nº 0000868/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 2.505,59   (dois mil quinhentos e cinco reais  e
cinqü  enta e nove centavos ), nas seguintes dotações:

 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

IMPRESSÃO: PAULA PERONI MARIANI
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Serra

Prefeitura

13/2019
Publicação Nº 196089

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE 
CORTE DE CABELO.

ATA Nº 13/2019

PROC. Nº 71885/2018

MPE 44/2019.

CONTRATADA: ROSANGELA ALMEIDA DA COSTA ME

Vigência: 12(doze) meses a partir da assinatura. As despesas ocorrerão a conta da dotação orçamentária das respectivas 
dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração direta e indireta que aderirem a contratação e serão 
especificadas ao tempo da ordem de emissão de compras.

Data da assinatura: 22 de abril de 2019.

Anckimar Pratissolli

Secretário Municipal de Administração E Recursos Humanos

Lauriete Caneva

Secretária Municipal de Planejamento Estratégico

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (69-70 E 71)/2019
Publicação Nº 195976

Extrato da Ata de Registro de Preços (69-70 e 71)/2019

PROCESSO: 54.991/2018 Pregão Eletrônico: 022/2019

Validade do Registro: 12 (doze) meses a partir do dia posterior à publicação.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR .

FORNECEDOR CNPJ

SEMEAR DISTR. EIRELI-EPP.
10.269.296/0001-02

Lote Desc. Marca Quant.

01 Éter sulfúrico frasco 500ml. Rioquímica 210

02
Peróxido de hidrogênio (água oxigenada) 10

Volumes – sol. tópica frasco 1000ml.
Rioquímica 660

SERRAMED PROD. HOSPITALARES EIRELI-ME
19.691.725/0001-00

Lote Desc. Marca Quant.

03 Cal sodada absorvente. Galão com 4,5kg. Atrasorb 02

JCP DA SILVA – COMERCIAL DESKART LTDA.
10.724.350/0001-54

Lote Desc. Marca Quant.

04 Gel para ultrassonografia almotolia 100ml. Multigel 1.260

Serra, 22 de abril de 2019
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (72-73 E 74)/2019
Publicação Nº 195975

Extrato da Ata de Registro de Preços (72-73 e 74)/2019

PROCESSO: 55.879/2018 Pregão Eletrônico: 018/2019

Validade do Registro: 12 (doze) meses a partir do dia posterior à publicação.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR .

FORNECEDOR CNPJ

SERRAMED PROD. HOSPITALARES EIRELI-ME
19.691.725/0001-00

Lote Desc. Marca Quant.

03 Suporte p/ coletor de material perfurocortante, 1,5l capacidade. Descarbox 40

05 Preservativo masculino sem lubrificante; p/ uso médico. Madeitex 3.250

MÔNACO DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
29.010.039/0001-71

Lote Desc. Marca Quant.

01 Coletor de urina sistema aberto, adulto. Medsonda 11.300

02 Coletor de urina sistema fechado, adulto. Descarpack 5.100

DOCTOR LAB PROD. P/ LABORATÓRIOS LTDA ME.
14.296.864/0001-07

Lote Desc. Marca Quant.

04 Fitas reagentes para urinálise.
Alere

Abbott
8.000

Serra, 22 de abril de 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 67/2019
Publicação Nº 195978

Extrato da Ata de Registro de Preços 67/2019

PROCESSO: 69.042/2019 Pregão Eletrônico: 034/2019

Validade do Registro: 12 (doze) meses a partir do dia posterior à publicação.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

FORNECEDOR CNPJ
ADEMIR PEREIRA DE FREITAS - ME. 30.590.139/0001-01

Lote/
Item

Desc. Marca Quant.

01/01 Grampo 26/6, cx c/ 5000 un. Bacchi 480

01/02
Etiqueta auto adesiva p/ codificação de medida 6mm de diâmetro, de 
bolinha cor amarela rolo com 1000 etiquetas.

Etibras 250

01/03
Etiqueta auto adesiva p/ codificação de medida 6mm de diâmetro, de 
bolinha cor verde rolo com 1000 etiquetas.

Etibras 250

01/04
Etiqueta auto adesiva p/ codificação de medida 6mm de diâmetro, de 
bolinha cor laranja rolo com 1000 etiquetas.

Etibras 250

01/05
Etiqueta auto adesiva p/ codificação de medida 6mm de diâmetro, de 
bolinha cor cinza rolo com 1000 etiquetas.

Etibras 250

01/06
Etiqueta auto adesiva p/ codificação de medida 6mm de diâmetro, de 
bolinha cor roxo rolo com 1000 etiquetas.

Etibras 250

01/07
Etiqueta auto adesiva p/ codificação de medida 6mm de diâmetro, de 
bolinha cor vermelho rolo com 1000 etiquetas.

Etibras 250

01/08
Etiqueta auto adesiva p/ codificação de medida 6mm de diâmetro, de 
bolinha cor azul claro rolo com 1000 etiquetas.

Etibras 250

01/09
Etiqueta auto adesiva p/ codificação de medida 6mm de diâmetro, de 
bolinha cor rosa claro rolo com 1000 etiquetas.

Etibras 250

01/10
Etiqueta auto adesiva p/ codificação de medida 6mm de diâmetro, de 
bolinha cor verde fluorescente rolo com 1000 etiquetas.

Etibras 250
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01/11
Etiqueta auto adesiva p/ codificação de medida 6mm de diâmetro, de 
bolinha cor amarela fluorescente rolo com 1000 etiquetas.

Etibras 250

01/12
Etiqueta auto adesiva p/ codificação de medida 6mm de diâmetro, de 
bolinha cor Pink fluorescente rolo com 1000 etiquetas.

Etibras 250

01/13
Etiqueta auto adesiva p/ codificação de medida 6mm de diâmetro, de 
bolinha cor laranja fluorescente rolo com 1000 etiquetas.

Etibras 250

01/14
Etiqueta auto adesiva p/ codificação de medida 6mm de diâmetro, de 
bolinha cor azul rolo com 1000 etiquetas.

Etibras 250

01/15
Etiqueta auto adesiva p/ codificação de medida 6mm de diâmetro, de 
bolinha cor preto rolo com 1000 etiquetas.

Etibras 250

01/16
Etiqueta auto adesiva p/ codificação de medida 6mm de diâmetro, de 
bolinha cor branca rolo com 1000 etiquetas.

