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Consórcios Intermunicipais

Cim Polinorte - Consórcio Público da Região Polinorte do ES

4º EDITAL DE CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019 – CIM POLINORTE - REDE CUIDAR 
CENTRAL

Publicação Nº 217147

4º EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019 – CIM POLINORTE - REDE CUIDAR CENTRAL

O Presidente do Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE – REDE CUIDAR CENTRAL LINHARES/ES, no uso de suas 
atribuições, através da homologação do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019, convoca para se apresentar na sede do Consórcio 
Público da Região Polinorte, localizado a Rua Dr. Antônio Barroso Gomes, nº 05 – Cohab – Ibiraçu – ES no prazo de 02 (dois) dias úteis. 
Ressaltamos que o candidato deverá estar munido dos respectivos documentos:

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

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO FUNÇÃO

DANIELLE CAPICHE DOS SANTOS SILVA 48 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Linhares/ES, 05 de agosto de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Presidente

Consórcio Público da Região Polinorte – Cim Polinorte

ATO DE HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 68 DE PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
002/2017 – PROCESSO 118/2017 REFERENTE À CHAMAMENTO PÚBLICO

Publicação Nº 217139

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 – PROCESSO 118/2017 REFERENTE À CHAMAMENTO 
PÚBLICO

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

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

HOMOLOGAR a Ata nº 68 de Abertura e Julgamento do Procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2017, re-
ferente ao Chamamento Público Processo 118/2017 realizado às 14h34min do dia 01 de agosto de 2019, tendo por 
objeto o Credenciamento de pessoas jurídicas para prestarem, de forma complementar, os serviços na área de saúde, 
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consubstanciados na realização de consultas médicas e exames especializados, por profissionais habilitados nas respecti-
vas áreas, conforme delineados nos Apêndices deste edital, visando atender as necessidades dos municípios consorciados 
ao CIM Polinorte.

Desta forma Homologo o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação deste Consórcio e Adjudico em favor 
da empresa: Centro de Imaginologia Médica Norte Capixaba Ltda.

Encaminhe-se o presente para as providências contratuais

Ibiraçu-ES, 05 de agosto de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Presidente do CIM POLINORTE

RESUMO DE CONTRATO N° 024/2019
Publicação Nº 217091

 RESUMO DE CONTRATO N° 024/2019

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – CIM POLINORTE.

Contratada: DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP.

Processo Administrativo nº 103/2019 de 26/03/2019.

Pregão Presencial nº 006/2019.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de telecomunicações para implementação, operação e ma-
nutenção de 02 (dois) circuitos de fibra óptica de acesso dedicado à internet de 20 Mbps (vinte mega bits por segundo), 
full duplex, síncrono para acesso a internet para atender as necessidades do Consórcio Público da Região Polinorte – CIM 
POLINORTE e Unidade de Cuidado Integral à Saúde – Rede Cuidar Central/Linhares-ES.

Valor Global: R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir do dia 01/08/2019.

Data de Assinatura: 01/08/2019.

Eduardo Marozzi Zanotti

Presidente do CIM Polinorte

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

2º EDITAL DE CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019 – CIM POLO SUL
Publicação Nº 217247

2º EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019 – CIM POLO SUL

O Presidente do Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO SUL, no uso de suas atribuições, através da homolo-
gação do Processo Seletivo nº 001/2019, convoca o Srª. Lucineia Santorio da Silveira , candidata de Inscrição nº 3153, 
portadora do CPF nº. 103.803.667-46, para se apresentar na sede do CIM POLO SUL , na Rua Siqueira Campos, nº 75, 
Centro, Mimoso do Sul/ES, CEP: 29.400.000, no prazo de 03 (três) dias úteis, iniciando-se a contagem do prazo na ter-
ça-feira, dia 06/08/2019 finalizando no dia 09/08/2019 (sexta-feira). Todos documentos deverão ser cópias autenticadas 
ou cópias simples com original para ser autenticados no presente momento. Ressaltamos que os candidatos deverão estar 
munido dos respectivos documentos:

a) Cédula de identidade (será aceito como documento de identificação a Carteira Nacional de Habilitação);

b) Título de eleitor;

c) CPF;

d) PIS/PASEP e carteira de trabalho;
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e) Comprovante de residência;

f) Certidão de nascimento ou casamento;

g) Declaração de não ter acúmulo de cargos públicos;

h) Certidão de nascimento de filhos menores, se houver;

i) Comprovação através de diploma ou declaração da escolaridade exigida;

j) Carteira Nacional de Habilitação categoria B.

Após análise dos documentos a candidata aprovado deverá comparecer a sede do CIM POLO SUL no dia 12/08/2019 (quin-
ta-feira) as 8 horas para início dos trabalhos.

Mimoso do Sul/ES, 05 de Agosto de 2019.

Angelo Guarçoni Junior

Presidente do CIM POLO SUL

Consórcio Público Rio Guandu

PORTARIA 005-2019
Publicação Nº 217215

PORTARIA Nº 005/2019

Dispõe sobre a nomeação de servidora para o exercício de cargo de confiança do Consórcio Público Rio Guandu, e dá outras 
providências.

O Presidente do Consórcio Público Rio Guandu, no uso de suas atribuições, com poderes que lhe conferem a Cláusula Dé-
cima Segunda, § 1º, Inciso VII do Contrato de Consórcio Público, de 18 de dezembro de 2014.

RESOLVE:

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

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

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

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

Afonso Cláudio/ES, 05 de agosto de 2019.

JOAO DO CARMO DIAS

Presidente do Consórcio Público Rio Guandu

PORTARIA 006-2019
Publicação Nº 217218

PORTARIA Nº 006/2019.

Dispõe sobre a concessão de afastamento do serviço de funcionário para participação em curso de pós graduação stricto 
sensu e dá outras providências.
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O Presidente do Consórcio Público Rio Guandu, no uso de suas atribuições, com poderes que lhe conferem a Cláusula Dé-
cima Segunda, § 1º, Inciso VII do Contrato de Consórcio Público, de 18 de dezembro de 2014.

Considerando a Resolução nº 005 de 09 de setembro de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder afastamento à funcionária SANDRIANE KÜSTER NARDI DA SILVA para participação em curso de pós 
graduação strictu sensu, nos termos dispostos nesta Portaria.

Art. 2º - A funcionária deverá apresentar junto ao Consórcio no início de cada mês as datas de seu afastamento para par-
ticipação no Curso de pós graduação strictu sensu.

Parágrafo Único – A funcionária ficará liberada de sua carga horária integral de trabalho e de todas suas atividades junto 
ao Consórcio nos dias de ausência.

Art. 3° - Para comprovação de ausência por participação no curso de pós graduação stricto sensu a funcionária deverá 
apresentar declaração de participação emitida pela instituição ou outro documento hábil que comprove a presença nos 
dias de aula.

Art. 4° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Afonso Claudio/ES, 05 de agosto de 2019.

João do Carmo Dias

Presidente do Consórcio Público Rio Guandu
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Afonso Cláudio

Prefeitura

ANEXO I
Publicação Nº 217113

ANEXO I

REGULAMENTO PARA A CONSULTA PÚBLICA SOBRE O CONTRATO DE PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚ-
BLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO.

Objeto do Contrato: Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na sede muni-
cipal e em todo o território do município considerado zona urbana, conforme definição e delimitação das mesmas por lei 
municipal específica, desde que apresente viabilidade técnica e econômica.

1. Objetivos

A Consulta Pública de que trata este Regulamento têm os seguintes objetivos:

I – recolher subsídios e informações para o processo de contratação da COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEA-
MENTO – CESAN como prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município;

II – propiciar aos munícipes a possibilidade de encaminhamento de seus pleitos, opiniões e sugestões sobre o Contrato de 
Programa a ser celebrado com a CESAN;

III – dar ampla divulgação ao Contrato de Programa para a delegação da prestação dos serviços públicos de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário no município serviços público de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na 
sede municipal e em todo o território do município considerado zona urbana, conforme definição e delimitação das mes-
mas por lei municipal específica, desde que apresente viabilidade técnica e econômica, proporcionando total transparência 
no processo de contratação da CESAN;

2. Da Participação

Podem participar desta Consulta Pública pessoas físicas ou jurídicas interessadas na matéria. Os interessados em par-
ticipar poderão fazê-lo analisando as minutas do Contrato de Programa e seus anexos já elaborados, que se encontram 
publicados no endereço eletrônico http://www.afonsoclaudio.es.gov.br. As perguntas, manifestações ou sugestões sobre 
tais documentos devem ser feitas por escrito e entregues até as 13 horas do dia 08 de agosto de 2019 na Prefeitura de 
Afonso Cláudio, através do e-mail meioambiente@afonsoclaudio.es.gov.br ou por meio de correspondência a ser encami-
nhada sob a rubrica “Consulta Pública do Contrato de Programa CESAN” Praça da Independência, nº 341, Centro, Afonso 
Cláudio-ES, CEP 29.600-000.

Somente serão submetidas a exame as sugestões que contenham identificação do signatário. A legitimidade dos signatá-
rios deve ser comprovada pela apresentação dos seguintes documentos:

a) Cópia do título de eleitor, acompanhada do comprovante de participação no ultimo sufrágio, no caso de pessoas físicas;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comer-
ciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

3. Encerramento

No dia 09 de agosto de 2019 a integralidade das colocações e contribuições enviadas serão juntadas ao processo do Con-
trato de Programa, ficando disponíveis para a consulta na sede da Prefeitura.

Afonso Cláudio-ES, 05 de agosto de 2019.

Edélio Francisco Guedes

Prefeito Municipal

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br
mailto:meioambiente@afonsoclaudio.es.gov.br
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ANEXO II
Publicação Nº 217112

ANEXO II

REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O CONTRATO DE PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLI-
COS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO.

Objeto do Contrato: Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na sede muni-
cipal e em todo o território do município considerado zona urbana, conforme definição e delimitação das mesmas por lei 
municipal específica, desde que apresente viabilidade técnica e econômica.

1. Objetivos

A Audiência Pública de que trata este Regulamento têm os seguintes objetivos:

I - possibilitar a comunicação direta entre o Município, a promitente prestadora dos serviços e os cidadãos;

II - identificar, na forma mais ampla possível, todos os aspectos relevantes à matéria objeto da Audiência Pública;

III - possibilitar a efetiva participação do cidadão e de segmentos da sociedade na discussão sobre o Contrato de Programa 
para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de todo território municipal 
e dos serviços públicos de abastecimento de água das localidades;

IV - permitir ao Município maior conhecimento dos desejos dos usuários, de modo a viabilizar um Contrato de Programa 
para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na sede do Município em 
consonância com os interesses dos munícipes.

2. Procedimentos

2.1 – Procedimento Comum - Abertura

Conforme publicado pela Prefeitura do Município Afonso Cláudio, a Audiência Pública sobre o Contrato de Programa para 
a prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário na sede do Município de 
Afonso Cláudio, será realizada no dia 09 de agosto de 2019, a partir das 19:00h, no local: Plenário da Câmara Municipal 
de Afonso Cláudio.

A Audiência Pública será presidida por representante da Prefeitura Municipal, designado pelo Prefeito. A Câmara dos Ve-
readores designará 01 (um) vereador como Ouvidor da Audiência. Caberá ao Ouvidor receber e registrar as questões e 
auxiliar o Presidente na mediação e condução do processo.

Os trabalhos, desenvolvidos em 01 (um) dia, serão iniciados às 19:00h, com as inscrições, a composição da mesa e a 
execução do Hino Nacional. Além do presidente e do ouvidor, serão convidados a compor a mesa, o Prefeito Municipal, 01 
(um) representante da Companhia Espirito Santense de Saneamento – Cesan.

Os representantes da Agência de Regulação dos Serviços Públicos - ARSP/ES, do Ministério Público do Espírito Santo, do 
Poder Judiciário Estadual, Instituições Ambientais serão convidados por meio de ofício encaminhado com aviso de recebi-
mento - AR. As autoridades discriminadas neste parágrafo, se presentes na sessão, também serão convidadas a compor 
a mesa.

As inscrições dos participantes serão feitas com o registro dos mesmos em lista de presenças, procedimento válido tanto 
para os ouvintes como também para aqueles que desejarem se manifestar ou expor oralmente suas contribuições sobre 
o tema da Audiência.

2.2 1ª Sessão – Discussão do Contrato de Programa

Às 19:00 horas dar-se-á a execução do Hino Nacional, seguida da leitura deste regulamento pelo Presidente da Audiência, 
ao término da qual o representante da Prefeitura do Município de Afonso Cláudio terá um tempo de 30 minutos para expor 
sobre o processo de seleção da prestadora dos serviços e sobre os objetivos do Município com a contratação.
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Após a apresentação do represente da Prefeitura Municipal, a Companhia Espirito Santense De Saneamento - Cesan, terá 
um tempo máximo igual a 30 minutos para expor e explicar as cláusulas e condições do Contrato de Programa, as suas 
metas e perspectivas para a nova empreitada.

Concluídas as considerações da CESAN, será dado o prazo 05 (cinco) minutos para que cada membro da mesa manifeste 
suas considerações. Logo após, os inscritos para as manifestações orais serão chamados ao microfone, obedecida a ordem 
de chegada dos mesmos à mesa de inscrição. Cada inscrito terá um limite de 05 (cinco) minutos para suas colocações.

2.3 Encerramento

A Audiência Pública poderá ser declarada encerrada às 21 horas ou, antes deste horário, caso cheguem ao fim às exposi-
ções dos presentes.

Aqueles que não puderem se manifestar devido à limitação de horário, poderão fazê-lo por escrito, com a identificação do 
nome, em formulário a ser solicitado na mesa de inscrição; ou por e-mail, até às 13 horas do dia seguinte a Audiência, 
através do endereço meioambiente@afonsoclaudio.es.gov.br. Os que se manifestarem por escrito em formulário deverão 
devolver os mesmos aos atendentes na mesa de inscrição.

No dia 13 de agosto de 2019, a integralidade das colocações e contribuições, juntamente com a Ata da Audiência Pública, 
será juntada ao processo do Contrato de Programa, devendo estar disponíveis para a consulta na sede da Prefeitura.

Outros procedimentos não previstos neste regulamento e necessários ao bom andamento dos trabalhos poderão ser ado-
tados a partir de decisão do Presidente da Audiência.

Afonso Cláudio-ES, 05 de agosto de 2019.

Edélio Francisco Guedes

Prefeito Municipal

AVISO DE ALTERAÇÃO E REPUBLICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2019 - PROC. Nº 007940/ 
2019

Publicação Nº 217127

Aviso de Alteração e Republicação

Pregão Presencial Nº 038/2019

O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Pregoeira, torna público a ALTERAÇÃO e REPUBLICAÇÃO do Pregão 
Presencial Nº 038/2019 - Proc. Nº 007940/2019, que tem como objeto a aquisição de veículos automotores (tipo passeio 
e utilitário), 0 km, em atendimento as necessidades do Gabinete do Prefeito e às demandas do Programa Bolsa Família, 
através da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Capítulo I - Da Alteração:

1.1 - Fica alterado o Anexo I do Edital de Licitação, quanto às especificações e valor do item que compõe o lote 02 do 
certame.

Capítulo II - Data do Certame:

2.1 - Abertura dos trabalhos: dia 22 de agosto de 2019, às 08h30min, no Setor de Licitações da Prefeitura, à Praça da 
Independência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES.

2.2 - As Propostas Comerciais (envelope nº 01) e os Documentos de Habilitação (envelope nº 02) serão recebidos, no 
Protocolo Geral da Prefeitura, até às 08:00 horas do dia 22 de agosto de 2019, fechados e assinados em seus lacres.

Capítulo III - Disposições Gerais:

mailto:meioaambiente@afonsoclaudio.es.gov.br
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3.1 - Permanecem em vigor as todas as demais cláusulas e termos do Edital de Pregão em epígrafe que não foram alte-
radas pelo presente.

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

Afonso Cláudio/ES, em 05 de agosto de 2019.

Keyla M. Zanetti de Oliveira

Pregoeira Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019 - PROC. Nº 007869-2019
Publicação Nº 217120

Aviso de Pregão Presencial Nº 039/2019

Proc. Nº 007869/2019

O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Pregoeira Oficial, torna público que às 08h30min do dia 16 de agosto 
de 2019, na sede da Prefeitura, realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global, objetivando 
a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico e operacional nas áreas de Gestão 
Orçamentária, Gestão Financeira e Gestão Administrativa, em atendimento a Secretaria Municipal de Finanças. O Edital 
poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal: www.afonsoclaudio. es.gov.br, link Licitações. Demais informações 
poderão ser obtidas pelo Tel.: (27) 3735-4005, no horário de 07:00 às 13:00 horas, ou através do e-mail: licitacao@
afonsoclaudio.es.gov.br.

Afonso Cláudio/ES, 05 de agosto de 2019.

Keyla M. Zanetti de Oliveira

Pregoeira

CONSULTA PÚBLICA - PMAC Nº 01/2019
Publicação Nº 217115

CONSULTA PÚBLICA - PMAC Nº 01/2019

CONTRATO DE PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTA-
MENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, nos termos do disposto no art.11, IV da Lei Federal nº 11.445/2007 
e da Lei Municipal nº 2174/2016, por meio do endereço eletrônico http://www.afonsoclaudio.es.gov.br e através de im-
pressos afixado no painel de publicações da Prefeitura, torna públicos a minuta e os anexos do Contrato de Programa a 
ser celebrado com a Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN para a prestação dos serviços públicos de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário na sede municipal e em todo o território do município considerado 
zona urbana, conforme definição e delimitação das mesmas por lei municipal específica, desde que apresente viabilidade 
técnica e econômica. A relevância da matéria recomenda a ampla divulgação da proposta, a fim de que todos possam 
contribuir para o seu aperfeiçoamento. Sugestões e críticas deverão ser entregues até as 13 horas do dia 08 de agosto 
de 2019 na Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, por meio de e-mail meioambiente@afonsoclaudio.es.gov.br ou por 
correspondência a ser encaminhada sob a rubrica “Consulta Pública do Contrato de Programa CESAN” para o endereço 
Praça da Independência, nº 341, Afonso Cláudio-ES, CEP 29.600-000. Somente serão submetidas a exame as sugestões 
que contenham identificação do signatário.

Afonso Cláudio-ES, 05 de agosto de 2019.

Edélio Francisco Guedes

Prefeito Municipal

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br
http://www.xxxxxxxxxxxxxxx.br
mailto:meioambiente@afonsoclaudio.es.gov.br
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DECRETO Nº 249/2019
Publicação Nº 217111

DECRETO Nº 249/2019.

Estabelece o regulamento para a realização da consulta e audiência pública sobre o contrato de programa para a prestação 
de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Afonso Cláudio revista nos 
artigos 11, IV da Lei Federal nº 11.445/2007.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO no uso da atribuição que lhe confere, e tendo em vista o disposto nos 
arts. 11, IV da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007,

DECRETA:

Art. 1º Ficam instituídos os regulamentos da Consulta Pública e da Audiência exigidas nos arts. 11, IV da Lei Federal nº 
11.445, de 5 de janeiro de 2007, conforme os anexos constantes neste Decreto.

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

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE

Afonso Cláudio-ES, 05de agosto de 2019.

Edélio Francisco Guedes

Prefeito Municipal

Praça da Independência, 341, - CEP. 29600-000 – Afonso Cláudio – ES - Tel. 27 3735.4000 www.afonsoclaudio.es.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA - PMAC Nº 01/2019
Publicação Nº 217110

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA - PMAC Nº 01/2019

CONTRATO DE PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTA-
MENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO.

LOCAL: Câmara Municipal de Afonso Cláudio - Endereço: Ladeira Ute Amélia Gastim Pádua, nº 150 - Bairro São Tarcísio - 
Afonso Cláudio/ES - CEP: 29.600-000

DATA E HORA: 09 de agosto de 2019, com início às 19h e término previsto às 21h.

PAUTA: Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na sede municipal e em 
todo o território do município considerado zona urbana, conforme definição e delimitação das mesmas por lei municipal 
específica, desde que apresente viabilidade técnica e econômica.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: A minuta do Contrato de Programa encontra-se disponível para consulta pública, no site oficial 
da prefeitura, através do endereço www.afonsoclaudio.es.gov.br

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Fica estabelecido o período de 06 de agosto de 2019 a 08 de agosto de 2019, para recebimento de sugestões, críticas, 
contribuições e comentários.

As contribuições aos documentos submetidos à consulta pública deverão ser enviadas por meio de e-mail meioambiente@
afonsoclaudio.es.gov.br ou por correspondência a ser encaminhada sob a rubrica “Consulta Pública Contrato de Programa 
CESAN” para o endereço, Praça da Independência, nº341, Centro, Afonso Cláudio-ES, CEP 29.600-000.

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br
mailto:meioambiente@afonsoclaudio.es.gov.br
mailto:meioambiente@afonsoclaudio.es.gov.br
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Somente serão submetidas a exame as sugestões que contenham identificação do signatário.

LEGISLAÇÃO: Lei 12.305/2010; Art. 51 da Lei 11.445/2007, combinado com o inciso II do Art. 26 do Decreto n° 7.217/2010, 
que estabelecem Diretrizes Nacionais para o Saneamento, e Lei Municipal nº 2174/2016.

Afonso Cláudio-ES, 05 de agosto de 2019.

Edélio Francisco Guedes

Prefeito Municipal

TERMO APOSTILAMENTO 007 - CONTRATO Nº 002-2019
Publicação Nº 217130

Apostilamento Nº 007

Contrato Nº 002/2019

Proc. Nº 009532/2019

Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ Nº 13.966.711/0001-67.

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

Cláusula Primeira - Do Objeto:

1.1 - Reajuste (decréscimo) do valor vigente (Apostilamento Nº 006) dos itens que compõem o Contrato Nº 002/2019. 
Com o reajuste aplicado, o valor dos itens passará a viger conforme segue:

- Gasolina comum: R$ 3,91 (três reais e noventa e um centavos)

- Óleo diesel S500: R$ 3,02 (três reais e dois centavos)

- Óleo diesel S10: R$ 3,10 (três reais e dez centavos)

1.2 - Fica estabelecido ainda que os efeitos financeiros dos valores ora reajustados retroagirão à data de 17 de julho de 
2019.

1.2.1 - Notas fiscais emitidas à partir da data informada no item anterior, que por ventura estejam com valor superior aos 
ora especificados, as diferenças deverão ser glosadas no ato do pagamento.

Cláusula Segunda - Da Ratificação:

2.1 - Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato original que não foram alteradas pelo presente.

Afonso Cláudio/ES, em 05 de agosto de 2019.

Fundo Municipal de Saúde

Silvia Renata de O. Freisleben

Gestora/Sec. Mun. de Saúde

Contratante

TERMO APOSTILAMENTO 008 - CONTRATO Nº 001-2019
Publicação Nº 217129

Apostilamento Nº 008

Contrato Nº 001/2019

Proc. Nº 009532/2019

Contratantes: Município de Afonso Cláudio/ES, inscrito no CNPJ sob Nº 27.165.562/0001-41 e o Fundo Municipal de As-
sistência Social, CNPJ nº 14.935.427/0001-96.