Etibras 250

01/17
Etiqueta auto adesiva p/ codificação de medida 6mm de diâmetro, de 
bolinha cor marrom rolo com 1000 etiquetas.

Etibras 250

01/18 Dispensador de senha bico de pato, material plástico. MVR 150
01/19 Saco de papel cor branca, tam. Mínimo 8x13cm; pct com 500 um. Macro Flex 2.000

Serra, 22 de abril de 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2019
Publicação Nº 195973

Extrato da Ata de Registro de Preços 75/2019

PROCESSO: 4.549/2018 Pregão Eletrônico: 294/2018

Validade do Registro: 12 (doze) meses a partir do dia posterior à publicação.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR.

FORNECEDOR CNPJ
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. 04.187.384/0001-54

Lote Desc. Marca Quant.
01 Ventilador Pulmonar. Leistung 27

Serra, 22 de abril de 2019

AVISO MPE 049-2019
Publicação Nº 196106

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MI-
CROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio da Pregoeira, 
torna Público que realizará licitação, na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO SOB Nº049/2019, 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 Aquisição 
de Squeezes (garrafinha), para atender aos alunos parti-
cipantes dos projeto pedagógicos de intervenção nas es-
colas Municipais. O Edital oriundo do processo nº11802/
2019-SEPPOM encontra-se disponível no site acima. 
Abertura das propostas: às 14h45min. do dia 07/05/2019. 
Início sessão disputa: às 15h00min. Do dia 07/05/2019.

Serra, 22 de abril de 2019.

Eva Clarice Pereira Cavalcante

Pregoeira Oficial/SEAD

AVISO MPE 080-2019
Publicação Nº 196158

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO PARA ME E EPP

O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio da Pregoeira, 
torna Público que realizará licitação, na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO SOB Nº 080/2019, 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 Gráficos (cartilhas, 
folders, Panfletos e Cartazes). O Edital oriundo do pro-
cesso nº17844/2019-SEPPOM encontra-se disponível no 
site acima. Abertura das propostas: às 09h45min. do dia 
07/05/2019. Início sessão disputa: às 10h00min. Do dia 
07/05/2019.

Serra, 22 de abril de 2019.

Eva Clarice Pereira Cavalcante

Pregoeira Oficial/SEAD

http://www.serra.es.gov.br/
http://www.serra.es.gov.br/
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AVISO MPE101/2019
Publicação Nº 196087

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 101/2019, 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 empresas Especializadas para Prestação de Serviços 
de Fotografia, serviços de decoração, serviços de Locação 
(Sonorização, Sala de Octanorm, Praticável, Disciplinador 
de Público, Rede Elétrica, mesa e cadeiras plásticas, fre-
ezer, bebedouros, extintor de incêndio, Q30, gerador KVA 
e Banheiro Trailer), serviços de Confecção de (Maquetes, 
camisas). O Edital oriundo do processo nº 5292/2019 SE-
MAS, encontra-se disponível no site acima. Abertura das 
propostas: às 08h30min. do dia 09/05/2019. Início sessão 
disputa: às 09h00min. Do dia 09/05/2019.

Serra, 22 de abril de 2019.

Elizabeth Rebonato Potratz

Pregoeira Oficial/SEAD

AVISO SRPMPE079/2019
Publicação Nº 196037

AVISO DE LICITAÇÃO

SRP PREGÃO ELETRÔNICO

O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio da Pregoeira, 
torna Público que realizará licitação, na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO SOB Nº 079/2019, 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 o REGISTRO DE 
PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE GÁS GLP (DE COZINHA) PARA PREPA-
RO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS 
MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE 
MUNICIPAL DA SERRA. O Edital oriundo do processo nº 
10982/2019 SEDU, encontra-se disponível no site acima. 
Abertura das propostas: às 14h30min. do dia 09/05/2019. 
Início sessão disputa: às 15h00min. Do dia 09/05/2019.

Serra, 22 de abril de 2019.

Elizabeth Rebonato Potratz

Pregoeira Oficial/SEAD

DECRETOS 
Publicação Nº 196169

DECRETO Nº 4722, DE 22 DE ABRIL DE 2019

Exonera Supervisor de Limpeza Pública - Sese.

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 ELIMAR RUI PEREIRA, do cargo em co-
missão de SUPERVISOR DE LIMPEZA PÚBLICA - CC-5 da 
Secretaria Municipal de Serviços - Sese.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 22 de abril de 2019.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4723, DE 22 DE ABRIL DE 2019

Nomeia Chefe da Divisão de Fiscalização da Limpeza Pú-
blica - Sese.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia ELIMAR RUI PEREIRA, para exercer o cargo 
em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 
DA LIMPEZA PÚBLICA - CC-4 da Secretaria Municipal de 
Serviços - Sese, com remuneração e atribuições previstas 
em leis específicas.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 22 de abril de 2019.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETOS 
Publicação Nº 196205

DECRETO Nº 4718, DE 18 DE ABRIL DE 2019

Torna sem efeito o Decreto nº 4590, de 15 de março de 
2019.

http://www.serra.es.gov.br/
http://www.serra.es.gov.br/
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O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

D E C R E T A :

Art. 1º Torna sem efeito o Decreto nº 4590, de 15 de mar-
ço de 2019, que nomeou VALTEILTON DE FREITAS VALIM, 
para exercer o cargo em comissão de ASSISTENTE TÉC-
NICO - CC-5 da Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos – Sead.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 18 de abril de 2019.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4724, DE 22 DE ABRIL DE 2019

Nomeia Assistente Técnico - Sead.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia MARCELO DE JESUS ROCHA, para exercer 
o cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO - CC-5 da 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos - Sead, com remuneração e atribuições previstas em 
leis específicas.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 22 de abril de 2019.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4725, DE 22 DE ABRIL DE 2019

Exonera Chefe da Divisão de Promoção dos Direitos Hu-
manos - Sedir.

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 ELIANDO ROSA DOS REIS, do cargo em 
comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO DOS DI-
REITOS HUMANOS - CC-4 da Secretaria Municipal de Direi-
tos Humanos - Sedir.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 22 de abril de 2019.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4726, DE 22 DE ABRIL DE 2019

Nomeia Diretor do Departamento de Direitos Humanos - 
Sedir.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia ELIANDO ROSA DOS REIS, para exercer o 
cargo em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
DIREITOS HUMANOS - CC-3 da Secretaria Municipal de 
Diretos Humanos e Cidadania - Sedir, com remuneração e 
atribuições previstas em leis específicas.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 22 de abril de 2019.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4727, DE 22 DE ABRIL DE 2019

Nomeia Chefe da Divisão de Promoção dos Direitos Huma-
nos - Sedir.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia ROSILENE BELLON, para exercer o cargo 
em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO DOS 
DIREITOS HUMANOS - CC-4 da Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos - Sedir, com remuneração e atribuições 
previstas em leis específicas.
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Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 22 de abril de 2019.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4728, DE 22 DE ABRIL DE 2019

Nomeia Assistente Técnico - Sead.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia VANETE ROCHA INÁCIO, para exercer o 
cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO - CC-5 da 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos - Sead, com remuneração e atribuições previstas em 
leis específicas.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 22 de abril de 2019.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4729, DE 22 DE ABRIL DE 2019

Nomeia Assistente Técnico - Sead.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia SHEILA MARIA DE OLIVEIRA, para exercer 
o cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO - CC-5 da 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos - Sead, com remuneração e atribuições previstas em 
leis específicas.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 22 de abril de 2019.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4730, DE 22 DE ABRIL DE 2019

Nomeia Assistente Técnico - Sead.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia NILZA BRUM RIBEIRO ALVES, para exercer 
o cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO - CC-5 da 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos - Sead, com remuneração e atribuições previstas em 
leis específicas.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 22 de abril de 2019.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4731, DE 22 DE ABRIL DE 2019

Nomeia Chefe da Divisão de Inclusão Social e Autonomia 
para Mulheres - Seppom.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia JULIANA KEILA COSTA, para exercer o cargo 
em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE INCLUSÃO SOCIAL 
E AUTONOMIA PARA MULHERES - CC-4 da Secretaria Muni-
cipal de Políticas Públicas para as Mulheres – Seppom, com 
remuneração e atribuições previstas em leis específicas.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 22 de abril de 2019.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal
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ERRATA
Publicação Nº 196042

ERRATA

CHAMADA PÚBLICA

Nº 01/2019

Prefeitura Municipal da Serra, através da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde torna pública a ERRATA da publicação 
da Chamada Pública Nº 01, publicada em 22/04/2019 no 
Jornal “A Gazeta”, Diário Oficial dos Municípios Publicação 
Nº 195854 e Diário Oficial do Espirito Santo, Protocolo 
477808:

ONDE SE LÊ:

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/05/2018 – ÀS 09H

LEIA-SE:

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/05/2019 – ÀS 09H

Serra, 22 de abril de 2019

MEMBROS SESA/CPL

EXTRATO DE CONTRATO
Publicação Nº 196062

EXTRATO DE RESCISÃO AMIGAVEL DO CONTRATO Nº 
154/2013, com fulcro no artigo Art. 79, inciso II, da Lei nº 
8.666/93, com a Empresa EMPÓRIO CARD LTDA, a partir 
de 30 de abril de 2019.

Data de assinatura: 16 de abril de 2019.

Anckimar Pratissolli

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

EXTRATO DE CONTRATO Nº 136/2019 PROCESSO Nº. 
25676/2017

Partes: O Município da Serra e a Empresa LE CARD S.A 
ADMINISTRADORA DE CARTÕES. Objeto: Contratação de 
empresa especializada em administração e fornecimento 
mensal do benefício de auxílio alimentação por meio de 
Cartão Eletrônico/Magnético, sem chip, com senha indi-
vidual, para recarga mensal, para os servidores ativos da 
Prefeitura Municipal da Serra/ES. Dotação orçamentária:

04.122.0530.2.001/ 3.3.90.39.00

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 01 de maio de 2019.

Data de assinatura: 16 de abril de 2019.

Anckimar Pratissolli

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

EXTRATO DE CONTRATO Nº 137/2019 PROCESSO Nº. 
25676/2017

Partes: O Município da Serra e a Empresa LE CARD S.A 
ADMINISTRADORA DE CARTÕES. Objeto: Contratação de 
empresa especializada em administração e fornecimento 
mensal do benefício de auxílio alimentação por meio de 
Cartão Eletrônico/Magnético, sem chip, com senha indi-
vidual, para recarga mensal, para os servidores ativos da 
Prefeitura Municipal da Serra/ES. Dotação orçamentária:

04.122.0530.2.001/ 3.3.90.39.00

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 01 de maio de 2019.

Data de assinatura: 16 de abril de 2019.

Zacarias Carrareto

Secretário Municipal de Obras

EXTRATO DE CONTRATO Nº 138/2019 PROCESSO Nº. 
25676/2017

Partes: O Município da Serra e a Empresa LE CARD S.A 
ADMINISTRADORA DE CARTÕES. Objeto: Contratação de 
empresa especializada em administração e fornecimento 
mensal do benefício de auxílio alimentação por meio de 
Cartão Eletrônico/Magnético, sem chip, com senha indi-
vidual, para recarga mensal, para os servidores ativos da 
Prefeitura Municipal da Serra/ES. Dotação orçamentária:

04.122.0530.2.001/ 3.3.90.39.00

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 01 de maio de 2019.

Data de assinatura: 16 de abril de 2019.

Igor Elson B. de Almeida

Secretário Municipal de Serviços

EXTRATO DE CONTRATO Nº 139/2019 PROCESSO Nº. 
25676/2017

Partes: O Município da Serra e a Empresa LE CARD S.A 
ADMINISTRADORA DE CARTÕES. Objeto: Contratação de 
empresa especializada em administração e fornecimento 
mensal do benefício de auxílio alimentação por meio de 
Cartão Eletrônico/Magnético, sem chip, com senha indi-
vidual, para recarga mensal, para os servidores ativos da 
Prefeitura Municipal da Serra/ES. Dotação orçamentária:

04.122.0530.2.001/ 3.3.90.39.00

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 01 de maio de 2019.

Data de assinatura: 16 de abril de 2019.

Gelson Silva Junquilho

Secretário Municipal de Educação

Secretário Municipal de Serviços

EXTRATO DE CONTRATO Nº 140/2019 PROCESSO Nº. 
25676/2017

Partes: O Município da Serra e a Empresa LE CARD S.A 
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ADMINISTRADORA DE CARTÕES. Objeto: Contratação de 
empresa especializada em administração e fornecimento 
mensal do benefício de auxílio alimentação por meio de 
Cartão Eletrônico/Magnético, sem chip, com senha indi-
vidual, para recarga mensal, para os servidores ativos da 
Prefeitura Municipal da Serra/ES. Dotação orçamentária:

04.122.0530.2.001/ 3.3.90.39.00

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 01 de maio de 2019.