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

Cláusula Primeira - Do Objeto:

1.1 - Reajuste (decréscimo) do valor vigente (Apostilamento Nº 007) dos itens que compõem o Contrato Nº 001/2019. 
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Com o reajuste aplicado, o valor dos itens passará a viger conforme segue:

- Gasolina comum: R$ 3,91 (três reais e noventa e um centavos)

- Óleo diesel S500: R$ 3,02 (três reais e dois centavos)

- Óleo diesel S10: R$ 3,10 (três reais e dez centavos)

1.2 - Fica estabelecido ainda que os efeitos financeiros dos valores ora reajustados retroagirão à data de 17 de julho de 
2019.

1.2.1 - Notas fiscais emitidas à partir da data informada no item anterior, que por ventura estejam com valor superior aos 
ora especificados, as diferenças deverão ser glosadas no ato do pagamento.

Cláusula Segunda - Da Ratificação:

2.1 - Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato original que não foram alteradas pelo presente.

Afonso Cláudio/ES, em 05 de agosto de 2019.

Município de Afonso Cláudio/ES

Edélio Francisco Guedes

Prefeito Municipal - Contratante

Fundo Municipal de As. Social

Maria da Penha Silva

Gestora - Contratante
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Água Doce do Norte

Prefeitura

AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PREÇOS 003/2019
Publicação Nº 217070

 

 
 
 

Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte 
Estado do Espírito Santo 

 

 
Av. Sebastião Coelho de Souza ,81, Centro, Água Doce do Norte,ES, CEP 29.820-000, Telefax 027 3759-1122 

E-mail: aguadocedonorte.es@outlook.com.  - CNPJ 31.796.626/0001-80 
 

AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019. 

 

O Municipio de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, através da 

CPL, torna público que a Licitação TOMADA DE PREÇOS nº. 003/2019, que tem por 

objeto contratação de uma empresa para execução indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global, com julgamento pelo menor preço global, 
compreendendo materiais, mão de obra e equipamentos, para execução de obras 
de reforma  do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, conforme 
Projetos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeira e memoriais, cuja 

abertura estava prevista para ocorrer no dia 09 de agosto de 2019 (sexta-feira), às 09h, 

foi ADIADA e a nova data para entrega dos envelopes e abertura do certame: até às 
09h do dia 14 de agosto de 2019 (quarta-feira). 

Água Doce do Norte, ES, 05 de agosto de 2019. 

 
 

Paulo Márcio Leite Ribeiro 
Prefeito Municipal 
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Alfredo Chaves

Prefeitura

5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2015/ADMIN
Publicação Nº 217123

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES.

Quinto Aditivo ao Contrato nº 005/2015.

Processo Adm. nº 3007/2019.

Locatário: Município de Alfredo Chaves.

Locadores: João Mário Collodetti e Joel Luiz Collodetti.

Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 03 (três) meses, até o dia 30/09/2019.

Valor Total: R$ 3.000,00.

Dotação: 110002.0824400162.170.

Elemento de Despesa: 33903600000.

Ficha nº 498.

Assinatura: 01/07/2019.

Fernando Videira Lafayette

Prefeito Municipal

6º (SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015/ADMIN
Publicação Nº 217121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES.

Sexto Aditivo ao Contrato nº 003/2015.

Processo Adm. nº 3006/2019.

Locatário: Município de Alfredo Chaves.

Locadores: João Mário Collodetti e Joel Luiz Collodetti.

Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 03 (três) meses, até o dia 30/09/2019.

Valor Total: R$ 3.600,00.

Dotação: 110002.0824400162.087.

Elemento de Despesa: 33903600000.

Ficha nº 471.

Assinatura: 01/07/2019.

Fernando Videira Lafayette

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 665-P/2019
Publicação Nº 217189

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 05 / 08 / 2019 
 

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

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

DECRETO Nº. 0665-P/2019 

 

EMENTA: Dispõe sobre concessão de extensão de 
carga horária a servidor estatutário, e dá outras 
providências. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas 
previstas no artigo 45, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves;  

 

DECRETA: 

   Art. 1º.  Concede extensão de carga horária, em 10 (dez) 
horas semanais, a servidora contratada senhora SUELY D’ ALMEIDA REIS, 
portadora do CPF/MF 742.809.377-53, no cargo de Odontólogo.  

 

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

 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 05. AGOSTO. 2019. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                    PREFEITO 
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DECRETO Nº 666-P/2019
Publicação Nº 217191

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 05/ 08 / 2019 
 

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

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

DECRETO Nº. 0666-P/2019 

 

EMENTA: Dispõe sobre nomeação para cargo de 
provimento em comissão, e dá outras 
providências. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas 
previstas no artigo 45, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves;  

 

DECRETA: 

 

   Art. 1º.  NOMEAR, a Senhora JOCELENE DO NASCIMENTO 
RIGONI, portador do CPF/MF nº 112.652.197-37, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de Gerente de Saúde Mental. 

 

   Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01/08/2019. 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 05. AGOSTO. 2019. 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                  PREFEITO 
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LEI Nº 693/2019
Publicação Nº 217152

 

 

1 
 

LEI Nº 693/2019 

EMENTA: Autoriza a contratação temporária, 
em caráter emergencial e provisório e dá outras 
providências. 

O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, Estado 

do Espírito Santo, faz saber que o PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL aprovou e o 

Chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a contratar por 

tempo determinado para atender necessidades temporárias, em caráter emergencial e 

provisório, decorrentes de impedimento legal ou afastamento do servidor, para o cargo de 

Odontólogo. 

§1° O anexo único da presente Lei, constará a denominação do cargo, quantidade 

de vagas e vencimentos. 

§2° As contratações em designação temporária para ocupar o cargo constante no 

anexo único será de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.  

Art. 2º Os contratatos em designação temporária estão sujeitos aos mesmos 

deveres, proibições e regime de responsabilidades vigentes para os servidores públicos 

integrantes do quadro da Administração Pública Municipal, inclusive a previdenciária. 

Art. 3° A rescisão do contrato em designação temporária antes do prazo previsto 

para seu término ocorrerá: 

I – a pedido do contratado; 

II – por conveniência da Administração Pública Municipal; 
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2 
 

III – quando o contratado incorrer em falta disciplinar;  

IV – quando realizado o concurso público e nomeado o concursado para o 

provimento de cargo com funções equivalentes. 

Art. 4° As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão a conta 

das dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Alfredo Chaves (ES), 05 de agosto de 2019. 

 
FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO MUNICIPAL 
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3 
 

ANEXO ÚNICO 
 LEI Nº 693/2019 

 
Quadro de Cargos para contratação temporária 

Grupo Ocupacional, Quantitativo e Denominação do Cargo 
 

 

GRUPO DE 
CARREIRA 

OCUPACIONAL 

 
QUANTIDADE 

 
DENOMINAÇÃO DO 

CARGO 

 
VENCIMENTOS 

VI – Nível Superior 

 
05 Odontólogo R$ 2.738,56 

 
 
 
 

Alfredo Chaves (ES), 05 de agosto de 2019. 

 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 694/2019
Publicação Nº 217153

 

 

1 
 

LEI Nº 694/2019 

EMENTA: Dispõe sobre a Organização 
Administrativa da Câmara Municipal de Alfredo 
Chaves e dá outras providências. 

O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, Estado 

do Espírito Santo, faz saber que o PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL aprovou e o 

Chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

SEÇÃO ÚNICA 

DOS ÓRGÃOS 

 Art. 1º A Câmara Municipal de Alfredo Chaves, para a execução de serviços de 

sua responsabilidade, compõe-se dos seguintes órgãos: 

I - Órgãos de Direção: 

a) Presidência; 

b) Mesa Diretora. 

  II - Órgãos de Deliberação: 

  a) Plenário; 

b) Comissões. 

III - Órgãos de Assessoramento e Fiscalização: 

a) Assessoria Parlamentar; 

b) Procuradoria Legislativa; 
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c) Auditoria Pública Interna; 

d) Assessoria de Comunicação Social; 

e) Secretaria da Presidência. 

IV - Órgão de Administração: 

a) Diretoria Executiva. 

Parágrafo único. A representação gráfica da Estrutura Administrativa da Câmara 

Municipal está no Organograma constante do Anexo II desta Lei. 

CAPÍTULO II 
DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO 

 
SEÇÃO ÚNICA 

DA PRESIDÊNCIA E DA MESA DIRETORA 

 Art. 2° Os órgãos de direção são compostos pela Presidência e pela Mesa 

Diretora. 

Art. 3° Compete à Presidência dirigir administrativamente a Câmara Municipal, 

sendo responsável pela direção dos trabalhos institucionais, estando suas atribuições 

dispostas no Regimento Interno. 

Art. 4° A Mesa Diretora é o órgão de direção, execução e disciplina dos trabalhos 

legislativos da Câmara Municipal, conforme atribuições e competências previstas no 

Regimento Interno e na Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves. 

Parágrafo único. A Mesa Diretora, eleita na forma do Regimento Interno, 

é composta pelo Presidente da Câmara Municipal, Vice-Presidente, 1° Secretário e 2° 

Secretário. 
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CAPÍTULO III 
DOS ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO 

 
SEÇÃO ÚNICA 

DO PLENÁRIO E DAS COMISSÕES 

 Art. 5° Os órgãos de deliberação da Câmara Municipal são o Plenário e as 

Comissões. 

 Art. 6° O Plenário é o órgão deliberativo e soberano da Câmara Municipal, sendo 

constituído pela reunião dos Vereadores em exercício, em local, forma e número legal 

para deliberar, tendo como competência as atribuições previstas no Regimento Interno. 

§ 1º O local é o recinto próprio da Câmara Municipal definido pelo Regimento 

Interno; 

§ 2° A forma legal é a Sessão; 

§ 3º O número legal é o quórum determinado pelo Regimento Interno. 

Art. 7º As Comissões, em caráter permanente ou transitório, são constituídas por 

Vereadores com finalidade de emitir pareceres especializados, proceder a estudos, 

realizar investigações e representar o Poder Legislativo Municipal: 

I - Serão permanentes, quando subsistem nas legislaturas; 

II - Serão transitórias ou temporárias, as que se extinguem com o término da 

legislatura, ou antes dela, se atingido o fim para que forem criadas ou findo o prazo 

estipulado para o seu funcionamento. 

Parágrafo único. A formação, competências e atribuições das Comissões estão 

previstas no Regimento Interno. 
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CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS AOS TITULARES DE CARGOS DE DIREÇÃO E 
ASSESSORAMENTO 

 Art. 8° São atribuições comuns a todos os níveis de direção e assessoramento: 

I - programar, organizar, orientar, dirigir, coordenar e supervisionar a execução de 

todas as tarefas de responsabilidade da direção ou do assessoramento; 

II - promover os meios adequados ao suprimento das necessidades, de modo a 

assegurar o desempenho da unidade que dirige; 

III - assessorar o superior imediato no planejamento e na organização das 

atividades e dos serviços que lhe forem solicitados; 

IV - responsabilizar-se e prestar contas junto à direção ou chefia hierarquicamente 

superior dos resultados esperados e alcançados; 

V - cumprir e fazer cumprir, na área de sua atuação, as normas e regulamentos 

vigentes; 

VI - distribuir os serviços ao pessoal sob sua direção, examinando o andamento 

dos trabalhos e providenciando sua pronta conclusão; 

VII - promover a sistematização das formas de execução dos serviços de sua 

competência; 

VIII - informar e instruir processos de sua área de atuação, encaminhando aqueles 

que dependem de solução de autoridade imediatamente superior; 

IX - proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao nível 

imediatamente superior e decisório em processos de sua competência; 

X - manter a disciplina do pessoal de seu órgão ou unidade de trabalho; 
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Xl - despachar com o superior hierárquico imediato os assuntos de sua 

competência. 

 Art. 9º O ocupante de cargo de direção e assessoramento não poderá, em hipótese 

alguma, escusar-se de decidir em assuntos de sua competência, sob pena de ser 

responsabilizado pelas consequências decorrentes de sua recusa ou omissão. 

Art. 10. Cumpre aos Servidores cujas atribuições não foram especificadas nesta Lei 

observar as prescrições legais e regulamentares, executar com zelo e presteza as tarefas 

que lhe forem cometidas, cumprir as ordens e determinações superiores e formular 

sugestões ao aperfeiçoamento do trabalho. 

CAPÍTULO V 

DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 

SEÇÃO I 
DA ASSESSORIA PARLAMENTAR 

Art. 11. A Assessoria Parlamentar é o órgão que tem por competência auxiliar os 

Vereadores em suas atividades parlamentares, em especial:  

I - acompanhar e fornecer o apoio necessário aos Vereadores nos trabalhos das 

sessões legislativas; 

II - assistir os Vereadores quanto à elaboração de proposições em geral e 

quaisquer outros atos inerentes ao exercício de suas funções parlamentares; 

 III - planejar e executar as iniciativas parlamentares que vão ao encontro do 

interesse público ou correlacionadas ao mandato parlamentar; 

IV - assessorar os membros das comissões parlamentares, permanentes ou 

temporárias, orientando-os quanto aos expedientes e pareceres a serem emitidos; 

V - assessorar o Vereador no planejamento, coordenação e orientação das 
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atividades relacionadas ao processo legislativo junto à Câmara Municipal; 

VI - realizar atendimentos legislativos por solicitação de Vereadores; 

VII - elaborar, sob a orientação do Vereador, pronunciamentos, pareceres e 

expedientes em geral; 

VIII - acompanhar a tramitação das matérias; 

IX - exercer outras atividades de assessoria correlatas. 

§ 1º O cargo de Assessor Parlamentar, com duas vagas, tem provimento em 

comissão, de livre nomeação e exoneração, possuindo natureza de assessoramento, com 

vencimento fixado no Anexo I desta Lei, e deverá ser preenchido por pessoa com curso 

de bacharelado em Direito, devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados 

do Brasil, que acumulará as atividades fins do órgão. 

§ 2º O Assessor Parlamentar será nomeado ou exonerado pelo Presidente da 

Câmara Municipal mediante indicação dos Vereadores. 

SEÇÃO II 
PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 Art. 12. A Procuradoria Legislativa é o órgão que tem competência para 

representação do Poder Legislativo Municipal e do Presidente da Câmara Municipal, em 

todos os âmbitos que demandem a ação de profissional advogado, conforme atribuições 

previstas nas Leis que regulamentam o exercício da profissão de Advogado e em 

especial: 

I - representar o Poder Legislativo Municipal e defendê-lo em juízo ou fora dele, em 

todo e qualquer processo; 

II - opinar sobre interpelação de textos legais; 

III - elaborar e/ou analisar minuta de contratos, convênios, acordos, ajustes e 
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outros; 

IV - emitir pareceres em assuntos de sua competência; 

V - proceder à análise e/ou redação de projetos de leis, resoluções, decretos 

legislativos, contratos, regulamentos e afins; 

VI - preparar as informações a serem prestadas em Mandados impetrados contra 

ato da Mesa Diretora e da Presidência; 

VII - manter a Presidência da Câmara Municipal informados sobre os processos 

judiciais em andamento, providências adotadas e despachos proferidos; 

VIII - assessorar, quando solicitado, as comissões de sindicâncias e inquéritos 

administrativos; 

IX - desenvolver, quando solicitado, estudos jurídicos das matérias em exame nas 

Comissões e no Plenário, com o objetivo de subsidiar os autores e responsáveis pelos 

pareceres e debates; 

X - exercer outras atividades correlatas. 

 Parágrafo único. As funções referentes à Procuradoria Legislativa são exercidas 

pelo Procurador Legislativo, ocupante de cargo de provimento efetivo, do Quadro de 

Carreiras da Câmara Municipal, que acumulará as atividades fins do órgão.  

SEÇÃO III 

DA AUDITORIA PÚBLICA INTERNA 

 Art. 13. A Auditoria Pública Interna é o órgão fiscalizador das atividades no âmbito 

da Câmara Municipal e está diretamente subordinada ao Sistema de Controle Interno do 

Município de Alfredo Chaves, tendo as seguintes atribuições: 

 I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do 
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Município, promover a integração operacional e orientar os procedimentos de controleno 

âmbito da Câmara Municipal; 

 II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, 

supervisionando e auxiliando os setores no cumprimento das normas do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo; 

 III - assessorar a administração do Poder Legislativo Municipal nos aspectos 

relacionados com os controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, 

podendo emitir relatórios e pareceres internos sobre os mesmos; 

 IV - interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à execução 

orçamentária, financeira e patrimonial; 

 V - medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de 

controle interno, por meio das atividades de auditoria interna a serem realizadas, 

mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos, 

podendo expedir relatórios internos com recomendações para o aprimoramento dos 

controles; 

 VI - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da 

Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais; 

 VII - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade 

dos atos de gestão, avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade na 

gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da Câmara Municipal; 

 VIII - supervisionar as medidas adotadas pelo Poder Legislativo Municipal, para 

retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos 

dos artigos 22 e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 IX - tomar as providências, conforme disposto no art. 31, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e 
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mobiliária aos respectivos limites; 

 X - acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal 

nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido 

da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das 

informações constantes de tais documentos; 

 XI - manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca da regularidade e 

legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade sobre o cumprimento 

e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres; 

 XII - propor a melhoria ou ampliação de sistemas de processamento eletrônico de 

dados com o objetivo de aprimorar o controle interno, agilizar as rotinas e melhorar o nível 

das informações; 

 XIII - verificar os atos da admissão de pessoal para posterior registro no Tribunal de 

Contas;  

 XIV - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure 

a Tomada de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, nas ações destinadas a 

apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem 

em prejuízo ao erário praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as 

contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; 

 XV - representar ao Sistema de Controle Interno do Município, sob pena de 

responsabilidade solidária, sobre as irregularidades e ilegalidades identificadas e as 

medidas adotadas. 

 Parágrafo único. As funções referentes à Auditoria Pública Interna são exercidas 

pelo Auditor Público Interno, ocupante de cargo de provimento efetivo, do Quadro de 

Carreiras da Câmara Municipal, que acumulará as atividades fins do órgão. 
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SEÇÃO IV 

DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Art. 14. A Assessoria de Comunicação Social tem como âmbito de ação o 

assessoramento direto ao Presidente da Câmara Municipal na comunicação e divulgação 

das ações do Poder Legislativo Municipal, em especial: 

I - apresentar, apurar e editar notícias de atos relevantes do Poder Legislativo 

Municipal para atualização do site institucional; 

II - monitorar os canais de comunicação e redes sociais, promovendo também a 

interação com seguidores e usuários; 

III - assessorar a produção de discursos do Presidente e demais Vereadores para 

pronunciamentos em Sessões Solenes ou demais cerimônias em que estiverem 

representando a Câmara Municipal; 

IV - assessorar os Vereadores na preparação de correspondências; 

V - elaborar boletins informativos a critério do superior, submetendo-lhe a 

publicação; 

VI - organizar e manter atualizado cadastro contendo nomes, telefones e 

endereços de autoridades e instituições de interesse da Câmara Municipal; 

VII - manter-se atualizado sobre a história e o funcionamento da Câmara Municipal, 

com o objetivo de prestar informações corretas aos visitantes; 

VIII - desenvolver programas de visitação de alunos de estabelecimentos de ensino 

às dependências da Câmara Municipal, expondo sobre sua organização e seu 

funcionamento e a importância da representação exercida pelos Vereadores; 

IX - desenvolver outros programas com vistas a promover o nome da Câmara 

Municipal, por meio da integração da comunidade com os trabalhos legislativos; 
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X - promover a realização das atividades de divulgação, imprensa e relações 

públicas da Câmara Municipal, dirigindo e supervisionando o sistema de informações 

acerca dos serviços do Poder Legislativo Municipal; 

XI - realizar atividades jornalísticas na cobertura de eventos de interesse da 

Câmara Municipal; 

XII - apreciar as relações existentes entre a Câmara Municipal e o público em geral, 

propondo medidas para melhorá-Ias; 

XIII - programar solenidades, expedir convites e anotar as providências que se 

façam necessárias ao fiel cumprimento dos programas; 

XIV - promover a organização de arquivos de recortes de jornais relativos a 

assuntos de interesse do Poder Legislativo Municipal; 

XV - providenciar a cobertura jornalística das atividades e de atos de caráter 

público da Câmara Municipal; 

XVI - providenciar, junto à imprensa, a publicação, retificação e revisão dos atos da 

Câmara Municipal; 

XVII - exercer outras atividades correlatas. 

Parágrafo único. As funções referentes à Assessoria de Comunicação Social são 

exercidas pelo Analista de Comunicação, ocupante de cargo de provimento efetivo, do 

Quadro de Carreiras da Câmara Municipal, que acumulará as atividades fins do órgão. 

SEÇÃO V 
DA SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA 

 Art. 15. A Secretaria da Presidência é o órgão diretamente ligado ao Gabinete do 

Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, com as seguintes competências: 
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 I - prover os serviços de apoio à Presidência, necessários ao bom andamento e 

controle dos trabalhos legislativos; 

 II - acompanhar o cumprimento dos prazos dos projetos encaminhados para 

decisões e despachos da Presidência; 

III - proceder ao controle de viagens e de utilização dos veículos pela Presidência; 

IV - promover as medidas necessárias à realização de viagens do Presidente; 

V - promover o registro dos nomes, endereços e telefones das autoridades, 

entidades, órgãos governamentais, e demais pessoas de interesse da Presidência da 

Câmara Municipal; 

VI - coordenar os contatos do Presidente com órgãos e autoridades, bem como 

preparar sua agenda diária;  

VII - recepcionar visitantes e hóspedes oficiais da Câmara Municipal, conduzindo-

os à presença do Presidente e prestando-lhes todo o apoio necessário durante sua 

permanência na Câmara Municipal; 

VIII - organizar e manter arquivo de documentos e papéis de interesse do 

Presidente; 

IX - receber, preparar e ordenar as correspondências da Presidência da Câmara 

Municipal; 

X - preparar o expediente a ser assinado ou despachado pelo Presidente;  

XI - receber e ordenar os processos administrativos e financeiro-contábeis para 

ciência e providências cabíveis pela Presidência; 

XII - exercer outras atividades correlatas. 

Parágrafo único. O cargo de Secretário da Presidência, com uma vaga, tem 
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provimento em comissão, sendo de livre nomeação e exoneração, possuindo natureza de 

assessoramento, com vencimento fixado no Anexo I desta Lei, e deverá ser preenchido 

por pessoa com escolaridade mínima de nível médio completo, que acumulará as 

atividades fins do órgão. 

CAPÍTULO VI 

DO ÓRGÃO DE DIREÇÃO EXECUTIVA 

 SEÇÃO I 
DA DIRETORIA GERAL 

Art. 16. A Diretoria Executiva é o órgão que tem por objetivo organizar e 

supervisionar a execução das atividades de apoio, serviços administrativos e financeiros 

da Câmara Municipal, de acordo com a Mesa Diretora. 

§ 1º A Direção Executiva apresenta a seguinte estrutura interna: 

I - em nível de direção superior: Diretoria Geral; 

II - em nível de execução dos serviços administrativos: Órgãos Auxiliares: 

a) Setor de Administração; 

b) Setor de Contabilidade e Finanças. 