Data de assinatura: 16 de abril de 2019.

Alexandre Camilo Fernandes Viana

Secretário Municipal de Saúde

Secretário Municipal de Serviços

EXTRATO DE CONTRATO Nº 141/2019 PROCESSO Nº. 
25676/2017

Partes: O Município da Serra e a Empresa LE CARD S.A 
ADMINISTRADORA DE CARTÕES. Objeto: Contratação de 
empresa especializada em administração e fornecimento 
mensal do benefício de auxílio alimentação por meio de 
Cartão Eletrônico/Magnético, sem chip, com senha indi-
vidual, para recarga mensal, para os servidores ativos da 
Prefeitura Municipal da Serra/ES. Dotação orçamentária:

04.122.0530.2.001/ 3.3.90.39.00

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 01 de maio de 2019.

Data de assinatura: 16 de abril de 2019.

Elcimara Rangel Loureiro Alicio

Secretária Municipal de Assistência social

Secretário Municipal de Serviços

EXTRATO DE CONTRATO Nº 142/2019 PROCESSO Nº. 
25676/2017

Partes: O Município da Serra e a Empresa LE CARD S.A 
ADMINISTRADORA DE CARTÕES. Objeto: Contratação de 
empresa especializada em administração e fornecimento 
mensal do benefício de auxílio alimentação por meio de 
Cartão Eletrônico/Magnético, sem chip, com senha indi-
vidual, para recarga mensal, para os servidores ativos da 
Prefeitura Municipal da Serra/ES. Dotação orçamentária:

04.122.0530.2.001/ 3.3.90.39.00

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 01 de maio de 2019.

Data de assinatura: 16 de abril de 2019.

Alessandre Motta Rios

Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

EXTRATO DE CONTRATO
Publicação Nº 196014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 143/2019 - PROCESSO Nº. 
20746/2019

Partes: O Município da Serra e a Empresa SUPRISERVICE 
INFORMATICA LTDA. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA AMPLIAÇÃO DE 
REDE SEM FIO (WIFI). Vigência: 12 (doze) meses a partir 
da assinatura.

Data de assinatura: 17 de abril de 2019.

Gelson Silva Junquilho

Secretário Municipal de Educação

RESULTADO HOMOLOGAÇÃO CP 004/2018
Publicação Nº 196081

HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018

Após a conclusão dos trabalhos referentes à CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 004/2018, destinado à CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALI-
ZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA E CADASTRO TÉCNICO, 
POR MEIO DA EXECUÇÃO DO MONITORAMENTO /RECA-
DASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E CADASTRO MULTIFINALI-
TÁRIO GEORREFENCIADOS, BEM COMO DEMAIS ATIVIDA-
DES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES QUE 
SE ENCONTRAM DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, 
Processo nº 51384/2018 SEFA, tendo transcorrido regular-
mente o certame em referência, cumprido todas as suas 
fases legais, fica HOMOLOGADO o presente certame em fa-
vor da Empresa HIPARC GEOTECNOLOGIA PROJETOS E AE-
ROLEVANTAMENTOS LTDA - CNPJ nº 06.283.416/0001-40, 
no Valor total de R$ 5.018.740,38 (Cinco milhões dezoito 
mil setecentos e quarenta reais e trinta e oito centavos).

Serra, em 22 de abril de 2019.

Anckimar Pratissolli

Secretário Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos - SEAD
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RESULTADO PARCIAL - EDITAL 004.2019
Publicação Nº 196092

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DOS CANDIDATOS
INSCRITOS AOS CARGOS CONFORME EDITAL DE PROCESSO

SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 004/2019

MÉDICO 20 H (DIARISTA)
ESPECIALIDADE: CARDIOLOGISTA (ADULTO)

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO
1º LAILA LUBIANA MACIEL 30.00

MÉDICO 20 H (DIARISTA)
ESPECIALIDADE: CLÍNICO GERAL

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO
1º MARIA IZABEL DIAS MIORIN MIORIN 140.00
2º LISYANET ESPINOSA MESA 78.00

3º BRENNO MAGALHAES SIMOES 70.00

4º ANNY MUNIZ NARCISO 63.00

5º MAXWELL SILVA CARVALHO 60.00

6º MARCELLE DAHER DO VALLE 55.00

7º BRUNO MOURA ALVES 55.00

8º ENOCH SOARES DE ALENCAR JUNIOR 53.00

9º LáZARO FREIRE GUILLéN 53.00

10º MAURICIO VAILLANT AMARANTE 53.00(PNE)

11º RAFAEL RANGEL SPELTA 48.00

12º RENATA DE SOUZA DA SILVA 48.00

13º LUCAS CREMA FASSINA 48.00

14º LAIS BOTTAN PEREIRA 48.00

15º MARIA LUIZA FITARONI CUNHA 48.00

16º CAMIL TEIXEIRA CAMPOS 48.00

17º IASMIN RIGOTTI MELO 48.00

18º LISSA CANEDO ROCHA 48.00

19º PATRíCIA LEAL PINHEIRO 48.00

20º CAROLINA EDUARDO SILVA 48.00

21º BIANCA FIRME SONEGHET BARROS 43.00

22º MIKELLY SILVEIRA RODRIGUES 40.00

23º ALEXANDRE BOBBIO DOS SANTOS 40.00

24º JULIANA MARQUES COELHO BASTOS 38.00

25º VICTOR FERNANDES NEGRIS LIMA 38.00

26º THOMáZ WERNECK BAêSSO 38.00

27º GEYSA FEU PEREIRA PINTO 35.00

28º ALEXANDER MOUNTEER COLODETTE 35.00

29º JOSéLIA BITENCOURT BRANDãO 35.00

30º GABRIEL FIOROT CRUZ SPERANDIO 35.00
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31º AMANDA LINS LISBOA BARBOSA 33.00

32º MYRELLA DASCANI LAZZARINI 30.00

33º LUCIANA PERINI DO AMARAL 30.00

34º MARCELLA SILVA CUNHA 30.00

35º ALAN SHINJI SATO 30.00

36º BÁRBARA PEREIRA PERONI 30.00

37º MAGDA FORNACIARI FAVARATO 30.00

38º CAMILA PERES FERREIRA 30.00

39º JéSSYCA CHIRSTINA OTTONI SOARES 30.00

40º FRANCO LUÍS SALUME COSTA 30.00

41º DANDHARA DE LIMA CARDOSO ALMEIDA 30.00

42º CAROLINA DAVEL OLIVEIRA 30.00

43º POLYANNA PINHEIRO DAL'COL 25.00

44º SPENGLER LOPES FARINA 25.00

45º RAMON OTT VARGAS 25.00

46º LAUANNY GUIMARÃES BASTOS 25.00

47º IZABELLA FRONTINO AMBROZIM 25.00

48º ELISA CAO BICALHO 25.00

49º LAíS CHRISTO IGREJA 25.00

50º PAULA RODRIGUES VILLELA DA MOTTA 25.00

51º CAROLINE GRAVEL 25.00

52º ISABELA TASSIS Có 25.00

53º LAíS GOLDNER BARCELLOS 25.00

54º MARCELA SCARDUA SABBAGH 25.00

55º CINTIA CAUS PEREIRA 25.00

56º THIAGO FRANçA BRAZ 25.00

57º CAMILA PIN CALLEGARI DE PAIVA 25.00

58º ANA CAROLINA DOS SANTOS OLIVEIRA 25.00

59º JULIA PITANGUI SILVA 25.00

60º MARCOS ANTONIO COMERIO FILHO 25.00

61º ANA CAROLINA ZORTEA PACHECO 25.00

62º VINICIUS DE SOUZA COSTA 25.00

63º KáSSIA BRAGA CANZIAN 25.00

64º CAROLINE DELBONI NASCIMENTO 25.00

65º GISLAINE LUCIMARA DE MATTOS 23.00

66º FRANK COLLAZO DIAZ 23.00

67º ILSON AMARO GONÇALVES JUNIOR 23.00

68º RUBENS LITTIG MARIANO 23.00

69º JULIANA OLIVEIRA DE MIRANDA 18.00

70º ROBERTA SILVA DE MENEZES 15.00

71º BRENDON NUNES DA SILVA 15.00

72º DANIELLI SOUZA SANT?ANA 15.00

73º GUSTAVO DIAS DA COSTA 10.00
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74º MONICA SOUZA SALDANHA 5.00
75º ALBERT FERRARI TAVARES 5.00
76º AMANDA DE OLIVEIRA ALMEIDA 5.00
77º CAROLINE COLNAGO DEMONER 5.00
78º LUIZA ZAMPERLINI FRIGINI 5.00
79º MARCIA CAROLINA SINISCALCHI PACHECO 0.00
80º WAGUIANE MARIA DE OLIVEIRA 0.00
81º FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA 0.00
82º EDIANE GONçALVES MORATI 0.00
83º ROBERTA MUNIZ BLUNCK 0.00
84º GABRIEL BROSEGHINI VALLANDRO 0.00
85º BRUNO ANTUNES FIANCO 0.00
86º BRUNA FIORINI CASAGRANDE PIONTKOWSKI 0.00
87º PATRíCIA CALVI MACHADO 0.00
88º HAROLD MURPHY BENAVIDEZ PENA ABRUZZEZE 0.00
89º CLAUDIA SHIBATA 0.00
90º GABRIELLA VILELA GABRIELI 0.00
91º CAROLINE STORCH DE ALMEIDA CALIXTO 0.00
92º RAFAELA REIS FERRACO 0.00
93º PATRICIA ARAúJO DE FREITAS 0.00
94º RAQUEL LIMA RODOLFO 0.00
95º ANA FERNANDA RIBEIRO RANGEL 0.00
96º LUANA BORGES SEGANTINE 0.00
97º KATRYNNI OLIVEIRA RODRIGUES 0.00
98º LORENçO MACIEL DA SILVA BRITO 0.00
99º GUSTAVO SILVA SAMPAIO 0.00
100º ELISAMA PIMENTEL DAMIANI 0.00
101º MARINA BATISTA AGUIAR 0.00
102º DOMINICK ESTHEPHANNY MONTEIRO SILVA 0.00
103º MARIA LUIZA SCHIMAINSKI BOTELHO MARTINS 0.00

MÉDICO 20 H (DIARISTA)
ESPECIALIDADE: CLÍNICO GERAL– PARA ATUAR NA SAÚDE MENTAL

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO
1º MARLENE PASSAMANI 55.00

2º ADILSON SEGADES LEITE 55.00

3º ROSEMAR ROCIO DE SOUZA 53.00

4º MARCUS VINICIUS QUEIROZ ROCHA 53.00

5º ROSE MARY BRANDãO ALVES FURTADO 40.00

6º KAMILLA DUARTE PIAZENTINI 25.00

7º CARLA OLIVEIRA CARDOSO 25.00

8º GISELLE REIS FERNANDES 25.00

9º JúLIA CORRêA ARêAS SALDANHA 25.00
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10º BRENER DE OLIVEIRA NOGUEIRA 0.00

11º ANTONIO FREITAS NETTO 0.00

12º MARCELA BEERLI GAZZONI 0.00

MÉDICO 20 H (DIARISTA)
ESPECIALIDADE: DERMATOLOGISTA

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO
1º HANNAH CADE GUIMARãES 55.00

MÉDICO 20 H (DIARISTA)
ESPECIALIDADE: ENDOCRINOLOGISTA (ADULTO)

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO
1º ADALBERTO PINHEIRO NETTO 30.00

MÉDICO 20 H (DIARISTA)
ESPECIALIDADE: GASTROENTELOGISTA (ADULTO)

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO
1º ANA CAROLINA PAIVA BOTELHO 53.00

2º THIARA BARCELOS ROCHA 0.00

MÉDICO 20 H (DIARISTA)
ESPECIALIDADE: GINECOLOGISTA/OBSTETRA

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO
1º CINARA PEREIRA NASCIMENTO SADALA 98.00

2º EDINA GOMES MACHADO 53.00

3º CLARISSA ALVES DE OLIVEIRA 53.00

4º GLINYS DIAS FRANCO DA SILVEIRA 45.00

5º JOSé CARLOS DE SOUZA 30.00

6º JULIANO FLORES PAZ 30.00

7º BIANCA BARBOSA PEREZ SERRãO 0.00

8º GHADIEH O'HARA FILGUEIRAS GUIMARÃES 0.00

MÉDICO 20 H (DIARISTA)
ESPECIALIDADE: NEUROLOGISTA (ADULTO)