§ 2º Compete à Diretoria Geral: 

I - quanto às atividades de apoio parlamentar: 

a) prover os serviços de apoio à Mesa Diretora, necessários ao bom andamento e 

controle dos trabalhos legislativos; 

b) manter-se em permanente contato com órgãos semelhantes de outras Câmaras, 

objetivando estabelecer intercâmbio de técnicas e informações sobre seu campo de 

atuação; 
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c) planejar e executar os trabalhos de acompanhamento e análise das atividades, 

objetivando o aperfeiçoamento da organização parlamentar e o estabelecimento e a 

racionalização de procedimentos legislativos sob sua responsabilidade; 

d) planejar e orientar ações de gestão de pessoas; 

e) planejar e supervisionar a execução de trabalhos que visem à colaboração e o 

assessoramento à Mesa, às Comissões e aos Vereadores; 

f) desenvolver programação que garanta oportunamente o apoio técnico às 

atividades das Comissões; 

g) encaminhar à Mesa Diretora a relação dos projetos em condições de figurarem 

na Ordem do Dia ou de serem aprovados por dispositivos regimentais; 

h) determinar a preparação de proposições, editais, convites e demais atos 

legislativos, controlando, inclusive, o cumprimento dos prazos estabelecidos; 

i) acompanhar o cumprimento dos prazos dos projetos encaminhados para sanção 

do Poder Executivo Municipal; 

j) providenciar o registro e o arquivamento das matérias ultimadas; 

k) fazer preparar os Termos de Posse dos Vereadores Municipais; 

l) promover e acompanhar a execução das atividades de referência legislativa, 

sinopse, biblioteca, documentação e arquivo legislativo e histórico da Câmara Municipal; 

m) transmitir aos assessores e Servidores da Câmara as ordens e os comunicados 

do Presidente; 

n) observar as normas de guarda e consulta dos documentos confidenciais, 

reservados e secretos sob sua responsabilidade; 

o) manter-se permanentemente informado a respeito das atividades desenvolvidas 
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pelas Comissões; 

p) rever, periodicamente, os processos e documentos legislativos, propondo a 

destinação mais adequada a cada um deles; 

q) promover a celeridade dos serviços da Câmara Municipal, por meio de 

informatização de suas atividades; 

r) organizar e manter as fontes de informática, visando fornecer serviços mais 

eficientes aos usuários; 

s) supervisionar os trabalhos de digitação, operação e controle dos serviços em 

execução; 

t) supervisionar os serviços da rede de computadores, providenciando os reparos 

que se fizerem necessários nos equipamentos de informática da Câmara; 

u) exercer outras atividades correlatas. 

II - quanto às atividades de apoio administrativo-financeiro: 

a) promover e supervisionar a execução de todas as atividades relativas à 

administração de pessoal da Câmara Municipal; 

b) promover e supervisionar a realização de licitações para compra de materiais, 

obras e serviços necessários às atividades da Câmara Municipal; 

c) promover e supervisionar as atividades de padronização, aquisição, 

recebimento, guarda, distribuição e controle do material utilizado; 

d) promover e acompanhar as atividades de tombamento, registro, inventário, 

proteção e conservação dos bens móveis e imóveis da Câmara Municipal; 

e) promover e acompanhar as atividades de recebimento, distribuição, controle do 

andamento e arquivamento dos papéis e documentos de teor administrativo da Câmara 
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Municipal; 

f) promover e orientar os serviços de conservação, interna e externa, do prédio, 

móveis, instalações, máquinas de escritório, computadores e equipamentos da Câmara 

Municipal; 

g) promover e supervisionar as atividades relativas aos veículos da Câmara 

Municipal, bem como acompanhar os serviços de vigilância, limpeza, zeladoria, portaria, 

copa, reprodução de papéis e documentos, bem como de telefonia da Câmara Municipal; 

h) orientar as unidades da Câmara Municipal para a elaboração do orçamento 

anual, promovendo a organização de um efetivo sistema de acompanhamento e controle 

orçamentário da Câmara Municipal; 

i) promover a preparação de relatórios que evidenciem o comportamento geral da 

execução orçamentária da Câmara Municipal; 

j) orientar o Setor de Contabilidade e Finanças, visando a compatibilização das 

tomadas de contas às exigências dos órgãos de controle externo; 

k) promover e supervisionar o processamento da despesa e a manutenção 

atualizada dos registros e controles contábeis da administração financeira, orçamentária e 

patrimonial da Câmara Municipal; 

l) promover e supervisionar a preparação dos balancetes, bem como do balanço 

geral e das prestações de contas da Câmara Municipal; 

m) promover e acompanhar as atividades de recebimento, pagamento, guarda e 

movimentação de dinheiros e outros valores da Câmara Municipal; 

n) exercer funções de Ouvidoria, encaminhando ao setor competente as 

reclamações e/ou sugestões recebidas, acompanhando o atendimento e, ao final, 

informar ao reclamante as providências tomadas; 
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o) e exercer outras atividades correlatas. 

Parágrafo único. O cargo de Diretor Geral, com uma vaga, tem provimento em 

comissão, sendo de livre nomeação e exoneração, possuindo natureza de direção, com 

vencimento fixado no Anexo I desta Lei, e deverá ser preenchido por pessoa com 

escolaridade mínima de nível superior completo, que acumulará as atividades fins do 

órgão. 

SEÇÃO II 
DOS ÓRGÃOS AUXILIARES 

 

SUBSEÇÃO I 
DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 17. O Setor de Administração é o órgão diretamente subordinado à Diretoria 

Executiva e tem por fim coordenar e supervisionar as atividades relacionadas aos 

serviços de expedientes, registros, pessoal e recursos humanos, patrimônio, divulgação, 

relações públicas, informação, arquivo, biblioteca, informática, protocolo, limpeza e 

conservação, auxiliando as atividades e serviços dos demais órgãos da Câmara 

Municipal. 

Art. 18. O Setor de Administração compõe-se dos seguintes departamentos: 

I - Departamento de Pessoal, Patrimônio e Almoxarifado; 

II - Departamento de Compras; 

III- Departamento de Tecnologia da Informação; 

IV- Departamento de Gestão de Documentos. 

Art. 19. Compete ao Departamento de Pessoal, Patrimônio e Almoxarifado: 

I - Quanto às funções de gerência de pessoal e recursos humanos: 
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a) manter atualizado e sob controle, o registro de pessoal da Câmara Municipal, 

procedendo às anotações de nomeação e posse, afastamentos, exonerações e 

demissões, enquadramentos, promoções, direitos e vantagens de cada Servidor, férias, e 

outros fatos funcionais previstos em Lei; 

b) promover a verificação dos dados relativos ao controle dos direitos e benefícios, 

tais como salário-família, adicional por tempo de serviço e outras vantagens dos 

Servidores, conforme previsto na legislação em vigor; 

c) promover a apuração do tempo de serviço do pessoal, para todo e qualquer fim 

de direito; 

d) cumprir a legislação específica aos Servidores da Câmara Municipal, promover o 

recolhimento, nas épocas próprias, das contribuições previdenciárias e do imposto de 

renda, na fonte, dos Servidores da Câmara Municipal à Secretaria Municipal de Finanças; 

e) promover a inspeção médica periódica dos Servidores da Câmara Municipal, 

inclusive por ocasião de admissão, concessão de licenças, aposentadorias, e outros fins 

previstos em Lei; 

f) promover a lavratura de todos os atos referentes ao pessoal; 

g) confeccionar as folhas de pagamento mensais; 

h) promover o controle de frequência dos Servidores para todos os fins de direito; 

i) promover o recrutamento e a seleção dos Servidores da Câmara Municipal e o 

planejamento e a execução dos programas de treinamento e capacitação; 

j) encaminhar para publicação o resultado dos concursos públicos; 

k) supervisionar a seleção de candidatos a cursos de treinamento, providenciando 

a expedição de certificados de conclusão e o registro, na ficha funcional dos Servidores, 

dos resultados dos cursos; 
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l) comunicar à Diretoria Geral irregularidades que se relacionem com a 

administração de pessoal da Câmara Municipal; 

m) exercer outras atividades correlatas. 

II – Quanto às funções de gerência de patrimônio, tesouraria e almoxarifado: 

a) promover o registro contábil dos bens patrimoniais em poder da Câmara 

Municipal; 

b) promover a guarda e conservação dos valores da Câmara Municipal; 

c) preparar cheques para os pagamentos autorizados, promovendo, diariamente, a 

publicação do movimento de caixa do dia anterior; 

d) assinar todos os cheques emitidos e endossar os destinados a depósitos em 

estabelecimentos bancários, juntamente com o presidente da Câmara Municipal; 

e) incumbir-se dos contatos com estabelecimentos bancários, em assuntos de sua 

competência; 

f) requisitar talões de cheques; 

g) preparar relatórios que demonstrem o comportamento geral da execução 

orçamentária em função da disponibilidade financeira; 

h) efetuar conciliações bancárias, confeccionar relatórios de pagamentos e o 

controle de recebimento e pagamentos de notas fiscais. 

i) executar atividades relativas à padronização, aquisição, guarda, distribuição e 

controle do material utilizado pela Câmara Municipal, promover a manutenção e controle 

do estoque, armazenamento, guarda, conservação, classificação e registro dos materiais 

de consumo; 

j) promover o tombamento e cadastro do patrimônio, organizar e manter atualizado 
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inventário dos bens materiais permanentes, móveis e imóveis; 

k) receber as notas de entrega e as faturas dos fornecedores com as declarações 

de recebimento, conferência e aceitação do material ou produto; 

l) promover o fornecimento, e respectivo controle de consumo, dos materiais 

regularmente requisitados pelos órgãos que compõem a estrutura administrativa da 

Câmara Municipal; 

m) promover a guarda, abastecimento, lubrificação, lavagem, e manutenção dos 

veículos da Câmara Municipal; 

n) fazer inspecionar, periodicamente, os veículos e providenciar os reparos 

necessários; 

o) promover o controle dos gastos de óleo, combustível e lubrificantes, assim como 

as despesas de manutenção dos veículos, e proceder ao controle de quilometragem e 

uso dos veículos; 

p) zelar pela regularidade da situação legal e habilitação dos motoristas da Câmara 

Municipal, em face da legislação de trânsito em vigor; proceder ao controle da 

documentação necessária à utilização legal dos veículos, como emplacamento, 

pagamentos de IPVA, DPVAT e Seguro Auto; 

q) promover a organização de cadastro de fornecedores, assim como a elaboração 

e manutenção atualizada do catálogo de materiais, e controle de consumo para fins de 

previsão e controle de despesas; 

r) exercer outras atividades correlatas. 

III – quanto às funções de transporte e serviços gerais: 

a) promover a conservação das instalações elétrica e hidráulica da Câmara 

Municipal, assim como a recuperação de esquadrias, móveis e outros utensílios, para que 
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funcionem regularmente; 

b) zelar pela conservação de telefones, computadores, aparelhos de fax, 

copiadoras, aparelhagem de som, TV e vídeo, ventiladores, geladeiras, entre outros; 

c) manter o controle dos Servidores e Vereadores que possuem a chave da 

Câmara Municipal, inclusive das salas; 

d) promover a conservação e a limpeza interna e externa do prédio, todos os 

órgãos e setores, móveis e instalações da Câmara Municipal; 

e) zelar pela observância das normas de segurança e higiene do prédio e suas 

instalações; 

f)manter as bandeiras oficiais sob sua guarda; 

g) exercer outras atividades correlatas. 

Parágrafo único. O cargo de Gerente de Pessoal, Patrimônio e Almoxarifado, com 

uma vaga, tem provimento em comissão, sendo de livre nomeação e exoneração, 

possuindo natureza de direção, com vencimento fixado no Anexo I desta Lei, e deverá ser 

preenchido por pessoa com escolaridade mínima de nível superior completo, que 

acumulará as atividades fins do órgão. 

Art. 20.ODepartamento de Compras tem como objetivo e competência: 

I - efetuar todas ascompras da Câmara Municipal de Alfredo Chaves; 

II - prestar apoio à Comissão Permanente de Licitação; 

III -administrar e padronizar contratosde bens e serviços e seus aditivos; 

IV -providenciar o cadastro defornecedores de bens e serviços; 

V - promover o controle dos prazos de entrega de material, providenciando as 
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cobranças quando for o caso; 

VI - preparar os processos de compra e de licitação; 

VII - encaminhar ao Presidente o resultado das licitações; 

VIII - efetuar o lançamento de informações no sistema de compras, assinaturas e 

publicações; 

IX - efetuar o gerenciamento das informações acerca de licitações e providenciar 

lançamento da respectivas informações no sistema de compras e publicações. 

X- exercer outras atividades correlatas. 

Parágrafo único. O cargo de Gerente de Compras, com uma vaga, tem provimento 

em comissão, sendo de livre nomeação e exoneração, possuindo natureza de direção, 

com vencimento fixado no Anexo I desta Lei, e deverá ser preenchido por pessoa com 

escolaridade mínima de nível superior completo, que acumulará as atividades fins do 

órgão. 

Art. 21. Compete ao Departamento de Tecnologia da Informação: 

I - planejar, coordenar, controlar e executar serviços de tecnologia da informação 

para todos os setores e gabinetes da Câmara Municipal; 

II - implantar um sistema integrado de informatização de toda administração 

legislativa; 

III - acompanhar, controlar e manter em funcionamento os computadores da 

Câmara Municipal; 

IV - acompanhar a utilização e os trabalhos desenvolvidos nos computadores da 

Biblioteca e Espaço de Pesquisa e Capacitação da Câmara Municipal; 

V - executar e coordenar a utilização dos aparelhos eletrônicos do plenário e outros 



06/08/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1320

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 42

 

23 
 

equipamentos correlatos; 

VI - gravar através do sistema de áudio todas as sessões ordinárias e 

extraordinárias, além das sessões solenes e outros eventos promovidos pela Câmara 

Municipal ou terceiros; 

VII - dar funcionamento às máquinas de impressão, scanners e fotocópia da 

Câmara Municipal; 

VIII - agendar e acompanhar os eventos realizados no plenário da Casa; 

IX - dar funcionamento o sistema de rede, internet, intranet e outros serviços online 

utilizados na Câmara Municipal; 

X - administrar o Portal da Transparência; 

XI - administrar, no site da Câmara Municipal, os sistemas E/Sic/Fale Conosco, 

bem como publicar os áudios das sessões, atualizar o calendário, e-mails institucionais, 

dentre outras funções dessa natureza; 

 

XII - administrar linhas telefônicas, contas e os aparelhos celulares; 

XIII - desenvolver outras atividades afins. 

Parágrafo único. As funções referentes ao Departamento de Tecnologia da 

Informação são exercidas pelo Analista de Tecnologia da Informação, ocupante de cargo 

de provimento efetivo, do Quadro de Carreiras da Câmara Municipal, que acumulará as 

atividades fins do órgão. 

 Art. 22.  Compete ao Departamento de Gestão de Documentos: 

 I -a gestão de documentos da Câmara Municipal e a definição de padrões e 

normas para registro, movimentação, arquivo e digitalização de documentos; 

 II - receber, registrar, autuar, distribuir, expedir e informar aos interessados sobre o 



06/08/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1320

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 43

 

24 
 

andamento dos processos, correspondências e documentos movimentados no âmbito da 

Câmara Municipal;  

III - fazer protocolar todas as proposições conforme determina o Regimento Interno, 

bem como outros documentos que se fizerem necessários; 

 IV - promover o recebimento, numeração, distribuição e controle da 

movimentação de papéis entre os diversos órgãos e departamentos da Câmara Municipal; 

 V - arquivar permanentemente e desarquivar, quando for o caso, autos e 

documentos, cuidando da conservação e organização da massa documental armazenada 

no arquivo geral; 

VI - promover o registro de tramitação de projetos de Lei e demais proposições, o 

despacho final e a data do respectivo arquivamento; 

VII - promover a organização e manutenção atualizada do arquivo e respectivo 

fichário das Leis, resoluções e demais atos de interesse da Câmara Municipal; 

VIII - promover o controle de prazos de permanência dos projetos e documentos 

nas Comissões e órgãos que os estejam processando; 

IX - formalizar os atos oficiais que devam ser assinados pelo Presidente, dando-

lhes número e promovendo a sua publicação, quando for o caso; 

X - providenciar a publicação das proposições e dos trabalhos da Câmara 

Municipal sujeitos à Presidência, assim como registro das mesmas; 

XI - promover todos os trabalhos de digitação e digitalização da Câmara Municipal, 

por sistema informatizado, quando necessário; 

XII - promover o recebimento da correspondência dirigida aos Vereadores e aos 

órgãos da Câmara Municipal e providenciar sua correta distribuição; 

XIII - organizar o sistema de referência e de índices necessários à pronta consulta 
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de qualquer documento arquivado; 

XIV - prestar as informações aos interessados a respeito de processos, papéis e 

outros documentos arquivados e autorizar o seu empréstimo, mediante recibo; 

XV - registrar, classificar, catalogar, guardar, e conservar todas as publicações da 

Câmara Municipal, mantendo atualizado o sistema de fichários; 

XVI - manter organizada a biblioteca e manter de forma completa as coleções de 

revistas e publicações de interesse; 

 XVII - desenvolver outras atividades afins. 

Parágrafo único. O cargo de Gerente de Gestão de Documentos, com uma vaga, 

tem provimento em comissão, sendo de livre nomeação e exoneração, possuindo 

natureza de direção, com vencimento fixado no Anexo I desta Lei, e deverá ser 

preenchido por pessoa com escolaridade mínima de nível superior completo, que 

acumulará as atividades fins do órgão. 

Art. 23. Compete ainda ao Setor de Administração como atividade auxiliar dos 

demais órgãos da Câmara Municipal, por meio de sua Secretaria: 

I - acompanhar e auxiliar os trabalhos de sessões da Câmara Municipal; 

II - atender e efetuar ligações telefônicas, quando solicitado; 

III - realizar atendimento ao público e Vereadores; 

IV - realizar serviços de fotocópias; 

V - desenvolver outras atividades afins. 

Parágrafo único. As funções inerentes à Secretaria ficarão sob a responsabilidade 

do Gerente de Gestão de Documentos. 
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SUBSEÇÃO II 
DA CONTABILIDADE E FINANÇAS 

 Art. 24. O setor de Contabilidade e Finanças é o órgão diretamente subordinado à 

Diretoria Executiva, o qual se responsabiliza pelos serviços de Contabilidade, com as 

seguintes competências e atribuições: 

I -assessorar o Presidente quanto ao planejamento, coordenação, controle e 

avaliação das atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal, elaborar em coordenação 

com a Presidência a proposta orçamentária anual de acordo com a política estabelecida 

pelo governo municipal; 

II - promover a execução de atividades de natureza econômico-financeira da 

Câmara Municipal; 

III - obter informações de natureza econômico-financeiras a respeito da Câmara 

Municipal, mantendo atualizado um sistema de registros e dados estatísticos das 

informações colhidas; 

IV - remeter à Prefeitura Municipal e aos outros órgãos, na época própria, os 

balancetes mensais, financeiro e orçamentário, para fins de consolidação das contas 

públicas municipais e, para fins orçamentários, a previsão de despesas da Câmara 

Municipal para o exercício seguinte; 

V - fazer registrar, sintética e analiticamente, em todas as suas fases, as operações 

da Câmara Municipal, resultantes e independentes da execução orçamentária, bem como 

os bens patrimoniais; 

VI - organizar, mensalmente, os balancetes do exercício financeiro, assinar os 

balanços, balancetes, e outros documentos de apuração contábil e financeira, visando 

todos os documentos contábeis; 

VII - levantar na época própria, o balanço geral da Câmara Municipal, contendo os 
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respectivos quadros demonstrativos, processar a despesa, e manter o registro e os 

controles contábeis da administração financeira e patrimonial da Câmara Municipal; 

VIII - acompanhar e controlar a execução de contratos celebrados pela Câmara 

Municipal, promover o empenho prévio das despesas, acompanhar a execução 

orçamentária, em todas as suas fases, conferindo todos os elementos dos respectivos 

processos; 

IX - promover o exame e conferência dos processos de pagamento, tomando as 

providências cabíveis quando se verificarem irregularidades; 

X - fornecer elementos, quando solicitados, para a abertura de créditos adicionais; 

XI - manter o controle dos depósitos e retiradas bancárias, conferindo, no mínimo, 

uma vez por mês, os extratos de contas correntes, promover o recebimento das 

importâncias devidas à Câmara Municipal e autorizar o pagamento da despesa, de acordo 

com as disponibilidades de numerário; 

XII - promover o registro dos títulos e valores sob guarda e providenciar depósitos 

nos estabelecimentos de crédito, determinar o recebimento de suprimentos de 

numerários, necessários aos pagamentos de cada dia, mediante cheques ou ordens 

bancárias; 

XIII - promover, para fins de integração à Contabilidade Central do Município, na 

Prefeitura Municipal, o encaminhamento dos demonstrativos contábeis já mencionados e, 

anualmente, os empenhos não pagos, assim como os inventários dos bens em poder da 

Câmara Municipal, elaborar a prestação de contas da Câmara Municipal, promover, no 

encerramento do exercício, a entrega do saldo numerário em seu poder à Secretaria 

Municipal de Finanças; 

XIV - efetuar a montagem dos processos de empenho/liquidações e pagamentos. 

XV - preparar relatórios que demonstrem o comportamento geral da execução 
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orçamentária em função da disponibilidade financeira; 

XVI - incumbir-se dos contatos com estabelecimentos bancários, em assuntos de 

sua competência; 

XVII - providenciar o recolhimento das contribuições previdenciárias dos Servidores 

da Câmara Municipal; 

XVIII - providenciar o recolhimento do imposto de renda, incidente na fonte, sobre 

os rendimentos pagos a qualquer título aos Vereadores, aos Servidores da Câmara 

Municipal e a terceiros; 

XIX - exercer outras atividades correlatas. 

Parágrafo único. As funções referentes à Contabilidade e Finanças são exercidas 

pelo Analista de Contabilidade, ocupante de cargo de provimento efetivo, do Quadro de 

Carreiras da Câmara Municipal, que acumulará as atividades fins do órgão. 

CAPÍTULO VII 

DAS RESPONSABILIDADES COMUNS AOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS 
AUXILIARES 

 Art. 25. São responsabilidades comuns aos Servidores lotados nos Órgãos 

Auxiliares da Câmara Municipal: 

I - observar e cumprir as leis, instruções e normas legais internas da Câmara 

Municipal; 

II - proceder com presteza e zelo em todas as atividades que lhe forem confiadas, 

no órgão a que estiver servindo; 

III - providenciar a rápida movimentação de documentos, papéis e outros, entre os 

diversos Órgãos e Setores da Câmara, à Prefeitura Municipal, ao Poder Judiciário, bem 

como aos demais órgãos e entidades públicas e privadas, quando necessário e 
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autorizado; 

IV - manter em perfeitas condições de uso e conservação os equipamentos postos 

sob sua responsabilidade; 

V - emitir informações e esclarecimentos aos seus superiores hierárquicos acerca 

dos assuntos de sua competência; 

VI - manter-se assíduo, agir com urbanidade e lealdade para com os colegas, ser 

gentil e prestativo no ambiente de serviço e para com os visitantes. 