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO
1º LAURA MARTINS CORRÊA DOS SANTOS 30.00

MÉDICO 20 H (DIARISTA)
ESPECIALIDADE: PSIQUIATRA (ADULTO)

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO
1º VIVIANE ALMEIDA MARCHESI 65.00
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MÉDICO 20 H (DIARISTA)
ESPECIALIDADE: Urologista (ADULTO)

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO
1º RAFAEL ZAMPROGNO DE SOUZA 0.00

MÉDICO 20 H (DIARISTA)
ESPECIALIDADE: GINECOLOGISTA/OBSTETRA

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO
1º MARCO AURéLIO PALMAS DE CARVALHO 78.00
2º TATIANA KERCKHOFF DOS SANTOS RIBEIRO 70.00
3º CLAUDIA LIMA CAMPODONICO FONSECA 68.00
4º MARIANA PANDOLFI PIANA 65.00
5º ROSANA LEITãO BRANDãO MARTINELI 55.00
6º DAIANY OLIVEIRA BALEEIRO DE CASTRO 30.00

SERRA, 22 de abril de 2019.

DO RECURSO

OS CANDIDATOS QUE DISCORDAREM DO RESULTADO PODERÃO IMPETRAR RECURSO ADMINISTRATIVO,
NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, NO HORÁRIO DE 08 ÀS 14H.

A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO DEVERÁ SER PROTOCOLADA PESSOALMENTE
NA SUPERINTENDÊNCIA E RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA –
SESA, SITUADO NA AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5416, PORTAL DE JACARAÍPE, SERRA – ES,
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE IDENTIDADE DO PRÓPRIO CANDIDATO.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOS
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
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VIGÉSIMA SEXTA CONVOCAÇÃO - EDITAL 005/2018 
Publicação Nº 196108

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

VIGÉSIMA SEXTA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 005/2018

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que autoriza a
contratação temporária, convoca os profissionais abaixo relacionados, para manifestarem
interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cujas vagas serão preenchidas,
conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 005/2018, devendo se apresentar na
Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de 23 de abril à 29 de abril de
2019, de 8h às 14h, EXCETO SEXTA-FEIRA DIA 26/04/2019, localizada à Avenida Talma
Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraipe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).

Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentação
comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição, inclusive a ficha de inscrição e
todos os documentos (cópias e originais) relacionados no Anexo I.

ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato oferecido.

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – (ACD)
Class. Candidato

85 º GISELDA NASCIMENTO DE SOUZA
86 º CLAUDIA MARIA MENEZ
87 º ANGELA ENTRINGER ROCHA
88 º WALLESKA DOS SANTOS ANDRADE

Serra/ES, 22 de abril de 2019.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOS
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
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ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais

ALÉM DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES ATESTADOS NA FICHA DE INSCRIÇÃO

1. Registro Geral - RG

2. Cadastro de Pessoa Física - CPF

3. Certidão de Regularidade do CPF (site da Receita Federal)

4. PIS/PASEP

5. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS

6. Título Eleitoral

7. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no sitewww.tse.gov.br

8. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.

9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)

10. Certidão de Nascimento dos Filhos

11. Comprovante de Residência Atual

o (aluguel ou residência em nome de outro, que não seja pai, mãe ou cônjuge,

declaração do proprietário do imóvel)

12. Diploma conforme exigido para o cargo/função.

13. Registro do Conselho Regional - ES

14. Atestado de Regularidade ( Declaração de Nada Consta do Conselho)

15. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B)

16. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido porMédico do Trabalho.

17. Atestado de que não possui antecedentes criminais (Emitido no site da Policia Civil).

18. Uma Foto ¾

19. Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou CEF
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Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

ADITIVO 4 DE 2019 REFERENTE AO CONTRATO 
68 DE 2016 ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA 
VENDA NOVA LTDA ME

Publicação Nº 196176

PUBLICAÇÃO DO ADITIVO DE CONTRATO

RESUMO DO ADITIVO Nº 00004/2019 AO CONTRATO Nº 
000068/2016

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: ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA 
NOVA LTDA –ME.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRU-
ÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2- BAIRRO TAPERA.

VALOR ADITIVADO: R$ 14.275,71 (quatorze mil duzentos 
e setenta e cinco reais e setenta e um centavos).

VALOR TOTAL: R$ 1.095.394,21 (um milhão noventa e 
cinco mil trezentos e noventa e quatro reais e vinte e um 
centavos).

VIGÊNCIA DO ADITIVO: 22 de abril de 2019 a 26 de março 
de 2020.

DATA DE ASSINATURA: 22 de abril de 2019.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 - 
MAURICIO M.D. PROMOÇÕES E EVENTOS ES-
PORTIVOS ME 

Publicação Nº 196054

PUBLICAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 2019

Pregão Presencial nº 017/2019

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº000051/2019

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: MAURICIO M. D. PROMOCOES E EVENTOS 

ESPORTIVOS ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 
PARA DIVERSAS MODALIDADES EM ATENDIMENTO A SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

VALOR TOTAL: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

VIGÊNCIA: 12 de abril de 2019 à 12 de abril de 2020.

Braz Delpupo

Prefeito Municipal

DISTRATO REFERENTE AO CONTRATO 000005 
DE 2019 MGE SERV PRESTADORA DE SERV 
LTDA ME

Publicação Nº 195957

PUBLICAÇÃO DOS DISTRATOS CONTRATUAIS 2019

RESUMO DO DISTRATO REFERENTE AO CONTRATO 
Nº000005/2019

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput 
e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE/DISTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA 
NOVA DO IMIGRANTE-ES.

CONTRATADO/DISTRATANTE: MGE SERV. PRESTADORA 
DE SERV. LTDA ME.

OBJETO: FICA RESCINDIDO O CONTRATO Nº000005/2019, 
CUJO OBJETO ERA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO E OR-
GANIZAÇÃO DE PESSOAS E MATERIAIS PARA DIVERSOS 
EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, 
CONFORME PROCESSO REQUERIMENTO Nº001860/2019, 
ASSINADO ENTRE AS PARTES, NÃO CONTENDO NENHUM 
ADITIVO PARA ESTE, ASSINADO EM 11 DE JANEIRO DE 
2019 EM TODAS AS SUA CLÁUSULAS E CONDIÇÕES, NÃO 
GERANDO ABSOLUTAMENTE A PARTIR DA ASSINATURA 
DESTE DISTRATO, NENHUM DIREITO OU OBRIGAÇÃO 
ENTRE OS MESMOS, COM TOTAL LIBERAÇÃO DE TODO E 
QUALQUER VÍNCULO.