CAPÍTULO VIII 

DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

SEÇÃO I 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 Art. 26. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e 

exoneração e se referem às atividades fins da Direção Executiva e da Assessoria, 

conforme atribuições e responsabilidades previstas nesta Lei. 

Art. 27. O provimento de cargos comissionados é de competência do Presidente da 

Câmara Municipal, observado o disposto no art. 11, § 2º, e se encontram ordenados 

conforme denominação, símbolo e número de cargos constantes do Anexo I desta Lei. 

Parágrafo único. O Servidor efetivo designado para ocupar cargo de provimento em 

comissão, poderá optar: 

I - pelo recebimento do padrão salarial do cargo em comissão; 

II - pelo recebimento do vencimento do seu cargo efetivo e de carreira, acrescida 

de uma gratificação adicional de 40% (quarenta por cento) do valor salarial do cargo em 

comissão. 
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Art. 28. O Servidor efetivo da Câmara Municipal ocupante de cargo em comissão, 

ao deixar de exercê-lo, voltará a perceber somente o vencimento correspondente ao seu 

cargo, sem direito à incorporação de qualquer vantagem financeira acessória. 

SEÇÃO II 

DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 Art. 29. Função Gratificada é a vantagem pecuniária, de caráter transitório, criada 

para remunerar encargos em nível de direção, chefia e assessoramento, atribuída, 

exclusivamente, a Servidores efetivos da Câmara Municipal. 

Art. 30. A designação para o exercício da Função Gratificada será feita pelo 

Presidente da Câmara Municipal ouvida a Mesa Diretora. 

Art. 31. Somente serão designados para o exercício de função gratificada 

Servidores efetivos da Câmara Municipal. 

Parágrafo único. As funções gratificadas não constituem situação permanente, mas 

vantagem transitória pelo efetivo exercício de assessoramento ou atividade similar. 

Art. 32. O Servidor da Câmara Municipal ocupante de uma função gratificada, ao 

deixar de exercê-la, voltará a perceber somente o vencimento correspondente ao seu 

cargo, sem direito à incorporação de qualquer vantagem financeira acessória. 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 Art. 33. Os direitos e deveres dos Servidores  ocupantes de cargos efetivos serão 

regidos de acordo com o disposto no Plano de Cargos e Carreiras da Câmara Municipal. 

Art. 34. Os diversos órgãos que compõem a estrutura administrativa da Câmara 

Municipal deverão funcionar em perfeita harmonia e articulação, em regime de mútua 

colaboração e parceria. 
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Art. 35. Todos os documentos, antes de transitarem pela Câmara Municipal, serão 

protocolizados na Secretaria. 

Art. 36. O horário de trabalho dos Servidores, efetivos e comissionados, da Câmara 

Municipal de Alfredo Chaves será fixado por meio de ato do Presidente, atendendo às 

necessidades dos Vereadores e da população, de acordo com a natureza das funções e 

as características de cada órgão. 

Parágrafo único. Para o pessoal que tenha jornada de trabalho especial será 

observada a legislação específica em vigor. 

Art. 37. A Câmara Municipal de Alfredo Chaves regulamentará essa Lei, naquilo 

que couber, no prazo máximo de sessenta dias após a sua promulgação. 

Art. 38. A Presidência da Câmara resolverá todos os casos omissos nesta Lei, 

respeitada a legislação vigente. 

Art. 39. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário, em especial a Lei Municipal n.º 659/2018. 

 

Alfredo Chaves (ES), 05 de agosto de 2019. 

 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
Quadro de Pessoal da Câmara Municipal 

Classes de Cargos de Provimento em Comissão Ordenados por Símbolos 
  

 
Cargo 

 
Símbolo 

 
Vencimentos 

 
Número 
de Cargos 

 
Assessor Parlamentar 
 

 
CC-1 

 
R$ 3.780,00 

 
02 

 
Diretor Geral 
 

 
CC-2 

 
R$3.610,00 

 
01 

 
Gerente de Pessoal, Patrimônio e 
Almoxarifado 
 

 
CC-3 

 
R$2.980,00 

 
01 

 
Gerente de Compras 
 

 
CC-3 

 
R$ 2.980,00 

 
01 

 
Gerente de Gestão de Documentos 
 

 
CC-3 

 
R$ 2.980,00 

 
01 

 
Secretaria da Presidência 
 

 
CC-4 

 
R$ 2.140,00 

 
01 

 

Alfredo Chaves (ES), 05 de agosto de 2019. 

 
FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO II 
Organograma da Câmara Municipal de Alfredo Chaves 

Estrutura administrativa 

 

Alfredo Chaves (ES), 05 de agosto de 2019. 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO MUNICIPAL 
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1 
 

LEI Nº 695/2019 

EMENTA: Dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos dos Servidores 
Públicos Efetivos da Câmara de Municipal de 
Alfredo Chaves (ES), e dá outras providências. 

O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, Estado 

do Espírito Santo, faz saber que o PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL aprovou e o 

Chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, com a 

finalidade de proporcionar a valorização e a dignificação das funções dos Servidores 

ocupantes dos cargos efetivos no serviço público da Câmara de Municipal de Alfredo 

Chaves (ES). 

Art. 2º O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da 

Câmara de Municipal de Alfredo Chaves (ES) será integrado pelos anexos: 

I - Quadro de Cargos Efetivos e Vencimentos (Anexo I); 

II - Descrição de Cargos (Anexo II); 

III - Ficha de Avaliação dos Servidores da Câmara Municipal em Estágio 

Probatório (Anexo III); 

IV - Descrição dos Fatores de Avaliação de Desempenho dos Servidores da 

Câmara Municipal em Estágio Probatório (Anexo IV); 
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   V - Ficha de Avaliação de Desempenho dos Servidores da Câmara Municipal 

(Anexo V); 

VI - Descrição dos Fatores de Avaliação de Desempenho dos Servidores da 

Câmara Municipal (Anexo VI). 

Art. 3º Os Servidores integrantes dos cargos de carreira da Câmara Municipal 

serão regidos pelo Regime Estatutário, conforme Lei Municipal nº. 672/1990 e suas 

alterações (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alfredo Chaves). 

CAPÍTULO II 

DO INGRESSO E DO ESTÁGIO PROBATÓRIO  

Art. 4º A investidura em Cargos Públicos na Câmara de Municipal de Alfredo 

Chaves (ES) dependerá de aprovação em concurso público, na forma prescrita no 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alfredo Chaves. 

Parágrafo único. O Concurso Público será de provas escritas, podendo ser 

utilizadas também provas de títulos e provas práticas. 

Art. 5º Ficam reservados 5% (cinco por cento) das vagas de concurso público 

para portadores de deficiência. 

Art. 6º O Presidente da Câmara Municipal baixará ato, por meio de edital 

específico, indicando: 

I - número de vagas a serem preenchidas; 

II - requisitos mínimos necessários para inscrição do candidato; 

III - regime jurídico, cargo, carga horária semanal e piso de vencimentos; 
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IV - prazo de validade do concurso; 

V - outras informações julgadas necessárias. 

Art. 7º O candidato habilitado em concurso público passa a integrar o Quadro de 

Cargos Efetivos da Câmara Municipal, mediante o enquadramento no padrão de 

vencimento do cargo. 

Art. 8º O Servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ao entrar em 

exercício no padrão de vencimentos, ficará sujeito a estágio probatório pelo prazo 

ininterrupto de 03 (três) anos. 

§ 1º No período mencionado no caput deste artigo, serão apuradas as habilidades 

e a capacidade funcional do Servidor, observados os requisitos: 

I - Idoneidade Moral; 

II - Pontualidade e Assiduidade; 

III - Disciplina; 

IV - Capacidade de Adaptação; 

V - Eficiência. 

§ 2º Os Servidores em estágio probatório serão submetidos à avaliação anual de 

acompanhamento, com a finalidade de subsidiar a avaliação final do estágio probatório, 

por meio dos conceitos: 

I - SD (Supera o desempenho esperado); 

II - AD (Atinge o desempenho esperado); 
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III - AP (Atinge parcialmente o desempenho esperado); 

IV - NA (Não atinge o desempenho esperado). 

§ 3º A apuração dos requisitos descritos no § 1º deverá processar-se de modo 

que a exoneração do Servidor seja feita antes de findar o período de estágio, caso não 

aprovado na avaliação final. 

Art. 9º Para a realização da avaliação dos Servidores em estágio probatório será 

constituída uma comissão composta por três Servidores designados pelo Presidente da 

Câmara Municipal. 

Art. 10. A Secretaria providenciará a Ficha de Avaliação dos Servidores da 

Câmara Municipal em Estágio Probatório (Anexo III) para ser preenchida pela comissão 

de avaliação de estágio probatório, baseando-se na descrição dos fatores de avaliação de 

desempenho dos Servidores da Câmara Municipal em estágio probatório (Anexo IV). 

Art. 11. A comissão dará ciência ao Servidor do resultado das avaliações. 

§ 1º Na avaliação de acompanhamento ao Servidor que obtiver conceito AP 

(Atinge parcialmente o desempenho esperado) em qualquer fator avaliado, será proposta 

ação para a melhoria do desempenho. 

§ 2º Na avaliação de acompanhamento, ao Servidor que obtiver conceito NA (Não 

atinge o desempenho esperado) em qualquer fator avaliado, será proposta exoneração. 

Art. 12. Para efeito de aprovação na avaliação final do estágio probatório, o 

Servidor deverá apresentar no mínimo o conceito AD (atinge o desempenho esperado) 

em todos os fatores avaliados. 
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CAPÍTULO III 

DOS CARGOS PÚBLICOS 

Art.13. Cargo Público é a soma das ocupações e responsabilidades a serem 

exercidas pelo Servidor mediante remuneração a ser paga pelos cofres públicos. 

Art. 14. Os cargos públicos efetivos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves são 

os constantes do Quadro de Cargos e Vencimentos (Anexo I). 

Parágrafo único. A criação de cargos públicos da Câmara será de competência do 

Presidente do Legislativo Municipal, ficando esta subordinada à absoluta necessidade de 

serviço, à aprovação dos demais legisladores, à existência de dotação orçamentária 

específica e à disponibilidade de recursos financeiros. 

Art. 15. A denominação dos cargos públicos efetivos e o número de vagas são os 

constantes do Quadro de Cargos e Vencimentos (Anexo I). 

Parágrafo único. A escolaridade mínima exigida para o ingresso no cargo é a 

constante da Descrição de Cargos (Anexo II). 

CAPÍTULO IV 

DOS VENCIMENTOS E SUA PROGRESSÃO 

Art. 16. Os vencimentos são os constantes do Quadro de Cargos e Vencimentos 

(Anexo I), os quais, por intermédio de Lei, poderão ter valores alterados e/ou reajustados 

por reposição ao aumento real. 

Art. 17. Fica assegurado aos Servidores que integram o quadro de cargos efetivos 

da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, o direito a quinquênio de 5% (cinco por cento) 

sobre o vencimento do quadro efetivo. 
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Parágrafo único. Para efeito de computo de efetivo exercício será considerado o 

afastamento do Servidor em virtude de: 

I - Férias; 

II - Casamento até três dias; 

III - Luto por morte de pessoa da família até 2º grau, três dias; 

IV - Convocação para o Serviço Militar; 

V - Júri e outros serviços obrigatórios por Lei; 

VI - Exercício de cargo de provimento em comissão na esfera municipal; 

VII - Exercício de cargo efetivo em comissão; 

VIII - Licença paternidade de até cinco dias; 

IX - Férias-prêmio ou licença-prêmio; 

X - Licença a Servidora gestante; 

XI - Licença por doença, acidente em serviço ou doença profissional, devidamente 

comprovada por laudo médico; 

XII - Estudo ou missão no país ou exterior em até 24 meses; 

XIII - Exercício em unidade de administração direta. 

Art. 18. A cada três anos, após aprovação na avaliação de desempenho, será 

concedida Progressão de Vencimentos aos Servidores efetivos. 
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§ 1º A progressão de vencimentos, que é a elevação da retribuição pecuniária ao 

Servidor dentro do mesmo cargo e de um nível de vencimentos para outro, é composta de 

um adicional de 3% (três por cento) do padrão de vencimentos do Servidor e terá o 

máximo de dez níveis, fazendo anotar o seu atual nível em ficha funcional. 

§ 2º O Servidor concursado, quando nomeado, cumprirá o estágio probatório pelo 

período de três anos, quando então terá início a contagem para o prazo do benefício. 

§ 3º O Servidor contemplado com a progressão terá reiniciado a contagem de 

tempo para efeito de nova progressão. 

§ 4º O Servidor que não adquirir direito à progressão de vencimentos 

permanecerá na mesma situação funcional e somente será promovido nos termos da lei, 

com inicio de novo período aquisitivo. 

Art. 19. Para efeito de progressão de vencimentos, será considerado o tempo de 

efetivo exercício no nível que o Servidor se encontrar. 

Art. 20. Não será computado como tempo de efetivo exercício no nível, quando o 

Servidor houver tido: 

I – licença com perda de vencimentos; 

II – suspensão disciplinar ou preventiva; 

III – licença para tratamento de assuntos particulares; 

IV – faltas injustificadas. 

Art. 21. A progressão de vencimentos implica somente em aumento de 

remuneração, sem qualquer alteração nas atribuições e responsabilidades do Servidor. 
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Art. 22. Será declarada sem efeito a progressão de vencimentos indevida, não 

ficando o Servidor, nesse caso, obrigado a restituições, salvo na hipótese de declaração 

falsa ou omissão intencional. 

Art. 23. Não serão beneficiados com a progressão salarial os Servidores que: 

I - estiverem em estágio probatório; 

II - estiverem em disponibilidade; 

III - estiverem em licença para tratamento de assuntos particulares; 

IV - houverem sofrido qualquer penalidade no período de avaliação, exceto 

advertência e repreensão; 

V - estiverem em licença para desempenho de mandato eletivo; 

VI - estiverem submetidos a processo administrativo. 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA A PROGRESSÃO 

Art. 24. Avaliação de Desempenho é um sistema de apreciação do desempenho 

do Servidor no cargo e de seu potencial de desenvolvimento. 

Art. 25. Os fatores que servirão de base para avaliação de desempenho dos 

Servidores públicos da Câmara Municipal são: 

I - assiduidade e pontualidade; 

II - produção e rendimento; 
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III - iniciativa e criatividade; 

IV - atenção e qualidade no trabalho; 

V - cooperação. 

Art. 26. Para a realização da avaliação de desempenho dos Servidores, será 

constituída uma comissão composta por três Servidores designados pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Alfredo Chaves. 

Art. 27. A avaliação, para fins de promoção por desempenho, será realizada de 

três em três anos, tendo o mês de setembro como referência. 

Art. 28. Terá direito à progressão de vencimentos somente o Servidor que na 

avaliação de desempenho obtiver no mínimo o conceito AD (atinge o desempenho) 

esperado em todos os fatores avaliados. 

§ 1º O Servidor que obtiver conceito AP (Atinge parcialmente o desempenho 

esperado), em qualquer fator avaliado, perderá o direito à progressão de vencimentos, 

mas serão propostas ações para a melhoria do seu desempenho. 

§ 2º O Servidor que obtiver conceito NA (não atinge o desempenho esperado) em 

qualquer fator avaliado, perderá o direito à progressão de vencimentos e será exonerado 

do cargo. 

§ 3º A secretaria se encarregará das formalidades burocráticas necessárias para 

fins de avaliação de desempenho. 
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CAPÍTULO VI 

DA REAVALIAÇÃO DOS CARGOS PÚBLICOS 

Art. 29. A reavaliação dos cargos públicos é a revisão das funções do cargo em 

virtude das mudanças em suas características e qualificações. 

Parágrafo único. Essa revisão poderá ocorrer quando: 

I - houver extinção de um cargo público; 

II - houver mudança no processo produtivo ou substituição de equipamentos e 

métodos. 

Art. 30. Os Servidores que ocupam os cargos reavaliados serão reenquadrados 

em outros cargos compatíveis com o seu nível de vencimentos e sua formação, através 

de Lei. 

CAPÍTULO VII 

DA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE TRABALHO 

Art. 31. A carga horária semanal de trabalho dos Servidores será regulamentada 

por ato da Presidência. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 32. As descrições das atividades, as responsabilidades e a escolaridade para 

o ingresso nos cargos fazem parte desta lei, conforme Descrição de Cargos (Anexo II). 
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Art. 33. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário, em especial as Leis n.ºs 488/2014, 519/2014 e 568/2016 e suas 

alterações. 

Alfredo Chaves (ES), 05 de agosto de 2019. 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
QUADRO DE CARGOS EFETIVOS E VENCIMENTOS 

 
Cargo 

 
Número de 

vagas 

 
Símbolo 

 
Padrão de Vencimentos 

 

 
Procurador Legislativo 

 
01 

 
CE-1 

 
R$ 3.780,00 

 

 
Analista de Contabilidade 

 
01 

 
CE-1 

 
R$ 3.780,00 

 

 
Analista de Comunicação 

 
01 

 
CE-2 

 
R$ 3.720,00 

 

 
Analista de Tecnologia da 

Informação 
 

 
01 

 
CE-3 

 
R$ 2.980,00 

 
Auditor Público Interno 

 
01 

 
CE-1 

 
R$ 3.780,00 

 

 
Oficial Administrativo 

 
02 

 
CE-4 

 
R$ 2.540,00 

 

 
Motorista 

 

 
01 

 
CE-5 

 
R$ 1.860,00 

 
Auxiliar de Serviços Gerais 

 

 
02 

 
CE-6 

 
R$ 1.180,00 

 
Auxiliar de Manutenção 

 

 
01 

 
CE-6 

 
R$ 1.180,00 

Alfredo Chaves (ES), 05 de agosto de 2019. 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO II 
DESCRIÇÃO DE CARGOS 

_________________________________________________________________ 

Cargo: PROCURADOR LEGISLATIVO 

Descrição das atribuições: 

I - representar o Poder Legislativo Municipal e defendê-lo em juízo ou fora dele, em 

todo e qualquer processo; 

II - opinar sobre interpelação de textos legais; 

III - elaborar e/ou analisar minuta de contratos, convênios, acordos, ajustes e 

outros; 

IV - emitir pareceres em assuntos de sua competência; 

V - proceder à análise e/ou redação de projetos de leis, resoluções, decretos 

legislativos, contratos, regulamentos e afins; 

VI - preparar as informações a serem prestadas em Mandados impetrados contra 

ato da Mesa Diretora e da Presidência; 

VII - manter a Presidência da Câmara Municipal informados sobre os processos 

judiciais em andamento, providências adotadas e despachos proferidos; 

VIII - assessorar, quando solicitado, as comissões de sindicâncias e inquéritos 

administrativos; 

IX - desenvolver, quando solicitado, estudos jurídicos das matérias em exame nas 

Comissões e no Plenário, com o objetivo de subsidiar os autores e responsáveis pelos 

pareceres e debates; 

X - exercer outras atividades correlatas. 
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Instrução: O cargo de Procurador Legislativo deverá ser preenchido por Bacharel 

em Direito devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. 

_________________________________________________________________ 

Cargo: ANALISTA DE CONTABILIDADE 

Descrição das atribuições: 

I - assessorar o Presidente quanto ao planejamento, coordenação, controle e 

avaliação das atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal, elaborar em coordenação 

com a Presidência a proposta orçamentária anual de acordo com a política estabelecida 

pelo governo municipal; 

II - promover a execução de atividades de natureza econômico-financeira da 

Câmara Municipal; 

III - obter informações de natureza econômico-financeiras a respeito da Câmara 

Municipal, mantendo atualizado um sistema de registros e dados estatísticos das 

informações colhidas; 

IV - remeter à Prefeitura Municipal e aos outros órgãos, na época própria, os 

balancetes mensais, financeiro e orçamentário, para fins de consolidação das contas 

públicas municipais e, para fins orçamentários, a previsão de despesas da Câmara 

Municipal para o exercício seguinte; 

V - fazer registrar, sintética e analiticamente, em todas as suas fases, as operações 

da Câmara Municipal resultantes e independentes da execução orçamentária, bem como 

os bens patrimoniais; 

VI - organizar, mensalmente, os balancetes do exercício financeiro; assinar os 

balanços, balancetes, e outros documentos de apuração contábil e financeira, visando 

todos os documentos contábeis; 
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 VII - levantar na época própria, o balanço geral da Câmara Municipal, contendo os 

respectivos quadros demonstrativos; processar a despesa, e manter o registro e os 

controles contábeis da administração financeira e patrimonial da Câmara Municipal; 

VIII - acompanhar e controlar a execução de contratos celebrados pela Câmara 

Municipal; promover o empenho prévio das despesas; acompanhar a execução 

orçamentária, em todas as suas fases, conferindo todos os elementos dos respectivos 

processos; 

IX - promover o exame e conferência dos processos de pagamento, tomando as 

providências cabíveis quando se verificarem irregularidades; 

X - fornecer elementos, quando solicitados, para a abertura de créditos adicionais; 

XI - manter o controle dos depósitos e retiradas bancárias, conferindo, no mínimo, 

uma vez por mês, os extratos de contas correntes; promover o recebimento das 

importâncias devidas à Câmara Municipal; autorizar o pagamento da despesa, de acordo 

com as disponibilidades de numerário; 

XII - promover o registro dos títulos e valores sob guarda e providenciar depósitos 

nos estabelecimentos de crédito; determinar o recebimento de suprimentos de 

numerários, necessários aos pagamentos de cada dia, mediante cheques ou ordens 

bancárias; 

XIII - promover, para fins de integração à Contabilidade Central do Município, na 

Prefeitura Municipal, o encaminhamento dos demonstrativos contábeis já mencionados e, 

anualmente, os empenhos não pagos, assim como os inventários dos bens em poder da 

Câmara Municipal; elaborar a prestação de contas da Câmara Municipal; promover, no 

encerramento do exercício, a entrega do saldo numerário em seu poder à Secretaria 

Municipal de Finanças; 

XIV - efetuar a montagem dos processos de empenho/liquidações e pagamentos. 
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XV - preparar relatórios que demonstrem o comportamento geral da execução 

orçamentária em função da disponibilidade financeira; 

XVI - incumbir-se dos contatos com estabelecimentos bancários, em assuntos de 

sua competência; 

XVII - providenciar o recolhimento das contribuições previdenciárias dos Servidores 

da Câmara Municipal; 

XVIII - providenciar o recolhimento do imposto de renda, incidente na fonte, sobre 

os rendimentos pagos a qualquer título aos Vereadores, aos Servidores da Câmara 

Municipal e a terceiros; 

XIX - exercer outras atividades correlatas. 

Instrução: Bacharelado em Ciências Contábeis, com a devida inscrição no 

Conselho de Contabilidade. 