DATA DE ASSINATURA: 17 de abril de 2019.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal
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ERRATA DISTRATO REFERENTE AO CONTRATO 
000005 DE 2019 MGE SERV PRESTADORA DE 
SERV LTDA ME

Publicação Nº 195959

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO DISTRATO REFERENTE AO 
CONTRATO Nº000005/2019 – MGE SERV. PRESTADORA 
DE SERV. LTDA ME

ERRATA

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, torna 
público a todos os interessados que, na Publicação da DO 
DISTRATO REFERENTE AO CONTRATO Nº000005/2019, 
OBJETO: DISTRATO CONTRATUAL CUJO OBJETO ERA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇO DE EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DE PESSOAS E 
MATERIAIS PARA DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS POR 
ESTA MUNICIPALIDADE , altera-se o seguinte item:

ONDE SE LÊ NO PREÂMBULO DO CONTRATO:

TERMO DE RESCISÃO

CONTRATO Nº000019/2019

LEIA-SE:

TERMO DE RESCISÃO

CONTRATO Nº000005/2019

Ratificam-se os demais dispositivos, desde que não con-
trariem o presente.

Venda Nova do Imigrante, 17 de abril de 2019

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal
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Câmara Municipal

AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO Nº01/2019
Publicação Nº 196036

 

AVISO DE RESULTADO DA  
TOMADA DE PREÇO Nº01/2019 
 
A Câmara Municipal de Venda 
Nova do Imigrante-ES, através do 
Presidente da CPL, em 
cumprimento à Lei 8.666/93 e 
alterações, torna público aos 
interessados o resultado final da 
Tomada de Preço nº01/2019, 
referente a Contratação de 
empresa para fornecimento de 
equipamento de TI e materiais de 
consumo, visando suprir às 
necessidades da Câmara Municipal 
de Venda Nova do Imigrante– ES. 
Vencedores:  
ITENS: 01,17,21,22,23 E 24 – 
CÍRIO SOARES JÚNIOR EIRELI-
ME; 
ITENS: 02,09 e 11 – INOVA – 
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA 
EIRELI; 
ITENS: 05,07 E 08 – C L COSTA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – 
ME; 
ITENS: 
03,04,10,12,13,14,15,16,20 E 25 
– GERALDO A. DAS CHAGAS ME; 
ITENS: 06,18 E 19 – LORENA 
SALEH PEREIRA 
 
Publicação: disponível no site 
www.camaravni.es.gov.br 
 
Venda Nova do Imigrante-ES, 22 

de abril de 2019. 
 

Alextivane Côgo Venturim 
Presidente da CPL 
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Viana

Prefeitura

COMUNICADO DE SUSPENSÃO
Publicação Nº 196184

COMUNICADO DE SUSPENSÃO

Processo Adm. nº 1642/2019.

A Prefeitura de Viana, através da 2ª Comissão Permanente 
de Licitação, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas altera-
ções, Lei complementar 123/2006, comunica a SUSPEN-
SÃO da presente licitação de CONCORRÊNCIA PUBLICA 
nº. 002/2019 - Objeto: Contratação de empresa de en-
genharia e/ou arquitetura especializada para o serviço de 
construção da Escola Parque Municipal Rota das Garças, 
localizada no município de Viana/ES.

Em função de impugnação interposta, para que a área téc-
nica proceda com a análise do mérito.

Maiores informações disponível na Sala da CPL, de segun-
da a sexta-feira, de 09 às 18hs, email: segundacpl@viana.
es.gov.br

Viana/ES - 22 de abril de 2019

Nelson da Silva Naves

Presidente da 2ª CPL

PORTARIA Nº 0545/2019
Publicação Nº 196183

 PORTARIA Nº 0545/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea �a� da Lei Orgânica do Município de 
Viana, e Lei Municipal n° 3.007, de 19 de dezembro de 
2018.

RESOLVE:

Art. 1° Art. 1° MIGRAR o cargo em comissão ocupado pela 
servidora, JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI, nomeada pela 
portaria n° 0063/2019, para o cargo de Secretária Munici-
pal de Saúde - PC – S, na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assina-
tura, tornando sem efeito a Portaria nº 0208/2019.

Viana - ES, 17 de abril de 2019.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0546/2019
Publicação Nº 196191

PORTARIA Nº 0546/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea �a� da Lei Orgânica do Município de 
Viana, e Lei Municipal n° 3.007, de 19 de dezembro de 
2018.

RESOLVE:

Art. 1° EXONERAR, nos termos do art. 55, letra “a� da 
Lei nº 1.596/2001, DELZIMAR SOARES PIMENTA, do cargo 
em comissão de Encarregado 2 - PC – OP5, na Secretaria 
Municipal de Governo.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assina-
tura, retroagindo os seus efeitos ao dia 13/03/2019.

Viana - ES, 22 de abril de 2019.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0547/2019
Publicação Nº 196196

 PORTARIA Nº 0547/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea �a� da Lei Orgânica do Município de 
Viana, e Lei Municipal n° 3.007, de 19 de dezembro de 
2018.

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR SEM EFEITO, a Portaria nº 0474/2019.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assi-
natura.

Viana - ES, 22 de abril de 2019.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

mailto:segundacpl@viana.es.gov.br
mailto:segundacpl@viana.es.gov.br
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PORTARIA Nº 0548/2019
Publicação Nº 196199

 PORTARIA Nº 0548/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea �a� da Lei Orgânica do Município de 
Viana, e Lei Municipal n° 3.007, de 19 de dezembro de 
2018.

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR SEM EFEITO, a Portaria nº 0242/2019.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assi-
natura.

Viana - ES, 22 de abril de 2019.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0549/2019
Publicação Nº 196200

 PORTARIA Nº 0549/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea �a� da Lei Orgânica do Município de 
Viana, e Lei Municipal n° 3.007, de 19 de dezembro de 
2018.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei 
nº 1596/2001, SIMONE NEVES DA SILVA, para exercer o 
cargo em comissão de Coordenador Técnico - PC – OP1, na 
Secretaria Municipal de Governo.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assi-
natura.