_________________________________________________________________ 

Cargo: ANALISTA DE COMUNICAÇÃO 

Descrição das atribuições: 

I - apresentar, apurar e editar notícias de atos relevantes do Poder Legislativo 

Municipal para atualização do site institucional; 

II - monitorar os canais de comunicação e redes sociais, promovendo também a 

interação com seguidores e usuários; 

III - assessorar a produção de discursos do Presidente e demais Vereadores para 

pronunciamentos em Sessões Solenes ou demais cerimônias em que estiverem 

representando a Câmara Municipal; 



06/08/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1320

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 69

 
  
 

17 
 

IV - assessorar os Vereadores na preparação de correspondências; 

V - elaborar boletins informativos a critério do superior, submetendo-lhe a 

publicação; 

VI - organizar e manter atualizado cadastro contendo nomes, telefones e 

endereços de autoridades e instituições de interesse da Câmara Municipal; 

VII - manter-se atualizado sobre a história e o funcionamento da Câmara Municipal, 

com o objetivo de prestar informações corretas aos visitantes; 

VIII - desenvolver programas de visitação de alunos de estabelecimentos de ensino 

às dependências da Câmara Municipal, expondo sobre sua organização e seu 

funcionamento e a importância da representação exercida pelos Vereadores; 

IX - desenvolver outros programas com vistas a promover o nome da Câmara 

Municipal, por meio da integração da comunidade com os trabalhos legislativos; 

X - promover a realização das atividades de divulgação, imprensa e relações 

públicas da Câmara Municipal, dirigindo e supervisionando o sistema de informações 

acerca dos serviços do Poder Legislativo Municipal; 

XI - realizar atividades jornalísticas na cobertura de eventos de interesse da 

Câmara Municipal; 

XII - apreciar as relações existentes entre a Câmara Municipal e o público em geral, 

propondo medidas para melhorá-Ias; 

XIII - programar solenidades, expedir convites e anotar as providências que se 

façam necessárias ao fiel cumprimento dos programas; 

XIV - promover a organização de arquivos de recortes de jornais relativos a 

assuntos de interesse do Poder Legislativo Municipal; 

XV - providenciar a cobertura jornalística das atividades e de atos de caráter 
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público da Câmara Municipal; 

XVI - providenciar, junto à imprensa, a publicação, retificação e revisão dos atos da 

Câmara Municipal; 

XVII - exercer outras atividades correlatas. 

Instrução: Bacharelado em Comunicação Social, com habilitação em Relações 

Públicas ou Jornalismo, ou Bacharelado em Relações Públicas, com a devida inscrição 

em conselho de classe ou órgão de registro respectivo. 

 _________________________________________________________________ 

Cargo: AUDITOR PÚBLICO INTERNO 

Descrição das atribuições: 

 I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do 

Município, promover a integração operacional e orientar os procedimentos de controle no 

âmbito da Câmara Municipal; 

 II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, 

supervisionando e auxiliando os setores no cumprimento das normas do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo; 

 III - assessorar a administração do Poder Legislativo Municipal nos aspectos 

relacionados com os controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, 

podendo emitir relatórios e pareceres internos sobre os mesmos; 

 IV - interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à execução 

orçamentária, financeira e patrimonial; 

 V - medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de 

controle interno, por meio das atividades de auditoria interna a serem realizadas, 
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mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos, 

podendo expedir relatórios internos com recomendações para o aprimoramento dos 

controles; 

 VI - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da 

Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais; 

 VII - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade 

dos atos de gestão, avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade na 

gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da Câmara Municipal; 

 VIII - supervisionar as medidas adotadas pelo Poder Legislativo Municipal, para 

retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos 

dos artigos 22 e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 IX - tomar as providências, conforme disposto no art. 31, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e 

mobiliária aos respectivos limites; 

 X - acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal 

nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido 

da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das 

informações constantes de tais documentos; 

 XI - manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca da regularidade e 

legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade sobre o cumprimento 

e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres; 

 XII - propor a melhoria ou ampliação de sistemas de processamento eletrônico de 

dados com o objetivo de aprimorar o controle interno, agilizar as rotinas e melhorar o nível 

das informações; 

 XIII - verificar os atos da admissão de pessoal para posterior registro no Tribunal de 
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Contas;  

 XIV - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure 

a Tomada de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, nas ações destinadas a 

apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem 

em prejuízo ao erário praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as 

contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; 

 XV - representar ao Sistema de Controle Interno do Município, sob pena de 

responsabilidade solidária, sobre as irregularidades e ilegalidades identificadas e as 

medidas adotadas. 

 Instrução: O cargo de Auditor Público Interno deverá ser preenchido por Servidor 

com escolaridade de nível superior nas áreas do Direito, Contabilidade ou Administração 

Pública. 

_________________________________________________________________ 

Cargo: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Descrição das Atribuições: 

I - planejar, coordenar, controlar e executar serviços de tecnologia da informação 

para todos os setores e gabinetes da Câmara Municipal; 

II - implantar um sistema integrado de informatização de toda administração 

legislativa; 

III - acompanhar, controlar e manter em funcionamento os computadores da 

Câmara Municipal; 

IV - acompanhar a utilização e os trabalhos desenvolvidos nos computadores da 

Biblioteca e Espaço de Pesquisa e Capacitação da Câmara Municipal; 

V - executar e coordenar a utilização dos aparelhos eletrônicos do plenário e outros 
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equipamentos correlatos; 

VI - gravar através do sistema de áudio todas as sessões ordinárias e 

extraordinárias, além das sessões solenes e outros eventos promovidos pela Câmara 

Municipal ou terceiros; 

VII - dar funcionamento às máquinas de impressão, scanners e fotocópia da 

Câmara Municipal; 

VIII - agendar e acompanhar os eventos realizados no plenário da Casa; 

IX - dar funcionamento o sistema de rede, internet, intranet e outros serviços online 

utilizados na Câmara Municipal; 

X - administrar o Portal da Transparência; 

XI - administrar, no site da Câmara Municipal, os sistemas E/Sic/Fale Conosco, 

bem como publicar os áudios das sessões, atualizar o calendário, e-mails institucionais, 

dentre outras funções dessa natureza; 

 

XII - administrar linhas telefônicas, contas e dos aparelhos celulares; 

XIII - desenvolver outras atividades afins. 

Instrução: Bacharelado em Ciência da Computação, Curso de Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou curso superior similar. 

_________________________________________________________________ 

Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO 

Descrição das Atribuições: 

I – acompanhar os trabalhos de todas as formas de sessão da Câmara Municipal; 
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II – assistir os outros órgãos da administração da Câmara Municipal quando 

solicitado; 

III – encaminhar as matérias para publicações nos órgãos da imprensa, no átrio 

do edifício da Câmara e em outros locais públicos; 

IV – auxiliar na confecção de folhas de pagamento e verificar atentamente a 

presença dos Servidores e Vereadores; 

V – realizar trabalho de digitação, cópia, recebimento, distribuição e registro dos 

documentos públicos; 

VI – providenciar o arquivamento de ofícios expedidos e recebidos, portarias, 

resoluções, proposições em geral, decretos, Leis, relatórios e pareceres; 

VII – realizar o atendimento ao público; 

VIII – executar e promover atividades relacionadas a gestão de pessoas; 

IX – executar outras atividades correlatas supervisionadas pela Diretoria 

Administrativa. 

Instrução: ensino médio completo. 

_________________________________________________________________ 

Cargo: MOTORISTA 

Descrição das atribuições: 

I - transportar o Presidente, Vereadores e Servidores a serviço da Câmara 

Municipal; 

II - vistoriar o veículo rotineiramente, para certificação de suas condições de 

funcionamento; 
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III - transportar documentos e bens da Câmara; 

IV - zelar pela manutenção do veículo, comunicando as falhas e solicitando 

reparos; 

V - providenciar abastecimento, lubrificação, lavagem dos veículos da Câmara 

Municipal; 

VI - recolher o veículo à garagem após a conclusão dos serviços; 

VII - cuidar da agenda de compromissos do Presidente da Câmara Municipal; 

VIII - emitir relatório diário das atividades desenvolvidas; 

IX - executar outras tarefas correlatas. 

Instrução: ensino fundamental completo. 

 

Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 

Descrição das atribuições: 

I - executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências 

internas e externas da Câmara Municipal, bem como serviços de entrega, recebimento, 

confecção e atendimento, utilizando os materiais e instrumentos adequados e rotinas 

previamente definidas; 

II - efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em 

geral, de maneira a mantê-los em condições de uso adequado; 

III - auxiliar na remoção de móveis e equipamentos; 
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IV - separar os materiais recicláveis para descarte sustentável; 

V - reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes; 

VI - controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua área de 

atuação; 

   VII - receber, conferir, separar e armazenar materiais de limpeza; 

VIII - executar outras atividades de apoio operacional; 

IX - zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos utilizados 

no trabalho; 

X - preparar e servir alimentos e bebidas não alcoólicas; 

   XI - dar apoio de copeiragem nas sessões legislativas, solenes, entre outros 

eventos internos. 

XII - auxiliar na cozinha, quando solicitado, no preparo de refeições e lanches; 

XIII - receber, conferir, separar e armazenar os gêneros alimentícios; 

XIV - operar aparelhos ou equipamentos de preparo e manipulação dos gêneros 

alimentícios e aparelhos de aquecimento ou refrigeração; 

XV - executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério da 

administração legislativa. 

Instrução: ensino fundamental incompleto. 
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Cargo: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 

Descrição das Atribuições: 

I - executar serviços de jardinagem, preparando terreno e plantando sementes ou 

mudas de flores e árvores, de acordo com a época e local; 

II - conservar áreas jardinadas, podando e aparando em épocas determinadas, 

adubando e arando adequadamente, removendo folhagens secas e procedendo a 

limpeza das mesmas; 

III - manter os jardins preservados, colocando grades ou outros anteparos, 

conforme orientação recebida; 

IV - operar equipamentos e máquinas de pequeno porte específicas de 

jardinagem; 

V - zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de 

proteção apropriados, quando da execução dos serviços; 

VI - zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 

instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

VII - executar tratamento e descarte sustentável dos resíduos gerados na Câmara 

Municipal, de maneira que seja possível a sua reciclagem; 

VIII - efetuar manutenções elétricas e hidráulicas; 

IX - efetuar manutenção, limpeza e abastecimento de bebedouros; 

 

X - efetuar manutenção em rede de esgoto; 

 

XI - efetuar manutenção de pintura, móveis, entre outros; 
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XII - executar a limpeza da área externa da Câmara Municipal; 

 

XIII - providenciar o hasteamento de bandeiras em dias de Sessão ou sempre que 

solicitado; 

 

XIV - efetuar dedetizações de pequeno porte. 

 

XV - executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério da 

administração legislativa. 

Instrução: ensino fundamental incompleto. 

 

Alfredo Chaves (ES), 05 de agosto de 2019. 

 
 

                                 FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
                                            PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO III 
FICHA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL EM ESTÁGIO 

PROBATÓRIO 

 
Nome: ________________________________________________ 
 
Cargo: ________________________________________________ 

 
Avaliação: (  ) acompanhamento       (  ) final 
 
Assinale com “X” o grau correspondente a cada fator. 
 
 

Fatores 
 

 
S

SD 

 
A

AD 

 
A

AP 

 
N

NA 

Idoneidade Moral 
Ética Profissional     
Relacionamento Interpessoal     
Conduta Profissional     

Conceito     

Assiduidade e Pontualidade 

Presença no trabalho     
Pontualidade     

Conceito     

Disciplina 

Comprometimento     
Conceito     

Capacidade de Adaptação 
    

Cumprimento das tarefas inerentes ao cargo     
Domínio no trabalho     
Zelo por equipamentos e materiais     

Conceito     

Eficiência 
    

Cooperação     
Qualidade no trabalho     
Eficiência e atenção na produção     
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Aperfeiçoamento pessoal     
Conceito     

 
SD = supera o desempenho esperado 
AD = atinge o desempenho esperado 
AP = atinge parcialmente o desempenho esperado 
NA = não atinge o desempenho esperado 
 
 
Parecer da Comissão de Avaliação     Data: _____/______/__________ 
 
_________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________ 

 
__________________________________ 

                                                              Assinatura do Avaliado 
 
Assinatura da Comissão: 
 
1. _____________________________ 
 
2. _____________________________ 
 
3. _____________________________ 
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ANEXO IV 
DESCRIÇÃO DOS FATORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES 

DA CÂMARA MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 
 

Fatores Descrição 
 

 
Idoneidade Moral 

Considere a sua postura ética e moral em relação ao 

respeito ao serviço, bens e tudo mais que for 

público. Avalie seu compromisso com a verdade, 

com a relação com seus colegas de trabalho, 

superiores, sociedade em geral e a difusão da 

imagem de um serviço público de qualidade. 

 
Assiduidade e Pontualidade 

Considere o comparecimento diário ao trabalho e o 

número de faltas que o Servidor apresenta por 

justificativa ou não, e se o mesmo chega atrasado 

ou ausenta-se antes de findar o período. 

 
 

Disciplina 

Avalie tendo em vista a maneira pela qual o Servidor 

acata e cumpre as ordens recebidas e a forma pela 

qual segue normas estabelecidas ou se precisa ser 

lembrado de suas obrigações, bem como considere 

a capacidade do Servidor concentra-se nas 

atividades correlatas ao seu cargo. 

 
 

Capacidade de Adaptação 

Considere o interesse que o Servidor demonstra 

pelo seu trabalho diário, se tem discernimento e 

compreensão das tarefas que lhes são designadas e 

se tem atenção sobre os materiais e equipamentos 

que estão sob sua guarda e responsabilidade. 

 
 

Eficiência 

Compare a qualidade do trabalho apresentado com 

aquela que é esperada, se executa seu trabalho com 

eficiência, rapidez e pontualidade, mesmo que não 

haja aumento de serviço produz mais que o 

necessário, bem como avalie seu interesse em 

aperfeiçoar-se e progredir e se seu trabalho favorece 

o perfeito andamento do serviço. 

 

Observação: Para efeito de aprovação no estágio probatório o Servidor deverá obter no 
mínimo o conceito AD (atinge o desempenho esperado), em cada fator de avaliação. 
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ANEXO V 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES 
 
Nome: ________________________________________________ 
 
Cargo: ________________________________________________ 

 
Avaliação: (  ) acompanhamento       (  ) final 
 
 
Assinale com “X” o grau correspondente a cada fator. 
 
 

Fatores 
 

 
S

SD 

 
A

AD 

 
A

AP 

 
N

NA 

Assiduidade e Pontualidade 

Presença no trabalho     
Pontualidade     

Conceito     

Produção e Rendimento 

Cumprimento das tarefas inerentes ao cargo     
Domínio do trabalho     

Conceito     

Iniciativa e Criatividade 

Aperfeiçoamento pessoal     
Inovação no trabalho     
Capacidade Criativa     

Conceito     

Atenção e Qualidade no Trabalho   
  

Zelo por equipamentos e materiais     
Qualidade no trabalho     
Eficiência e atenção na produção     

Conceito     

Cooperação 
    

Colaboração     
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Participação     
Conceito     

 
 
SD = supera o desempenho esperado 
AD = atinge o desempenho esperado 
AP = atinge parcialmente o desempenho esperado 
NA = não atinge o desempenho esperado 
 
 
Parecer da Comissão de Avaliação     Data: _____/______/__________ 
 
_________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________ 

 
__________________________________ 

                                                              Assinatura do Avaliado 
 
Assinatura da Comissão: 
 
1. _____________________________ 
 
2. _____________________________ 
 
3. _____________________________ 
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ANEXO VI 

DESCRIÇÃO DOS FATORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES 

 
Fatores Descrição 

 
Assiduidade e Pontualidade 

Considere o comparecimento diário ao trabalho e o 
número de faltas que o Servidor apresenta por 
justificativa ou não, e se o mesmo chega atrasado 
ou ausenta-se antes de findar o período. 

 
Produção e Rendimento 

Considere o domínio que o Servidor apresenta 
quanto ao desenvolvimento das tarefas inerentes as 
funções do cargo, comparando a quantidade e a 
qualidade de trabalho apresentada com aquela que 
é esperada. 

 
 

Iniciativa e Criatividade 

Considere a capacidade criativa que o Servidor 
demonstra pelo seu trabalho diário para melhorar o 
desenvolvimento das tarefas, e a iniciativa em 
aperfeiçoar-se e progredir, sempre inovando a 
maneira de trabalhar, com isso, melhorando o 
processo. 

 
 

Atenção e Qualidade no 
Trabalho 

Compare a qualidade do trabalho apresentado com 
aquela que é esperada, se executa seu trabalho com 
eficiência, rapidez e atenção, mesmo que não haja 
aumento de serviço produz mais que o necessário, 
bem como considere a capacidade do Servidor 
concentra-ser nas atividades correlatas ao seu 
cargo. 

 
Cooperação 

Avalie a capacidade de trabalho em equipe e a 
disponibilidade do Servidor em colaborar e participar 
do desenvolvimento de tarefas, além das 
designadas ao seu cargo. 

 
Observação: Para efeito de progressão de vencimentos o Servidor deverá obter no 

mínimo o conceito AD (atinge o desempenho esperado), em cada fator de avaliação. 
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Alto Rio Novo

Prefeitura

SEXTA CONVOCAÇÃO - EDITAL N. 002 2019
Publicação Nº 217128

CONVOCAÇÃO

Fica convocada a candidata abaixo relacionada, nos termos do Título XI do Edital n°.002/2019 (Decreto n°. 5635/2019), 
conforme homologação publicada no DOM/ES sob o n°. 210603, Edição n°. 1297, págs. 45/54, de 04/07/2019, para apre-
sentação dOS documentos relacionados no item 14 do Edital n°. 002/2019, inclusive o exame de aptidão física e mental, 
adequada ao exercício da função, até o dia 12/08/2019, no horário de 12h00min às 18h00min (segunda à quinta-feira) 
e no horário de 07h00min às 13h00min (sexta-feira), no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Alto Rio 
Novo, situada na Rua Paulo Martins, n°. 266, Santa Bárbara, Alto Rio Novo – ES, para posterior contratação para o pleito 
de 01 (uma) vaga para o cargo de Enfermeiro, solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde, seguindo a classificação 
abaixo. Fica convocada, ainda, a referida candidata para retirar o check-in necessário para a realização dos exames, até o 
dia 08/08/2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no horário de 08h00min às 11h00min e 13h00min às 16h00min.

1. ENFERMEIRO

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO

04 RAYLA RANY ROSA DIAS 52

Nos termos do item 14 do Edital n°. 002/2019 (Decreto n°. 5.635/2019), o candidato deverá apresentar, obrigatoriamen-
te, os seguintes documentos:

14 - No ato da contratação, o candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar os seguintes documentos:

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

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

III - fotocópia de documento comprobatório de inscrição do PIS/PASEP e em caso de não possuí-lo, apresentar extrato 
da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, comprovando a inexistência da inscrição, juntamente com declaração, 
constante no Anexo IX do presente Edital;

IV - comprovante de conta corrente (Banestes);

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

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

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

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

IX - Fotocópia da carteira de identidade profissional, acompanhada da certidão em original de regularidade emitida pelo 
Conselho de Classe, conforme descrito no Item 6.3.1 deste Edital, para os cargos de Médico, Enfermeiro, Odontólogo, 
Fisioterapeuta, Farmacêutico, Psicólogo, Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia, Auxiliar de Consultório Odonto-
lógico, Engenheiro Civil, Engenheiro Ambiental, Técnico Agrícola, Contador e Assistente Social, sendo inválida a certidão 
que não apresentar rigorosamente a situação atualizada do candidato e com prazo de validade expirada;

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

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

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

http://www.tjes.jus.br
http://www.jfes.jus.br
http://www.tse.jus.br
http://www.receita.fazenda.gov.br
http://www.receita.fazenda.gov.br
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XIII - fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos;

XIV - fotocópia do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (para candi-
datos do sexo masculino);

XV - fotocópia do comprovante de escolaridade (diploma/histórico/CERTIFICADO escolar) específico para o cargo pleitea-
do, sendo que não será aceita Declaração Escolar;

XVI - declaração (original) de que não possui outro cargo público, a não serem as acumulações previstas no artigo 37, 
inciso XVI, da Constituição Federal/88;

XVII - declaração (original) de que não percebe proventos de aposentadoria que caracterizem acumulação ilícita de cargos, 
na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal/88;

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

XIX - declaração (original) de bens do candidato;

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

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

XXII - declaração (original) de disponibilidade e compatibilidade diária de horários para o serviço público.

XXIII - fotocópia da Certidão de Nascimento, ou se for casado, cópia da Certidão de Casamento, ou se for separado/divor-
ciado cópia da Certidão de Casamento com a averbação da separação/divórcio, ou se for viúvo cópia da Certidão de Óbito 
do Cônjuge anexada à Certidão de Casamento, ou ainda, no caso de união estável, apresentar a competente declaração, 
anexando cópia do R.G. do cônjuge;

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

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

14.1 – Toda a documentação a ser apresentada para fins de contratação, deverá ser autenticada no ato da entrega dos 
documentos no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, pelo servidor público a quem o documento deva ser 
apresentado, devendo para tanto, serem apresentados os originais dos respectivos documentos para conferência e confir-
mação da autenticidade dos mesmos.

14.1.1 - Fica ainda, dispensada a exigência de reconhecimento de firma em cartório, devendo o candidato apresentar o 
documento de identificação para que o servidor do Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal possa 
confrontar a assinatura do documento de identificação do candidato com aquela constante no documento/declaração apre-
sentada pelo candidato, ou estando este presente, assine o documento diante do servidor público.

14.1.1.1 - O candidato poderá, se preferir, apresentar os documentos para fins de contratação por meio de cópia autenti-
cada em cartório e/ou com reconhecimento de firma em cartório, dispensada nova conferência com o documento original.

14.2 - O candidato que possui identidade provisória deverá apresentar a fotocópia do Registro Geral (C.I) de que trata o 
inciso I, alínea “a” do item 6 dentro do prazo de validade.

14.3 - Em relação à apresentação do comprovante de residência, caso o mesmo esteja em nome:

a) do cônjuge, deverá apresentar também certidão de casamento; e

b) de terceiros, o candidato deverá apresentar também declaração em original emitida pelo proprietário do imóvel, infor-
mando o vínculo existente entre os mesmos.

O não comparecimento do candidato implicará em desistência da vaga, caso chegue até sua colocação, nos termos do 
Processo Seletivo (Edital n°. 002/2019), destinado à contratação temporária por excepcional interesse público, podendo 
assim ser convocado o próximo classificado.

O candidato convocado, que não comparecer para a realização do exame de aptidão física e mental, adequada ao exercício 
do cargo, perderá o direito a celebração do contrato, também, de acordo com o Processo Seletivo Simplificado (Edital n°. 
002/2019).

Gabinete do Prefeito, 05 de agosto de 2019.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal
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Anchieta

Prefeitura

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2017
Publicação Nº 217124

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 014/2017

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE ANCHIETA-ES e a Empresa SPAÇO TURISMO, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VE-
ÍCULOS LTDA - EPP.

Objeto: contratação de serviços de transporte escolar para atender alunos da rede municipal e estadual de ensino do 
município de Anchieta.