Viana - ES, 22 de abril de 2019.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0553/2019
Publicação Nº 196202

 PORTARIA Nº 0553/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 

61, inciso II, alínea �a� da Lei Orgânica do Município de 
Viana, e Lei Municipal n° 3.007, de 19 de dezembro de 
2018.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 
1596/2001, LUCAS FELIPE DE PAULA DOS SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Encarregado 2 - PC – 
OP5, na Secretaria Municipal de Governo.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assi-
natura.

Viana - ES, 22 de abril de 2019.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0554/2019
Publicação Nº 196203

 PORTARIA Nº 0554/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea �a� da Lei Orgânica do Município de 
Viana, e Lei Municipal n° 3.007, de 19 de dezembro de 
2018.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei 
nº 1596/2001, MICHELE GONÇALVES DA SILVA CHRISTO, 
para exercer o cargo em comissão de Coordenador de Uni-
dade Básica de Saúde - PC – OP3, na Secretaria Municipal 
de Saúde.

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

Viana - ES, 22 de abril de 2019.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 529/2019 - COIFIN
Publicação Nº 196165

 PORTARIA Nº 0529/2019

DÁ NOVA REDAÇÃO DA PORTARIA Nº 491/2019 QUE NO-
MEOU A COMISSÃO INTERNA DE FISCALIZAÇÃO - COIFIN.

O PREFEITO MUNCIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
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Santo, no uso de suas atribuições legais, prevista no inciso 
IV, Art. 60, da Lei Orgânica, e,

CONSIDERANDO, o art. 1º, do Decreto Municipal nº 
055/2019 de Março de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º - O Art. 1º da portaria nº 491/2019, passa a ter a 
seguinte redação:

“A Comissão Interna de Fiscalização Integrada no âmbito 
do Município de Viana - COIFIN, será composta pelos se-
guintes servidores Municipais;

§1º- Secretaria Municipal de Defesa Social - SEMDES

I. Pedro Geraldo Mazza Ramiro de Assis;

II. Gessé Camilo de Leli;

§2º- Secretaria Municipal de Finanças - SEMFI

I. Denizart Garcia;

II. Alessandro Sant’anna

§3º- Secretaria Municipal de Saúde � SEMSA

I. Jucelia de Paula Barbosa

II. André Martins de Oliveira

§4º- Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social 
- SEMAST

I. Sergio Câmara

II. Joyce da Silva Barbosa

§5º- Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA

I. Jaquelliny Dalmaso Pinto Torquato;

II. João Pereira

§6º- Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR

I. Sebastião Jose Furlane;

II. Wilson Kill;

§7º- Secretaria Municipal de Comunicação � SECOM

I. Renato Luiz do Nascimento

II. Vinicius Moraes do Nascimento

§8º- Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Eco-
nômico e Urbano � SEMOD

III. Lucas Manoel Cardoso da Silva

IV. Marcelo Machado de Almeida

§ 8º Poderão integrar a Comissão, a título de convidados 
da Presidência, sem qualquer ônus ao Município, repre-
sentantes das Polícias Militar e Civil do estado do Espírito 
Santo, Conselho Tutelar, Juizado da Infância e Juventude, 
entre outros órgãos e entidades que militam na preserva-
ção da ordem pública em todos os níveis e campos, cuja 
participação se dará a convite da presidência da comissão, 
levando-se em conta as características e o campo de atu-
ação de cada operação a ser desenvolvida.

§ 9º A Presidência da Comissão será exercida pelo titular 
da Secretaria Municipal de Defesa Social - SEMDES, que 
designará um Secretário que será escolhido entre seus 
membros.”

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assina-
tura, revogando os efeitos da Portaria nº 0491/2019.

Viana - ES, 12 de Abril de 2019.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

RESULTADO DE LICITAÇÃO - CP Nº 017/2018
Publicação Nº 196209

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Processo Adm. nº 15.142/2018.
A Prefeitura de Viana, através da 2ªComissão Permanente 
de Licitação, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas altera-
ções, Lei complementar 123/2006 comunica aos interes-
sados o resultado da licitação: CONCORRÊNCIA PUBLICA 
n°. 017/2018 - após análise das Propostas de Preços apre-
sentadas pelas empresas participantes do certame, esta 
Comissão declara VENCEDORA do certame à empresa UR-
GON CONSTRUTORA LTDA EPP por ter apresentado sua 
proposta de menor valor global - R$ 8.192.125,31 (oito 
milhões cento e noventa e dois mil e cento e vinte cinco 
reais e trinta e um centavos),em conformidade com o exi-
gido no edital.

Viana/ES - 22 de abril de 2019

Nelson da Silva Naves

Presidente da 2ª CPL

RESULTADO DE LICITAÇÃO - CP Nº 018/2018
Publicação Nº 196210

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Processo Adm. nº 15.141/2018.
A Prefeitura de Viana, através da 2ªComissão Permanente 
de Licitação, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas altera-
ções, Lei complementar 123/2006 comunica aos interessa-
dos o resultado da licitação: CONCORRÊNCIA PUBLICA n°. 
018/2018 - após análise das Propostas de Preços apresen-
tadas pelas empresas participantes do certame, esta Co-
missão declara VENCEDORA do certame à empresa URGON 
CONSTRUTORA LTDA EPP por ter apresentado sua propos-
ta de menor valor global - R$ 2.117.520,73 (dois milhões 
cento e dezessete mil e quinhentos e vinte reais e setenta 
e três centavos),em conformidade com o exigido no edital.

Viana/ES - 22 de abril de 2019

Nelson da Silva Naves

Presidente da 2ª CPL
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Vila Pavão

Prefeitura

RESULTADO DE  LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 021/2019.
Publicação Nº 196180

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019

PROCESSO Nº 004494/2018

O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO, ES, através de seu pregoeiro oficial, torna publico, para conhecimento dos interessados, o 
resultado do Pregão Presencial nº 021/2019, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viços 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 Condições do Ambiente do Trabalho e o Programa de Conservação Auditiva – PCA, bem como 
realizar consultas clínicas de exames admissionais, demissionais, periódicos, de mudanças de função, de retorno ao tra-
balho e para avaliar a saúde geral do empregado com a emissão do ASO – Atestado de Saúde Ocupacional, emitir Laudo 
de Insalubridade / Periculosidade / Penosidade e ainda realizar exames laboratoriais, em atendimento à solicitação da 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e demais secretarias.

Empresa Vencedora: ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME.

Item: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

Valor: R$ 121.400,00.

Vila Pavão, ES, 22/04/2019.

Roberto Selia

Pregoeiro
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