Valor GLOBAL: O valor global do Contrato corresponde a R$ 176.419,75(Cento e setenta e seis mil, quatrocentos e deze-
nove reais e setenta e cinco centavos)

Vigência- 03 (três) meses

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária:

Secretaria Classificação Funcional Natureza de Despesa Fonte de Recurso Ficha

Secretaria Municipal de 
Educação

123630132050 33903999000 10010000000 0000760

Secretaria Municipal de 
Educação

123610122045 33903999000
11110000000
21230000000
11250001000

0001769

Secretaria Municipal de 
Educação

123650122047 33903999000 11110000000 0001890

Secretaria Municipal de 
Educação

123650122046 33903999000 11110000000 0000947

PROCESSO Nº 13446/2019

RESULTADO HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 003/2019
Publicação Nº 217188

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 003/2019

O Município de Anchieta/ES, de acordo com as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Municipal nº 1328 de 02 
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de outubro de 2018 e Lei Municipal Nº 1.315 de 27 de agosto de 2018, torna público o resultado de julgamento da docu-
mentação de habilitação da Tomada de Preços 003/2019, Processo nº. 4880/2019, que tem como objeto a contratação 
de empresa especializada para Construção de uma Ponte com vinte quatro metros de comprimento (24 metros), sobre 
o Córrego Corindiba, Localizado na Comunidade de Dois Irmãos de Olivânia e Construção de Passarela Sobre o Rio Una, 
localizado na Avenida Deuvalina Teles, Bairro Alvorada, de acordo com o projeto em anexo, com emprego de mão de obra, 
materiais e equipamentos., onde foram HABILITADAS as empresas TECFORT CONSTRUTORA LTDA EPP para o Item 01 e 
ATUAL EDIFICAÇÕES EIRELI ME para o item 02 na segunda fase do certame. Conforme determina o § 4º do Art. 109 da Lei 
8.666/93 e suas alterações, as empresas terão o prazo legal após a publicação do resultado para apresentarem recurso.

Anchieta/ES,05/08/2019

Renata Santos da Costa

Presidente CPL/PMA – ES

AVISO DE LICITAÇÃO PP 012/2019 - FMS
Publicação Nº 217324

AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2019

Processo n.º 6692/2019

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Anchieta/ES, através da sua Pregoeira Oficial, torna público após suspensão 
para revisão do edital e as devidas alterações, que a licitação em referência será realizado na forma abaixo:

Credenciamento e recebimento dos envelopes: De 09:00 às 09:30 do dia 21/08/2019.

Abertura das Propostas e Sessão de Disputa: às 09:30 do dia 21/08/2019.

Objeto: Contratação de empresa especializada em seguro de veículos para a frota do Fundo Municipal de Saúde, conforme 
especificações e quantitativos constantes no Anexo I do presente Edital.

Anchieta, 05 de agosto de 2019.

Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA
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Aracruz

Prefeitura

DECRETO N° 36606
Publicação Nº 217305

DECRETO Nº 36.606, DE 30/07/2019.

CONCEDE APOSENTADORIA ESPECIAL MAGISTÉRIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM 
FULCRO NO ART.6º, INC. I, II, III E IV E ART.7º DA EC 41/2003 C/C ART. 40, § 5º DA CF/88.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido a Servidora CARLA MARIA MARTINS PEREIRA, Matrícula 604, que exerce o cargo de PROFESSOR DE 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS, Nível II, Padrão “J”, APOSENTADORIA ESPECIAL MAGISTÉRIO, com proventos 
na INTEGRALIDADE, os quais serão pagos através do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 
de Aracruz – IPASMA, conforme Processo nº. 2019.04.48593 P.

Parágrafo único. A Servidora acima mencionada conta com 26 (vinte e seis) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias 
de Tempo de Contribuição.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 01/08/2019.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 30 de Julho de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36607
Publicação Nº 217306

DECRETO Nº 36.607, DE 30/07/2019.

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM 
FULCRO NO ART. 6º, INCISOS I, II, III, IV E ART. 7º DA EC 41/2003.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido ao Servidor DONINO FERREIRA NUNES, Matrícula nº 281, que exerce o Cargo de AJUDANTE DE 
SERVIÇO PÚBLICO, Nível I, Padrão “L” APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO com 
proventos na INTEGRALIDADE, os quais serão pagos através do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Município de Aracruz – IPASMA, conforme Processo nº 2019.04.48481 P.

Parágrafo único. O Servidor acima mencionado conta com 37 (trinta e sete) anos e 10 (dez) dias de Tempo de Contribui-
ção.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 01/08/2019.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 30 de Julho de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 36608
Publicação Nº 217307

DECRETO Nº 36.608, DE 30/07/2019.

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM 
FULCRO NO ART. 6º, INCISOS I, II, III, IV, E ART. 7º DA EC 41/2003.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido a Servidora IRIA DE FÁTIMA BOBBIO ZUCOLOTTO, Matrícula 2746, que exerce o cargo de ASSIS-
TENTE DE ADMINISTRAÇÃO III, Nível V, Padrão “I”, APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRI-
BUIÇÃO com proventos na INTEGRALIDADE, os quais serão pagos através do Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Município de Aracruz – IPASMA, conforme Processo nº 2019.04.48530 P.

Parágrafo único. A Servidora acima mencionada conta com 30 (trinta) anos, 10(dez) meses e 10 (dez) dias de Tempo de 
Contribuição.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 01/08/2019.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 30 de Julho de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36609
Publicação Nº 217308

DECRETO Nº 36.609, DE 30/07/2019.

CONCEDE APOSENTADORIA ESPECIAL MAGISTÉRIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM 
FULCRO NO ART.6º, INC. I, II, III E IV E ART.7º DA EC 41/2003 C/C ART. 40, § 5º DA CF/88.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido a Servidora IVANETE ANDRE DE OLIVEIRA ROCHA, Matrícula 1941, que exerce o cargo de PRO-
FESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS, Nível I, Padrão “I”, APOSENTADORIA ESPECIAL MAGISTÉRIO, com 
proventos na INTEGRALIDADE, os quais serão pagos através do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Município de Aracruz – IPASMA, conforme Processo nº. 2019.04.48461 P.

Parágrafo único. A Servidora acima mencionada conta com 25 (vinte e cinco) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de 
Tempo de Contribuição.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 01/08/2019.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 30 de Julho de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 36610
Publicação Nº 217309

DECRETO Nº 36.610, DE 30/07/2019.

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM 
FULCRO NO ART. 6º, INCISOS I, II, III, IV, E ART. 7º DA EC 41/2003.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido a Servidora MARIA APARECIDA GOMES, Matrícula 2054, que exerce o cargo de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS I, Nível I, Padrão “H”, APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO com 
proventos na INTEGRALIDADE, os quais serão pagos através do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Município de Aracruz – IPASMA, conforme Processo nº 2019.04.48551 P.

Parágrafo único. A Servidora acima mencionada conta com 32 (trinta e dois) anos, 08(oito) meses e 29 (vinte e nove) dias 
de Tempo de Contribuição.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 01/08/2019.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 30 de Julho de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36611
Publicação Nº 217310

DECRETO Nº 36.611, DE 30/07/2019.

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM 
FULCRO NO ART. 6º, INCISOS I, II, III, IV, E ART. 7º DA EC 41/2003.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido a Servidora MARIA CLARICE SARCINELLI MARIN, Matrícula 6175, que exerce o cargo de PROFES-
SOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – DEFICIÊNCIA AUDITIVA, Nível II, Padrão “G”, APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE 
E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO com proventos na INTEGRALIDADE, os quais serão pagos através do Instituto de Previdência 
e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz – IPASMA, conforme Processo nº 2019.04.48578 P.

Parágrafo único. A Servidora acima mencionada conta com 32 (trinta e dois) anos, 10(dez) meses e 18 (dezoito) dias de 
Tempo de Contribuição.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 01/08/2019.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 30 de Julho de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 36612
Publicação Nº 217311

DECRETO Nº 36.612, DE 30/07/2019.

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM 
FULCRO NO ART. 6º, INCISOS I, II, III, IV, E ART. 7º DA EC 41/2003.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido a Servidora MARIA JOSÉ SELVATICI SCARPAT, Matrícula 1367, que exerce o cargo de AGENTE 
ADMINISTRATIVO II, Nível V, Padrão “J”, APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO com 
proventos na INTEGRALIDADE, os quais serão pagos através do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Município de Aracruz – IPASMA, conforme Processo nº 2019.04.48561 P.

Parágrafo único. A Servidora acima mencionada conta com 30 (trinta) anos, 01(um) mês e 21 (vinte e um) dias de Tempo 
de Contribuição.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 01/08/2019.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 30 de Julho de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36613
Publicação Nº 217312

DECRETO Nº 36.613, DE 30/07/2019.

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM 
FULCRO NO ART. 6º, INCISOS I, II, III, IV, E ART. 7º DA EC 41/2003.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido a Servidora ZENILDA RANGEL CABIDELLI, Matrícula 928, que exerce o cargo de TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA, Nível M1-30, Padrão “I”, APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO com 
proventos na INTEGRALIDADE, os quais serão pagos através do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Município de Aracruz – IPASMA, conforme Processo nº 2019.04.48566 P.

Parágrafo único. A Servidora acima mencionada conta com 31 (trinta e um) anos, 10(dez) meses e 10 (dez) dias de Tempo 
de Contribuição.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 01/08/2019.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 30 de Julho de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 36614
Publicação Nº 217313

DECRETO Nº 36.614, DE 30/07/2019.

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM 
FULCRO NO ART. 6º, INCISOS I, II, III, IV, E ART. 7º DA EC 41/2003.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido a Servidora ZOILA DIOSA LOUREIRO OLIVEIRA, Matrícula 818, que exerce o cargo de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS II, Nível II, Padrão “K”, APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO com 
proventos na INTEGRALIDADE, os quais serão pagos através do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Município de Aracruz – IPASMA, conforme Processo nº 2019.04.48465 P.

Parágrafo único. A Servidora acima mencionada conta com 30 (trinta) anos, 04(quatro) meses e 01 (um) dia de Tempo 
de Contribuição.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 01/08/2019.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 30 de Julho de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36615
Publicação Nº 217260

DECRETO N.º 36.615, DE 30/07/2019.

ANULA RESTOS A PAGAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE 
ACORDO COM A LEI FEDERAL N.º 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964 E LEI COMPLEMENTAR N.º 101 DE 04 DE MAIO DE 
2000, TENDO EM VISTA A NÃO EFETIVAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS.

DECRETA:

Art. 1º Ficam anulados os restos a pagar não processados no valor de R$93.302,92 (noventa e três mil, trezentos e dois 
reais e noventa e dois centavos), abaixo descritos, a saber:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

SEMOB

EMPENHO ANO VALOR CREDOR PROCESSO Nº ANULAÇÃO

165 2017 R$ 6.246,80 S/A A GAZETA 1258/2017 33

55 2018 R$ 87.056,12
ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS 

ELETRICAS
7541/2018 34

TOTAL R$ 93.302,92

TOTAL NÃO PROCESSADO R$ 93.302,92
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 30 de Julho de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36617
Publicação Nº 217261

DECRETO N.º 36.617, DE 30/07/2019.

AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

DECRETA:

Art.1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz, 
autorizada a rescindir o contrato de trabalho dos Senhores abaixo relacionados, a pedido, conforme informações no quadro 
abaixo.

Nome MATR. CARGO A PARTIR PROCESSO

Marluce Helvecia Pinto 29.800 Agente Administrativo de Saúde 08/07/2019 11.329/2019

Jucineia Rubens Pereira 29.734 Técnico em Enfermagem 17/07/2019 11.352/2019

Fabiana Marchetti da Silva 31.736 Médico da Família e Comunidade 16/07/2019 11.192/2019

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos às datas constantes no Artigo 
Primeiro.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 30 de Julho de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36618
Publicação Nº 217262

 DECRETO Nº 36.618, DE 31/07/2019.

AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE MENCIONA.

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

DECRETA:

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

Nome Mat Secretaria A partir Processo

WILCLEIBER DE SA DUARTE 31948 SEMED 30/07/2019 12058/19
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos na data de 30/07/2019.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 31 de Julho de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36619
Publicação Nº 217263

DECRETO Nº 36.619, DE 31/07/2019.

RETIFICA O DECRETO QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

DECRETA:

Art. 1º Fica retificado no Decreto nº 36.225, de 12/06/2019, que nomeou o Servidor abaixo descrito para exercer a função 
gratificada de SECRETÁRIO ESCOLAR, conforme o Memorando nº 766/2019-SEMED, o seguinte:

Onde se lê:

Matrícula Servidor Nome da Escola A Partir

30748 BRUNO LOPES EMEF José Marcos Rampinelli 01/06/2019

Leia-se:

Matrícula Servidor Nome da Escola A Partir

21996 BRUNO LOPES EMEF José Marcos Rampinelli 01/06/2019

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 12/06/2019.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 31 de Julho de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36620
Publicação Nº 217264

DECRETO N.º 36.620, DE 31/07/2019.

EXONERA SERVIDOR A PEDIDO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NOS 
TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, o Senhor WANDEMBERGUE ONOFRE, Matrícula n.º 31.930, do Cargo de Provimento Efe-
tivo de Motorista de Transporte Escolar, Nível III, Padrão A, a partir de 31/07/2019, conforme Processo n.º 12.167/2019.
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 31 de Julho de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36621
Publicação Nº 217265

DECRETO N.º 36.621, DE 31/07/2019.

EXONERA SERVIDORA A PEDIDO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NOS 
TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a Senhora MARIA CAROLINA BATISTA CHRISTO, Matrícula n.º 31.982, do Cargo de 
Provimento Efetivo de Auxiliar de Professor da Educação Básica, Nível III, Padrão A, a partir de 30/07/2019, conforme 
Processo n.º 12.077/2019.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30/07/2019.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 31 de Julho de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36622
Publicação Nº 217266

DECRETO N.º 36.622, DE 31/07/2019.

AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO 
EM VISTA O DISPOSTO NA LEI N.º 2.994, DE 15/02/2007.

DECRETA:

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

NOME MATR. CARGO A PARTIR EXERCÍCIO PROCESSO
Josinei Simões Tonon 29.064 Agente do Sistema de Segurança 26/07/19 SEMAD 11.874/19

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26/07/2019.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 31 de Julho de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 36623
Publicação Nº 217267

DECRETO N.º 36.623, DE 31/07/2019.

HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 005/2018 – PMA/ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS CONTIDAS NO 
ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMBINADOS COM O ART. 55 –V E 58 II DA LEI ORGÂNICA DE ARA-
CRUZ, E CONFORME RESULTADO APRESENTADO PELA COMISSÃO NOMEADA ATRAVÉS DAS PORTARIAS N.º 14.649, DE 
25/09/2017 E N.º 15.183 DE 29/06/2018.

DECRETA:

Art. 1º Fica Homologado o Resultado Final do Concurso Público n.º 005/2018 – PMA/ES, realizado por esta Municipalidade 
para os cargos abaixo descritos, seguido da Listagem de Classificação dos Candidatos aprovados, contidos no Edital de 
Divulgação do Resultado Final em anexo:

• AUDITOR DE CONTROLE INTERNO – ADMINISTRATIVO
• AUDITOR DE CONTROLE INTERNO – CONTABILIDADE

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 31 de Julho de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36625
Publicação Nº 217268

DECRETO N.º 36.625, DE 01/08/2019.

NOMEIA PARA CARGO EM COMISSÃO.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Senhorita LETÍCIA SABINO PIOL, para exercer o Cargo em Comissão de Supervisora de Área – 
Secretaria de Governo do Município de Aracruz – SEGOV, Símbolo CC12, a partir de 05/08/2019.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 01 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36630
Publicação Nº 217269

DECRETO N.º 36.630, DE 02/08/2019.

EXONERA SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO, A PEDIDO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NOS 
TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006, 3.652, DE 05/04/2013 E 3.792, DE 14/04/2014.
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DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, o Senhor ANDERSON GRAZZIOTTI ALVARENGA, Matrícula n.º 28946, do Cargo em Co-
missão de Gerente das Administrações Regionais – Secretaria de Governo do Município de Aracruz - SEGOV, Símbolo CC7, 
a partir de 31/07/2019, conforme Processo n.º 12.165/2019.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31/07/2019.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36631
Publicação Nº 217270

DECRETO N.º 36.631, DE 02/08/2019.

NOMEIA PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PARA FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS 
DO ART.36 DA LEI Nº 3.356, DE 20/10/2010.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a servidora abaixo descrita, para exercer a função gratificada de Coordenador Pedagógico na respec-
tiva escola deste Município, percebendo a Função Gratificada de Coordenador Pedagógico - FG. 02-80%, Código Secretaria 
6018, constante no Anexo II da Lei 3.356, de 20/10/2010, conforme o Memorando n.º 720-2019/SEMED:

Matr. Nome do Servidor Cargo Nome da Escola A partir de

9.715
Elizete Mantovani de 

Oliveira
Professor de Suporte 

Pedagógico
EMEF Placidino Passos 22/07/2019

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos na data de 22/07/2019.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36633
Publicação Nº 217271

DECRETO N.º 36.633, DE 02/08/2019.

AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO 
EM VISTA O DISPOSTO NA LEI N.º 2.994, DE 15/02/2007.

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz 
autorizada a rescindir o contrato de trabalho da Senhora abaixo descrita, conforme Memorando n.º 723/2019-SEMED:
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NOME MATR. CARGO A PARTIR EXERCÍCIO

Nilza Meireles Carvalho 30.738
Monitor Transporte 

Escolar
29/07/19 SEMED

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29/07/2019.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36634
Publicação Nº 217291

DECRETO N.º 36.634, DE 02/08/2019.

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTES COMO ESTAGIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

DECRETA:

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

Nome Curso Faculdade Secretaria/Escola de Atuação
Código do 
FUNDEB

A partir

Danielly de Oliveira Santos Pedagogia UNIP SEMED/EMEF José Marcos Rampinelli 6103 05/08/19

Elisângela Candido Meira Pedagogia UNIP SEMED/CMEB Honório Nunes de Jesus 6404 05/08/19

Ligia Pereira Gabrielli do 
Nascimento

Pedagogia UNICESUMAR SEMED/EMEF Luiza Silvina Jardim Rebuzzi 6103 05/08/19

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36635
Publicação Nº 217293

DECRETO N.º 36.635, DE 02/08/2019.

NOMEIA PROFISSIONAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS 
TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006.

DECRETA:
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Art. 1º Fica nomeado o Senhor abaixo descrito, aprovado no Concurso Público n.º 003/2018 - PMA/ES, para exercer o car-
go efetivo de MOTORISTA – NÍVEL III – PADRÃO “A”, constante do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal 
de Aracruz, conforme Decreto n.º 35.782/2019.

CLASSIFICAÇÃO NOME

43º MESAQUE SOUZA PRATES

Art. 2º O prazo para a posse será de 30 dias, a contar da data do início da vigência do mesmo, conforme estabelece o 
artigo 24, § 1º, § 2º e § 3º, da Lei nº 2.898, de 31/03/2006.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36636
Publicação Nº 217294

DECRETO N.º 36.636, DE 02/08/2019.

NOMEIA PROFISSIONAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS 
TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Senhor abaixo descrito, aprovado no Concurso Público n.º 003/2018 - PMA/ES, para exercer o car-
go efetivo de MOTORISTA – NÍVEL III – PADRÃO “A”, constante do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal 
de Aracruz, conforme Decreto n.º 35.782/2019.

CLASSIFICAÇÃO NOME

44º ROGERIO PEREIRA OLIVEIRA

Art. 2º O prazo para a posse será de 30 dias, a contar da data do início da vigência do mesmo, conforme estabelece o 
artigo 24, § 1º, § 2º e § 3º, da Lei nº 2.898, de 31/03/2006.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36637
Publicação Nº 217295

DECRETO N.º 36.637, DE 02/08/2019.

NOMEIA PROFISSIONAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS 
TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006.
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DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Senhor abaixo descrito, aprovado no Concurso Público n.º 003/2018 - PMA/ES, para exercer o car-
go efetivo de MOTORISTA – NÍVEL III – PADRÃO “A”, constante do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal 
de Aracruz, conforme Decreto n.º 35.782/2019.

CLASSIFICAÇÃO NOME

45º EDSON MARSAGLIA DO NASCIMENTO

Art. 2º O prazo para a posse será de 30 dias, a contar da data do início da vigência do mesmo, conforme estabelece o 
artigo 24, § 1º, § 2º e § 3º, da Lei nº 2.898, de 31/03/2006.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36638
Publicação Nº 217296

DECRETO N.º 36.638, DE 02/08/2019.

NOMEIA PROFISSIONAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS 
TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Senhor abaixo descrito, aprovado no Concurso Público n.º 003/2018 - PMA/ES, para exercer o car-
go efetivo de MOTORISTA – NÍVEL III – PADRÃO “A”, constante do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal 
de Aracruz, conforme Decreto n.º 35.782/2019.

CLASSIFICAÇÃO NOME

46º AILTON RAMOS

Art. 2º O prazo para a posse será de 30 dias, a contar da data do início da vigência do mesmo, conforme estabelece o 
artigo 24, § 1º, § 2º e § 3º, da Lei nº 2.898, de 31/03/2006.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36639
Publicação Nº 217297

DECRETO N.º 36.639, DE 02/08/2019.

NOMEIA PROFISSIONAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS 
TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006.
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DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Senhor abaixo descrito, aprovado no Concurso Público n.º 003/2018 - PMA/ES, para exercer o car-
go efetivo de MOTORISTA – NÍVEL III – PADRÃO “A”, constante do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal 
de Aracruz, conforme Decreto n.º 35.782/2019.

CLASSIFICAÇÃO NOME

47º JOCINEY DOS SANTOS PEGO

Art. 2º O prazo para a posse será de 30 dias, a contar da data do início da vigência do mesmo, conforme estabelece o 
artigo 24, § 1º, § 2º e § 3º, da Lei nº 2.898, de 31/03/2006.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36640
Publicação Nº 217298

DECRETO N.º 36.640, DE 02/08/2019.

NOMEIA PROFISSIONAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS 
TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006 E DO DECRETO Nº 35.782/2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Senhor abaixo descrito, aprovado no Concurso Público n.º 003/2018 - PMA/ES, para exercer o 
cargo efetivo de VIGIA – NÍVEL II – PADRÃO “A”, constante do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Aracruz, conforme Decreto n.º 35.782/2019.

CLASSIFICAÇÃO NOME
15º VALMIR ALVARENGA

Art. 2º O prazo para a posse será de 30 dias, a contar da data do início da vigência do mesmo, conforme estabelece o 
artigo 24, § 1º, § 2º e § 3º, da Lei nº 2.898, de 31/03/2006.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36641
Publicação Nº 217299

DECRETO N.º 36.641, DE 02/08/2019.

NOMEIA PROFISSIONAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS 
TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006 E DO DECRETO Nº 35.782/2019.
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DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Senhora abaixo descrita, aprovada no Concurso Público n.º 003/2018 - PMA/ES, para exercer o 
cargo efetivo de VIGIA – NÍVEL II – PADRÃO “A”, constante do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Aracruz, conforme Decreto n.º 35.782/2019.

CLASSIFICAÇÃO NOME

16º LISEANNE SILVA DOS SANTOS

Art. 2º O prazo para a posse será de 30 dias, a contar da data do início da vigência do mesmo, conforme estabelece o 
artigo 24, § 1º, § 2º e § 3º, da Lei nº 2.898, de 31/03/2006.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36642
Publicação Nº 217300

DECRETO N.º 36.642, DE 02/08/2019.

NOMEIA PROFISSIONAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS 
TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006 E DO DECRETO Nº 35.782/2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Senhor abaixo descrito, aprovado no Concurso Público n.º 003/2018 - PMA/ES, para exercer o 
cargo efetivo de VIGIA – NÍVEL II – PADRÃO “A”, constante do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Aracruz, conforme Decreto n.º 35.782/2019.

CLASSIFICAÇÃO NOME

17º MATHEUS DOS SANTOS EVANGELISTA

Art. 2º O prazo para a posse será de 30 dias, a contar da data do início da vigência do mesmo, conforme estabelece o 
artigo 24, § 1º, § 2º e § 3º, da Lei nº 2.898, de 31/03/2006.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36643
Publicação Nº 217301

DECRETO N.º 36.643, DE 02/08/2019.

NOMEIA PROFISSIONAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS 
TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006 E DO DECRETO Nº 35.782/2019.
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DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Senhor abaixo descrito, aprovado no Concurso Público n.º 003/2018 - PMA/ES, para exercer o 
cargo efetivo de VIGIA – NÍVEL II – PADRÃO “A”, constante do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Aracruz, conforme Decreto n.º 35.782/2019.

CLASSIFICAÇÃO NOME

18º DOUGLAS SILVA PEREIRA

Art. 2º O prazo para a posse será de 30 dias, a contar da data do início da vigência do mesmo, conforme estabelece o 
artigo 24, § 1º, § 2º e § 3º, da Lei nº 2.898, de 31/03/2006.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36644
Publicação Nº 217302

DECRETO N.º 36.644, DE 02/08/2019.

NOMEIA PROFISSIONAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS 
TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006 E DO DECRETO Nº 35.782/2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Senhora abaixo descrita, aprovada no Concurso Público n.º 003/2018 - PMA/ES, para exercer o 
cargo efetivo de VIGIA – NÍVEL II – PADRÃO “A”, constante do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Aracruz, conforme Decreto n.º 35.782/2019.

CLASSIFICAÇÃO NOME
19º RANUZA DE OLIVEIRA PATRICIO

Art. 2º O prazo para a posse será de 30 dias, a contar da data do início da vigência do mesmo, conforme estabelece o 
artigo 24, § 1º, § 2º e § 3º, da Lei nº 2.898, de 31/03/2006.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36645
Publicação Nº 217303

DECRETO N.º 36.645, DE 02/08/2019.

NOMEIA PROFISSIONAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS 
TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006 E DO DECRETO Nº 35.782/2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Senhor abaixo descrito, aprovado no Concurso Público n.º 003/2018 - PMA/ES, para exercer o 
cargo efetivo de VIGIA – NÍVEL II – PADRÃO “A”, constante do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Aracruz, conforme Decreto n.º 35.782/2019.

CLASSIFICAÇÃO NOME

20º JAYME JÚNIOR DE FARIA

Art. 2º O prazo para a posse será de 30 dias, a contar da data do início da vigência do mesmo, conforme estabelece o 
artigo 24, § 1º, § 2º e § 3º, da Lei nº 2.898, de 31/03/2006.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36646
Publicação Nº 217304

DECRETO N.º 36.646, DE 02/08/2019.

NOMEIA PROFISSIONAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS 
TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006 E DO DECRETO Nº 35.782/2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Senhor abaixo descrito, aprovado no Concurso Público n.º 003/2018 - PMA/ES, para exercer o 
cargo efetivo de VIGIA – NÍVEL II – PADRÃO “A”, constante do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Aracruz, conforme Decreto n.º 35.782/2019.

CLASSIFICAÇÃO NOME

21º WILLIAN VILELA RIBEIRO

Art. 2º O prazo para a posse será de 30 dias, a contar da data do início da vigência do mesmo, conforme estabelece o 
artigo 24, § 1º, § 2º e § 3º, da Lei nº 2.898, de 31/03/2006.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 36647
Publicação Nº 217237

DECRETO N.º 36.647, DE 02/08/2019.

REGULAMENTA O FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE MELHORIA DA OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS TERMOS DO 
ART. 5º DA LEI 4.234, DE 30/04/2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE 
CONFERE O ART. 55, INCISO II E XIX DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ E TENDO EM VISTA O DISPOSTO 
NA LEI Nº 4.234, DE 30 DE ABRIL DE 2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica regulamentado o Fundo Municipal Especial de Melhoria da Oferta de Educação Infantil, na forma do Art. 5º da 
Lei 4.234, de 30/04/2019, que será gerido e administrado na forma deste Decreto.

Art. 2º O Fundo tem por objetivo a captação, o repasse e a aplicação de recursos oriundos do Governo do Estado do Es-
pírito Santo, por meio do Programa de Ampliação e Melhoria da Oferta de Educação Infantil, destinado aos signatários do 
Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo – PAES, instituído pela Lei Estadual nº 10.361/2017, por meio do Fundo Esta-
dual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo – FUNPAES, instituído 
pela Lei Estadual nº 10.787/2017, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 4.217-R/2018.

Parágrafo único. Reger-se-á este Fundo pelo presente Decreto e pela legislação que lhe for aplicável.

Art. 3º O Fundo tem sede no Município de Aracruz, Estado do Espírito Santo e tem como objetivo criar condições financei-
ras e gerenciais dos recursos destinados à implantação e desenvolvimento das ações de Educação, especificamente no que 
tange ao Edital de Chamada Pública n.º 001/2018 do Governo do Estado do Espírito Santo, tendo como prazo de duração 
a execução dos recursos a ele vinculados.

Art. 4º O Fundo é subordinado à Secretaria Municipal de Educação em observância à Desconcentração Administrativa es-
tabelecida no Município de Aracruz, devendo os gestores, no âmbito financeiro, para fins de movimentação bancária serem 
definidos por Decreto.

Art. 5º O Controle Interno será exercido:

I – pela Controladoria Geral do Município;

II – pelos demais órgãos competentes da municipalidade.

Art. 6º O Controle Externo será exercido:

I – pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS), no que se refere aos recursos de compe-
tência daquele órgão;

II – pela Secretaria de Estado da Educação – SEDU;

III – pelos demais órgãos judiciários.

Art. 7º O orçamento do Fundo integrará o orçamento do Poder Executivo Municipal, em obediência ao Princípio da Unida-
de, e deverá ser observado, na sua elaboração e execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 8º Os Recursos do Fundo deverão ser aplicados na ampliação e melhoria da oferta de educação infantil, por intermédio 
de transferência financeira automática do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta de 
Educação Infantil, nos termos e condições expressas no Edital de Chamada Pública n.º 001/2018, da Secretaria de Estado 
da Educação, vinculada ao Governo do Estado do Espírito Santo.

Art. 9º Nenhuma despesa será realizada sem a necessária previsão orçamentária.

Parágrafo único. Em caso de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais, suple-
mentares e especiais, autorizados por lei e abertos por Decreto do Poder Executivo.
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Art. 10. Compete à Secretaria de Educação – SEMED, em conjunto aos demais órgãos da municipalidade, quando for o 
caso:

I – Coordenar a execução dos recursos do Fundo;

II – Tomar conhecimento e dar cumprimento às obrigações firmadas pelo município em decorrência da implementação do 
Fundo;

III – Manter os controles necessários à execução das receitas e despesas do Fundo;

IV – Encaminhar à Secretaria de Estado da Educação – SEDU, relatórios de execução parcial da execução da obra, visando 
avaliar quadrimestralmente o cumprimento das metas estabelecidas do plano de aplicação, devendo conter:

a) descrição do projeto e metas estabelecidas até a época do encaminhamento;

b) análise das atividades já realizadas, com apresentação de relatórios fotográficos;

c) relatório de visita técnica in loco realizada durante a execução do projeto;

d) declaração de cumprimento das metas físicas pactuadas no Plano de Aplicação.

V – Acompanhar e analisar os extratos bancários da conta corrente referente à execução do recurso financeiro;

VI – Observar minuciosamente o Edital de Chamada Pública n.º 001/2018, da Secretaria de Estado da Educação, vinculada 
ao Governo do Estado do Espírito Santo, e demais normativas aplicáveis.

Art. 11. A contabilidade do Fundo evidenciará a situação financeira e patrimonial, observados os padrões e normas esta-
belecidos na legislação pertinente.

Art. 12. As omissões deste Decreto serão resolvidas pelas disposições normativas aplicáveis.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na sua data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 36648
Publicação Nº 217290

DECRETO N.º 36.648, DE 02/08/2019.

AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO 
EM VISTA O DISPOSTO NA LEI N.º 2.994, DE 15/02/2007, E O CONTIDO NO PROCESSO N.º 11.253/2019;

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz 
autorizada a rescindir o contrato de trabalho da Senhora abaixo descrita:

NOME MATR. CARGO A PARTIR EXERCÍCIO PROCESSO

Eliete Alvarenga da Silva 30.633 Professor Ens. Fund. Anos Iniciais 05/08/19 SEMED 11.253/19

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal
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ERRATA PUBLICAÇAO CONTRATOS DE N.º 231/2019
Publicação Nº 217177

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 231/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ/ES, por intermédio da Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho, tendo em 
vista o que consta do Processo Administrativo nº. 16.194/2018, e nos termos da Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Federal 
nº 8.666/93 e alterações posteriores, RETIFICA a CONTRATO DE N.º 231/2019 da empresa MADE INFO SERVIÇOS LTDA, 
publicado no Diário Oficial dos Municípios (DOM/ES) na data de 05.08.2019, Edição n.º 1319, p. 96, conforme segue:

Onde se lê:

VALOR: R$ 9.154,00 (nove mil cento e cinqüenta e quatro reais)

Passa-se a ler:

Valor: R$ 111.723,00 (cento e onze mil setecentos e vinte e três reais)

Ficam as demais redações inalteradas.

ROSILENE FILIPE DOS SANTOS MATOS

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

PORTARIA COMSABA Nº 003.2019
Publicação Nº 217149

PORTARIA Nº 003, DE 02/08/2019.

DESIGNA COMISSÃO DE CONFERÊNCIA PARA INSTITUIR PARTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NOS TERMOS DO ART. 23 E SEGUIN-
TES, DA LEI MUNICIPAL N.º 4.097/2016, DO DECRETO Nº 35.396/2019 E DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2019 .

RESOLVE:

Art. 1º Fica designada a Comissão de Conferência com o objetivo de conferir a documentação para habilitação de conse-
lheiro conforme as indicações das entidades mencionadas no art. 6º do edital de Convocação 001/2019 da Secretaria de 
Governo - SEGOV.

Art. 2º A Comissão de Conferência será composta pelos seguintes servidores da Prefeitura Municipal de Aracruz e do Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto - SAAEARA:

Nº Matrícula Nome Órgão

01 31.072 Mariza Giacomin Lozer SEGOV

02 29.147 Isabely Franca de Souza SEMAM

03 27.609 Giovana Silva Rampinelli SETRANS

04 390 Elias Antonio Coelho Marochio SAAE

05 229 Kennedy Ribeiro da Silva SAAE

Parágrafo único. A referida Comissão de Conferência será presidida pela Sra. Mariza Giacomin Lozer.

Art. 3º Os membros desta comissão exercerão função de relevante interesse público e não será remunerada.

Art. 4º Esta comissão se reunirá no dia 12 de agosto de 2019, às 09h30, na Sala de Reunião da Secretaria de Governo 
para a execução de suas funções conforme previsto no Edital de convocação 001/2019 da SEGOV.
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Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de agosto de 2019.

EDMILSON MARTINS SHWENCK

Secretário de Governo / Presidente do CONSABA

PORTARIA N° 16064
Publicação Nº 217226

PORTARIA Nº 16.064, DE 31/07/2019.

CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS 
TERMOS DO ART. 155 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder as Servidoras abaixo descritas Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família:

Nome Matr. Período Proces.

Elizete Zucoloto Tessarolo 29459 26/07/2019 a 09/08/2019 10923/19

Jucelene Aparecida Favalessa Recla Scope 6160 22/07/2019 a 26/07/2019 11762/19

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos na data correspondente a cada 
servidora constante no artigo 1º desta Portaria.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 31 de Julho de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 16065
Publicação Nº 217227

PORTARIA N.º 16.065, DE 31/07/2019.

CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS 
TERMOS DO ART. 155 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI N.º 2.898, DE 31/03/2006.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder às Servidoras abaixo descritas Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família:

Nome Matr. Dia/ Período Processo

Marlene Mathias Feu 3.359 30/07/2019 a 29/09/2019 14.924/18

Luana Ferreira da Silva Lopes 21.817 23/07/2019 a 25/07/2019 11.935/19
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23/07/2019.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 31 de Julho de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 16066
Publicação Nº 217228

PORTARIA Nº 16.066, DE 31/07/2019.

CONCEDE GOZO DE FÉRIAS A SERVIDORES QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NOS 
TERMOS DO ART. 91 E SEGUINTES DA LEI Nº 2.898/ 2006 E LEI Nº 4.118/2017.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder aos Servidores abaixo descritos o gozo de férias restantes interrompidos de acordo com a respectiva 
Portaria, conforme Memorando Nº 491/2019 - GRH, a saber:

MAT NOME
PORTARIA

DIAS
PERIODO
AQUIS.

GOZO EM:

1723 MARCELO AUGUSTO WERNERSBACK 15.727/19 20 2017/2018
15/07/2019 a 
03/08/2019

1818 CLEAMARA GARCIA WERNERSBACK 15.727/19 20 2017/2018
15/07/2019 a 
03/08/2019

22311 MARCELA DE MARCHI PEREIRA 15.230/18 15 2017/2018
16/07/2019 a 
31/07/2019

2640 SAULA MARIA RAVANI 15.871/19 15 2016/2017
01/08/2019 a 
15/08/2019

2781 VITOR BOAMORTE SILVA 15.378/18 15 2016/2017
01/08/2019 a 
15/08/2019

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos na data correspondente a cada 
Servidor constante no artigo 1º desta Portaria.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 31 de Julho de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 16067
Publicação Nº 217230

PORTARIA Nº 16.067, DE 31/07/2019.

HOMOLOGA FÉRIAS PARA SERVIDORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NOS 
TERMOS DO ART. 91 E SEGUINTES DA LEI Nº 2.898/ 2006 E A LEI Nº 4.118/2017.

RESOLVE:
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Art. 1º Homologar férias no mês de AGOSTO de 2019, para Servidora abaixo descrita, conforme Memorando nº 494/2019-
GRH.

Nome Matrícula Período gozo Período Aquis.

Djanira Souza Lopes 1985 01/08/2019 30/08/2019 2018/2019

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 31 de Julho de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 16069
Publicação Nº 217233

PORTARIA Nº 16.069, DE 01/08/2019.

PRORROGA LICENÇA MATERNIDADE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS 
TERMOS DA LEI Nº 3.446, DE 06/07/2011 E,

CONSIDERANDO O QUE CONSTA O PROCESSO Nº 11885/2019.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar a Licença Maternidade da Servidora abaixo descrita período no respectivo período:

Nome Matr. Período Proces.

Vania de Oliveira Santos Rodrigues 32109 01/08/2019 a 19/08/2019 11885/19

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 01 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 16070
Publicação Nº 217234

PORTARIA Nº 16.070, DE 01/08/2019.

CONCEDE LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS 
TERMOS DOS ART.140, 152 E 153 DA LEI Nº 2.898/2006.

RESOLVE:



06/08/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1320

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 112

Art. 1º Conceder 45 (quarenta e cinco) dias, a Licença por acidente em Serviço da Servidora abaixo descrita:

NOME MATRÍC. PERÍODO PROCESSO

RAFAELA PANDOLFI MAI 27988 24/07/2019 a 06/09/2019 11811/19

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 24/07/2019.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 01 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 16071
Publicação Nº 217235

PORTARIA N.º 16.071, DE 01/08/2019.

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS 
TERMOS DO ARTIGO N.º 392 DA CLT – CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 120 (cento e vinte) dias de Licença Maternidade a Servidora abaixo descrita:

Nome Matr. Período Processo

Sabrina da Silva Lemos 31.209 29/07/2019 a 25/11/2019 12.192/2019

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 29/07/2019.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 01 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 16072
Publicação Nº 217231

PORTARIA N.º 16.072, DE 02/08/2019.

DISPÕE SOBRE LOTAÇÃO PROVISÓRIA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO 
EM VISTA A LEI Nº 3.356/2010.

RESOLVE:

Art. 1º Lotar provisoriamente os profissionais da Educação por interesse do Ensino, conforme relação anexa, de acordo 
com o Memorando nº 765/2019/SEMED.
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Art. 2º A lotação de que trata esta portaria vigorará até 31/12/2019, salvo quando ocorrer reassunção do titular, redução 
de turma e/ou carga horária.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos as datas especificadas na relação 
em anexo.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 16073
Publicação Nº 217232

PORTARIA Nº 16.073, DE 02/08/2019.

SUBSTITUI MEMBRO DO CMPG – CONSELHO MUNICIPAL DE PETRÓLEO E GÁS, NOMEADOS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 
12.485/2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA A LEI Nº 3.460 DE 08 
DE AGOSTO DE 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Substituir membros do CMPG – Conselho Municipal de Petróleo e Gás, órgão público municipal permanente e de-
liberativo, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município de Aracruz, com a finalidade de aprovar a 
política e aplicação dos recursos do Município oriundos da extração de petróleo e gás, nomeados através da Portaria nº 
12.485/2013, a partir de 19.08.2019, conforme segue:

SEMFI – Secretaria de Finanças
Ofício SEMFI nº 032/19.
Titular – ZAMIR GOMES ROSALINO – Matrícula 9700
em substituição a Agostinho Marchesi Júnior – Portaria 13.364/2015
Suplente – MARTHA BARBARIOLI SANTI– Matrícula 834
em substituição a Martha Santi Passos – Portaria 13.364/2015.

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil – 13ª Subseção de Aracruz
Ofício OAB Aracruz nº 104/2019.
Titular – Drª. JEESALA MAYER COELHO – OAB/ES
em substituição ao Drª. Paula Cristiane De Brito – Portaria 13.364/20156

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA SEMSU Nº. 085 DE 05/08/2019.
Publicação Nº 217236

PORTARIA SEMSU Nº. 085 DE 05/08/2019.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS E CONFORME PORTARIA DO GABINETE Nº.15.987 DE 19/06/2019.

RESOLVE:
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Art. 1º. Designar o Servidor Efetivo, Marcelo Rodrigues de Oliveira, nomeado pela Portaria SEGAB n.º15.987 de 19 de 
junho de 2019, como Pregoeiro responsável pela condução do PREGÃO PRESENCIAL n.º 065/2019, referente ao Processo 
Administrativo nº 11.159/2019, que tem por objeto: Contratação de empresa de engenharia objetivando a execução de 
serviços de disposição final de resíduos sólidos urbanos do Município de Aracruz – ES. Esta Portaria possui efeito de reti-
ficação ao objeto constante na Portaria 082/2019 de 31/07/2019.

PARÁGRAFO ÚNICO: Nas ausências ou impedimentos do Pregoeiro indicado neste artigo, fica designado como Pregoeira 
Substituta, Thais Trivilin de Paula, matrícula n.º 31401, nomeada pela Portaria SEGAB n.º 15.987 de 19 de junho de 2019.

Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados, nomeados pela Portaria SEGAB n.º 15.987 de 19 de junho de 2019, 
como membros da Equipe de Apoio ao Senhor Pregoeiro:

NOME CARGO MATRICULA

Ana Lucia Machado Mazzega Efetivo 27290

Ariane Pereira Nicoli Efetivo 21822

Cinthia Pavesi Lopes Comissionada 29558

Marta Aparecida Ricato B. Ferreira Efetivo 2831

Sandra Aparecida Delaia Ramos Comissionada 29045

Teresa Cristina Oliveira Efetivo 1338

Art. 3º. O Senhor Pregoeiro e sua equipe de apoio deverão estar presentes na sala onde será realizado o pregão Presencial 
ou Eletrônico, até cinco minutos antes do início de credenciamento dos licitantes ou abertura das Propostas, conforme o 
caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: A não observância deste artigo por qualquer membro da equipe designada para realização do pregão 
importará na sua imediata exclusão da respectiva sessão.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura permanecendo seus efeitos até a homologação do 
respectivo certame.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 05 de agosto de 2019.

Ivan Vicente Pestana

Secretário de Suprimentos do Município de Aracruz

Decreto nº 35.470 de 01/03/2019

Matéria Enviada por: Patrícia Galavotti - 3580

PORTARIA SEMSU Nº. 086 DE 05/08/2019.
Publicação Nº 217274

PORTARIA SEMSU Nº. 086 DE 05/08/2019.

DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES E A EMPRESA SMARAPD INFORMÁTICA LTDA:

RESOLVE:

O Secretário Municipal de Suprimentos, da Prefeitura Municipal de Aracruz, do Espírito Santo, no uso de suas atribuições.

Art. 1º Designar o Servidor Marcelo Rodrigues de Oliveira, Matrícula 1041, para exercer a fiscalização do Contrato por Ine-
xigibilidade nº 090/2017- Empresa SMARAPD INFORMÁTICA LTDA, em substituição a Servidora Rosa Maria Ruy Boguski, 
Matrícula 164.

Art. 2º A autorização do servidor Marcelo Rodrigues de Oliveira, será dada com sua respectiva assinatura, nessa Portaria, 
como ciente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Ciente:_____________________________________

Marcelo Rodrigues de Oliveira

Ivan Vicente Pestana

Secretário de Suprimentos do Município de Aracruz

Decreto nº 35.470 de 01/03/2019

Matéria Enviada por: Patrícia Galavotti – Mat- 3580

RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO -- PROCESSO 11.018/2019
Publicação Nº 217097

PROCESSO Nº: 11.018/2019

INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

ASSUNTO: Aquisição de portas para atender a Farmácia Cidadã em Aracruz

RATIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

PARTES – Secretaria Municipal de Saúde de Aracruz e a empresas abaixo relacionadas.

ROMULO DE OLIVEIRA MALAVASI - EPP - CNPJ 27.104.243/0001-26

Valor R$ 1.395,00 (um mil, trezentos e noventa e cinco reais).

TOLDOS E ESTOFADOS SEGATTO LTDA -ME - CNPJ 31.686.660/0001-00

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

OBJETO – A SEMSA em parceria com o Governo Estadual está implantando a FARMÁCIA CIDADÃ no município de Aracruz 
no bairro Guaxindiba e algumas melhorias na estrutura física são necessárias como a implantação de portas.

Aracruz/ES, 26 de julho de 2019.

Clenir Sani Avanza

Secretária de Saúde

Decreto nº 33.742, de 19/02/2018

RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO -- PROCESSO 11849/2019
Publicação Nº 217104

PROCESSO Nº: 11.849/2019

INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde -SEMSA

ASSUNTO: Aquisição de medicamentos para atender Ordem Judicial – Processos 0007880-70.2016.8.08.0006 (Angelo) e 
0001276-25.2018.8.08.0006 (Daniel).

RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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



06/08/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1320

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 116

ORIGEM FARMA LTDA EPP - CNPJ 00.466.223/0001-49 - Valor R$ 1.787,60 (Hum mil e setecentos e oitenta e sete reais 
e sessenta centavos).

OBJETO – Aquisição de medicamentos para atender Ordem Judicial – Processos 0007880-70.2016.8.08.0006 (Angelo) e 
0001276-25.2018.8.08.0006 (Daniel).

Aracruz/ES, 05 de Agosto de 2019.

CLENIR SANI AVANZA

Secretária Municipal de Saúde
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PE 052/2019 - PROC. 440/2019 -SEMED
Publicação Nº 217276

 

Termo de Adjudicação/Homologação - Registro de Preço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ         

Processo 000000000440/2019 Nro/Ano Modal 52/2019Tipo PREGÃO ELETRONICO

TRACVEL AUTO CENTER LTDA - ME
Fornecedor
002333
Dt. Homologação Dt. Adjudicação
LOTE 01
Item Qtde UN Marca % Desconto TotalCatálogo

SM                         40,0011.39.02.0000.0 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS LEVES- ORIGINAL

1 40,0000

SM                         40,0011.39.11.0000.0 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE 
VEICULOS LEVES 1° LINHA 

2 40,0000

SM                         90,0012.19.02.0000.0 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE 
VEICULOS LEVES           

3 90,0000

Total do Lote 170,0000

LOTE 02

Item Qtde UN Marca % Desconto TotalCatálogo
SM                         46,5011.39.03.0000.0 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE 

VEÍCULOS MÉDIOS-ORIGINAL
1 46,5000

SM                         46,5011.39.12.0000.0 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE 
VEICULOS MÉDIOS 1° LINHA

2 46,5000

SM                         90,0012.19.03.0000.0 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE 
VEICULOS MÉDIOS          

3 90,0000

Total do Lote 183,0000

LOTE 03
Item Qtde UN Marca % Desconto TotalCatálogo

SM                         22,5011.39.20.0000.0 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEI. 
PES-ORIG MARCOPOLO 

1 22,5000

SM                         22,5011.39.21.0000.0 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE 
VEI.PES 1°LINHA MARCOPOL

2 22,5000

SM                         50,0012.19.07.0000.0 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEI. 
PESADOS MARCOPOLO   

3 50,0000

Total do Lote 95,0000

LOTE 04
Item Qtde UN Marca % Desconto TotalCatálogo

SM                         20,0011.39.22.0000.0 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE 
VEICULO PESADO-ORI IVECO

1 20,0000

SM                         20,0011.39.23.0000.0 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEI- 
PES 1° LINHA IVECO 

2 20,0000

SM                         50,0012.19.08.0000.0 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE 
VEICULOS PESADOS IVECO   

3 50,0000

Total do Lote 90,0000

LOTE 05
Item Qtde UN Marca % Desconto TotalCatálogo

SM                         22,5011.39.24.0000.0 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE 
VEICULOS PESADOS-ORIG VW

1 22,5000

SM                         22,5011.39.25.0000.0 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE 
VEICULO  PES 1° LINHA VW

2 22,5000

SM                         50,0012.19.09.0000.0 MANUTENÇÃO E CONSER. DE 
VEICULOS PESADOS VW       

3 50,0000

Total do Lote 95,0000

Total do fornecedor 633,0000

MCR74000 Data: 05/08/2019 Página:1
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Termo de Adjudicação/Homologação - Registro de Preço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ         

Processo 000000000440/2019 Nro/Ano Modal 52/2019Tipo PREGÃO ELETRONICO

633,0000Total Geral (Vencedores)

Homologo e Adjudico a presente licitação e autorizo empenho em nome das empresas citadas abaixo:

TRACVEL AUTO CENTER LTDA - ME

Percentual de Desconto de 633,0000 %

05 de agosto de 2019

MCR74000 Data: 05/08/2019 Página:2
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

PORTARIA SAAE-ARA-182/2019
Publicação Nº 217071

PORTARIA SAAE-ARA-182/2019

Dispõe sobre escala de férias dos servidores do SAAE 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 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 e 4.197/2018;

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer a escala de férias dos servidores do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz para o 
mês de AGOSTO/2019, referente:

PERÍODO AQUISITIVO 2017-2018

SERVIDOR CARGO

Jó Rodrigues Cezar Operador de ETAE

PERÍODO AQUISITIVO 2018-2019

SERVIDOR CARGO

Kelyton Firmino de Araújo Operador de ETAE

Mauro Eustáquio Pinheiro Técnico em Manutenção

Paulo Afonso Guidolini Operador de ETAE

Pedro da Costa Miranda Motorista

Pedro Sebastião Cruz Vigilante

Tânia Margarida Busato De Carli Agente Administrativo

Aracruz-ES, 01 de agosto de 2019.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017
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Barra de São Francisco

Prefeitura

RESULTADO PARCIAL DA CHAMADA PÚBLICA 003/2019
Publicação Nº 217199

ATA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2019

RESULTADO PARCIAL

PROCESSO Nº 0005521/2019

A Secretaria Municipal de Agricultura de Barra de São Francisco-ES, por seus membros, infra-assinados, com efeito, tendo 
por base o Parecer Técnico bem como o resultado obtido nos autos do Procedimento Administrativo em epígrafe, que tem 
por objeto selecionar projetos para celebração de Acordos de Cooperação com o Município de Barra de São Francisco, para 
destinação de 01 veículo (Fiat/Satrada Hard Working CC 2; Modelo 2019; Lotação ou tonelagem: PBT 1.810 Kg; CMT 2.210 
Kg; Cor Branco Banchista; Ver – tear Jacquard Seala nero; pintura Sólida) adquirido através de Emenda Parlamentar, 
Processos N. 83169865/2018/SEAG, para atender as necessidades dos pequenos produtores rurais a fim de fortalecer a 
agricultura familiar no Município de Barra de São Francisco/ES, de acordo com as condições do Edital da respectiva Cha-
mada Pública, torna público, a quem de direito possa interessar, O RESULTADO PARCIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO 
CLASSIFICATÓRIO, para que possa produzir os fins e efeitos legais.

Associação vencedora: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS E MORADORES DE CACHOEIRINHA DO ITAÚNAS.

Ciência aos interessados.

PUBLIQUE-SE, na forma da lei.

Barra de São Francisco/ES, 31 de julho de 2019.

VALMIRO SAAR

Secretário Municipal de Agricultura

MATHEUS EDUARDO BASTOS PASTORE

Técnico Agrícola

LORENA DA SILVA SANTOS

Agente Administrativa
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AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO 0048/2019
Publicação Nº 217210

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

RUA DES. DANTON BASTOS, 1  - CENTRO - BARRA DE SAO FRANCISCO - ES - CNPJ: 27.165.745/0001-67 1 

 
 
 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial 000048 / 2019 

 
 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, ES, comunica 
aos interessados que a licitação referente à Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de empresa especializada no gerenciamento de transações comerciais 
com rede de empresas credenciadas, objetivando a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, compreendendo a realização de orçamento de 
materiais e serviços especializados de manutenção para atendimento da frota de 
veículos e equipamentos operacionais do Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura 
Municipal de Barra de São Francisco, conforme Termo de Referência anexo,  está 
SUSPENSA em virtude da necesidade de algumas retificações junto ao instrumento 
editalício e termo de referência.   

 
 

Barra de São Francisco, ES, 05 de agosto de 2019 
 
 

EMIDIO MORAES NETTO 
Pregoeiro Oficial 
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Boa Esperança

Prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO - SEASC - LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Publicação Nº 217239

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nos termos do artigo 24, inciso X da Lei nº 8.666/93

Processo nº 2.652/2019
Motivo da contratação: locação de 01 (um) imóvel comercial, situado na Rua Presidente Castelo Branco, nº 58, Centro, 
Boa Esperança – ES, com instalações elétricas e sanitárias adequadas, destinado ao funcionamento da Secretária Munici-
pal de Assistência Social e Cidadania de Boa Esperança/ES, Defesa Civil e Habitação.
Locador: Sra. FLAVIA LORENA VENTURIM MEDICE LIMA portadora CPF nº 096.076.867-05 e o Sr. ROBERTO APARECIDO 
BARBOSA LIMA, portador do CPF nº 022.556.087-90, ambos representados por sua Procuradora POLLYANNA CRISTINA 
VENTURIM PEREIRA.
Valor mensal: 1.000,00 (um mil reais).

Boa Esperança/ES, 05 de agosto de 2019.

LAURO VIEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL

EXTRATO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2017 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Publicação Nº 217156

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 006/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/ES.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA ESPERANÇA.

CONTRATADO: EDNA ROSSIM.

OBJETO: Este instrumento tem por objetivo o aditamento do contrato nº 006/2017, que tem como objeto a locação de 
01 (um) imóvel comercial, situado na Rua Armando Francisco Furlan, nº86, Centro, Boa Esperança – ES, com instalações 
elétricas e sanitárias adequadas, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada de Assistência So-
cial – CREAS, conforme discriminado no Processo nº 2.909/2017 e de acordo com as especificações e detalhamentos do 
Anexo I com as descrições dos bens móveis que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este 
instrumento.

PRAZO: Importa o presente aditivo em acréscimo de 12 (doze) meses no prazo de vigência do Contrato de Locação nº 
006/2017, no período de 13 de julho de 2019 a 12 de julho de 2020, podendo ser prorrogado de acordo com as normas 
da Lei 8.666/93.

Processo de aditivo nº: 2.997/2019.

Data de assinatura: 11/07/2019.

Boa Esperança, 05 de agosto de 2019.

LAURO VIEIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR

GESTOR MUNICIPAL DO FUNDO
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 035/2019
Publicação Nº 217157

EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO Nº 035/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA – ES.
CONTRATADO: ALCILEI DE OLIVEIRA ALCIDES ARDIZZON 11497600790, inscrito no CNPJ/MF 28.086.433/0001-20.

OBJETO: Concessão de uso, a título oneroso dos espaços “BOX” do Hortomercado Municipal Antônio Gomes Figueiredo. BOX 
6 (16,26m²) – Peixaria: peixes de todas as espécies, crustáceos, moluscos (frescos, resfriados e congelados) e no gelo.
VALOR GLOBAL: R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O período de vigência do presente contrato será de 120 (cento e vinte) meses, contados da sua 
assinatura, prazo este que não será renovado.

PROCESSO Nº 2.581/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019

DATA DE ASSINATURA: 31/07/2019

Boa Esperança/ES, 05 de agosto de 2019.

LAURO VIEIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 036/2019
Publicação Nº 217158

EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO Nº 036/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA – ES.
CONTRATADO: ARGENÁRIO MOREIRA DA SILVA 75228742700, inscrito no CNPJ/MF 34.189.858/0001-68.

OBJETO: Concessão de uso, a titulo oneroso dos espaços “BOX” do Hortomercado Municipal Antônio Gomes Figueiredo. 
BOX 1 (14,90m²) – Lanchonete: lanches, café, leite, lanches rápidos, salgados, pastelaria e bebidas em geral, exceto 
bebidas alcóolicas.
VALOR GLOBAL: R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O período de vigência do presente contrato será de 120 (cento e vinte) meses, contados da sua 
assinatura, prazo este que não será renovado.

PROCESSO Nº 2.581/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019

DATA DE ASSINATURA: 31/07/2019

Boa Esperança/ES, 05 de agosto de 2019.

LAURO VIEIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 037/2019
Publicação Nº 217159

EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO Nº 037/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA – ES.

CONTRATADO: CLEIDIANE MEIRA DOS SANTOS DA PAZ 15031661712, inscrita no CNPJ/MF 34.150.855/0001-10.
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OBJETO: Concessão de uso, a título oneroso dos espaços “BOX” do Hortomercado Municipal Antônio Gomes Figueiredo. 
BOX 9 (16,24m²) - Açougue: carnes em geral, vísceras e miúdos de caprinos, suínos, ovinos e bovinos (frescas, resfriadas 
e congeladas), produtos alimentícios defumados e salgados.

VALOR GLOBAL: R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O período de vigência do presente contrato será de 120 (cento e vinte) meses, contados da sua 
assinatura, prazo este que não será renovado.

PROCESSO Nº 2.581/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019

DATA DE ASSINATURA: 31/07/2019

Boa Esperança/ES, 05 de agosto de 2019.

LAURO VIEIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 038/2019
Publicação Nº 217160

EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO Nº 038/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA – ES.

CONTRATADO: JOSÉ ALCIDES 83855394768, inscrito no CNPJ/MF 09.065.990/0001-10.

OBJETO: Concessão de uso, a título oneroso dos espaços “BOX” do Hortomercado Municipal Antônio Gomes Figueiredo. 
BOX 7 (16,24m²) – Açougue: carnes em geral, vísceras e miúdos de caprinos, suínos, ovinos e bovinos (frescas, resfriadas 
e congeladas), produtos alimentícios defumados e salgados.

VALOR GLOBAL: R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O período de vigência do presente contrato será de 120 (cento e vinte) meses, contados da sua 
assinatura, prazo este que não será renovado.

PROCESSO Nº 2.581/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019

DATA DE ASSINATURA: 31/07/2019

Boa Esperança/ES, 05 de agosto de 2019.

LAURO VIEIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2019
Publicação Nº 217163

EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO Nº 039/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA – ES.

CONTRATADO: OLADIR ROCHA DA SILVA 45140936704, inscrito no CNPJ/MF 30.693.626/0001-91.

OBJETO: Concessão de uso, a título oneroso dos espaços “BOX” do Hortomercado Municipal Antônio Gomes Figueiredo. 
BOX 10 (16,24m²) - Açougue: carnes em geral, vísceras e miúdos de caprinos, suínos, ovinos e bovinos (frescas, resfria-
das e congeladas), produtos alimentícios defumados e salgados.
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VALOR GLOBAL: R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O período de vigência do presente contrato será de 120 (cento e vinte) meses, contados da sua 
assinatura, prazo este que não será renovado.

PROCESSO Nº 2.581/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019

DATA DE ASSINATURA: 31/07/2019

Boa Esperança/ES, 05 de agosto de 2019.

LAURO VIEIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2019
Publicação Nº 217164

EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO Nº 040/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA – ES.

CONTRATADO: SEBASTIÃO LUIZ DE FRANÇA 40246051604, inscrito no CNPJ/MF 30.284.037/0001-50.

OBJETO: Concessão de uso, a título oneroso dos espaços “BOX” do Hortomercado Municipal Antônio Gomes Figueiredo. 
BOX 8 (16,24m²) - Açougue: carnes em geral, vísceras e miúdos de caprinos, suínos, ovinos e bovinos (frescas, resfriadas 
e congeladas), produtos alimentícios defumados e salgados.

VALOR GLOBAL: R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O período de vigência do presente contrato será de 120 (cento e vinte) meses, contados da sua 
assinatura, prazo este que não será renovado.

PROCESSO Nº 2.581/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019

DATA DE ASSINATURA: 31/07/2019

Boa Esperança/ES, 05 de agosto de 2019.

LAURO VIEIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - SAÚDE
Publicação Nº 217197

ENEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nos termos do Artigo 25, inciso I da Lei nº 8.666/93

Processo nº 3.039/2019

Motivo da contratação: aquisição de materiais de consumo destinados ao Laboratório de Análises Clínicas, para a utilização 
no aparelho SYSMEXKX-21N, 127V, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Empresa: UL QUIMICA E CIENTIFÍCA LTDA, CNPJ nº 01.955.600/0001-76.

Valor: R$ 11.028,34 (onze mil, vinte e oito reais e trinta e quatro centavos).
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Boa Esperança/ES, 05 de agosto de 2019.

ANA ROSA MARIN SILVA

Gestora do Fundo

LAURO VIEIRA DA SILVA

Prefeito Municipal
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Bom Jesus do Norte

Prefeitura

AVISO DE CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO N° 001/2019
Publicação Nº 217196

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com fundamento na Lei Municipal Nº 010/2011 de 15 de junho de 2011 
e com Edital Nº001/2019 bem como Edital de Homologação do Processo Seletivo Simplificado – Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, CONVOCA a candidata abaixo relacionada para comparecer no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar 
da data de publicação desta, à Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, situado à Praça Astolpho Lobo, 249 – Centro, 
neste Município, munido dos documentos exigidos pelo Edital do Processo Seletivo Simplificado SEMEC Nº 001/2019, para 
juntada de documentos e posteriormente tomar posse no cargo listado de caráter temporário para atender as necessida-
des da Secretaria Municipal de Educação e Cultura:

•CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA

03ª COLOCAÇÃO – SANDRA BASTOS MONTEIRO COELHO

Bom Jesus do Norte, 05 de agosto de 2019

MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 052/2019 E 053/2019
Publicação Nº 217092

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

N° 024/2019

Proc. Nº 0.907/2019

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, torna público o resultado do processo licitátorio em epigrafe, para REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E KIT ENXOVAL, PARA ATEN-
DER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
BOM JESUS DO NORTE - ES, conforme resumidamente descrito a seguir:

ADJUDCAÇÃO: 19/06/2019.

HOMOLOGAÇÃO: 19/06/2019.

1)Fornecedor: MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - ME – CNPJ n° 39.406.327/0001-01;

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 052/2019;

Vigência: 02/07/2019 até 01/07/2020

Valor Total Registrado: R$ 36.664,50 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos);
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2)Fornecedor: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI - ME – CNPJ n° 19.207.250/0001-25;

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 053/2019;

Vigência: 02/07/2019 até 01/07/2020

Valor Total Registrado: R$ 23.267,00 (vinte e três mil, duzentos e sessenta e sete reais);

Bom Jesus do Norte-ES, 05 de agosto de 2019.

Marcos Antônio Teixeira de Souza

Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 054/2019 E 055/2019
Publicação Nº 217089

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

N° 025/2019

Proc. Nº 1.213/2019

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, torna público o resultado do processo licitátorio em epigrafe, para REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE - ES., conforme resumidamente descrito a seguir:

ADJUDCAÇÃO: 12/06/2019.

HOMOLOGAÇÃO: 18/06/2019.

1)Fornecedor: GENUINO SILVA DO CARMO REFRIG. EIRELI (SO FRIO) – CNPJ n° 32.485.676/0001-09;

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 054/2019;

Vigência: 02/07/2019 até 01/07/2020

Valor Total Registrado: R$ 59.699,73 (cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos);

2)Fornecedor: ZETEQUE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME – CNPJ n° 11.259.437/0001-60;

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 055/2019;

Vigência: 02/07/2019 até 01/07/2020

Valor Total Registrado: R$ 22.500,32 (vinte e dois mil, quinhentos reais e trinta e dois centavos);

Bom Jesus do Norte-ES, 05 de agosto de 2019.

Marcos Antônio Teixeira de Souza

Prefeito Municipal
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Castelo

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO CONTRATO 1.06764/2019
Publicação Nº 217150

ADITIVO CONTRATUAL

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 1.06764/2018 DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE ENTRE SI FAZEM, MUNI-
CÍPIO DE CASTELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E A EMPRESA INOCON PRE FABRICADOS DE 
CONCRETO LTDA.

O MUNICÍPIO DE CASTELO, com sede à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Cidade de castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado 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, residente e domiciliado na Alameda das Vistas Soberbas, S/N, Pouso Alto, nesta cidade de Caste-
lo-ES, juntamente com a Secretária Municipal do Interior, Sra. JÂNEA NICOLI CELLIN, brasileira, casada, agente política, 
CPF 017.146.617-92, residente e domiciliado na Rua Antônio Nunes Galvão, 275, Bairro Centro, nesta cidade de Castelo 
– ES, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa INOCON PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA, 
neste ato denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n° 21.878.265/0001-67, com sede Rod. Fued Nemer, S/N, Km 
7,5, Distrito de Aracuí, Município de Castelo – ES. representada neste ato pelo Sr. JOÃO ELIANO DELESPOSTE, Brasileiro, 
Casado, Empresário, inscrito no CPF nº 082.726.347-32 e Carteira de Identidade nº 1721465, residente e domiciliado na 
Rua Antônio Vazzoler, nº 62, Bairro Independência, Município de Castelo - ES, têm entre si, justos e contratados, a pres-
tação de serviços, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes 
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes contratantes, de comum acordo, resolvem aditar o contrato nº 1.06764/2018, mediante 
as condições adiante pactuadas:

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica decrescido o valor de R$ 22.690,83 (Vinte e Dois Mil Seiscentos e Noventa Reais e Oitenta e 
Três Centavos) do valor total do contrato, conforme item descrito abaixo, tudo de acordo com o Processo Administrativo 
nº 006764/2019 oriundo da Secretaria Municipal de Obras.

Lote Objeto Un. Qt. Vr. Un. (R$) Vr. Total (R$)

11
PERFIL TT 45 TON 6,00 X 1,14M com guarda - rodas e 

aparelho de apoio neopreme
Un. 03 7.563,61 22.690,83

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que se produza 
seus efeitos legais, após lido e achado conforme.

Castelo-ES, 05 de Agosto de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

2º TERMO ADITIVO CONTRATO 1.06764/2019
Publicação Nº 217151

ADITIVO CONTRATUAL

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 1.06764/2018 DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE ENTRE SI FAZEM, MUNI-
CÍPIO DE CASTELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E A EMPRESA INOCON PRE FABRICADOS DE 
CONCRETO LTDA
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O MUNICÍPIO DE CASTELO, com sede à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Cidade de castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado 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, residente e domiciliado na Alameda das Vistas Soberbas, S/N, Pouso Alto, nesta cidade de Caste-
lo-ES, juntamente com a Secretária Municipal do Interior, Sra. JÂNEA NICOLI CELLIN, brasileira, casada, agente política, 
CPF 017.146.617-92, residente e domiciliado na Rua Antônio Nunes Galvão, 275, Bairro Centro, nesta cidade de Castelo 
– ES, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa INOCON PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA, 
neste ato denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n° 21.878.265/0001-67, com sede Rod. Fued Nemer, S/N, Km 
7,5, Distrito de Aracuí, Município de Castelo – ES. representada neste ato pelo Sr. JOÃO ELIANO DELESPOSTE, Brasileiro, 
Casado, Empresário, inscrito no CPF nº 082.726.347-32 e Carteira de Identidade nº 1721465, residente e domiciliado na 
Rua Antônio Vazzoler, nº 62, Bairro Independência, Município de Castelo - ES, têm entre si, justos e contratados, a pres-
tação de serviços, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes 
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes contratantes, de comum acordo, resolvem aditar o contrato nº 1.06764/2018, mediante 
as condições adiante pactuadas:

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica acrescido o valor de R$ 41.989,32 (Quarenta e Um Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais e 
Trinta e Dois Centavos) do valor total do contrato, conforme item descrito abaixo, tudo de acordo com o Processo Admi-
nistrativo nº 006764/2019 oriundo da Secretaria Municipal de Obras.

Lote Objeto Un. Qt. Vr. Un. (R$) Vr. Total (R$)

15
PERFIL TT 45 TON 9,00 X 1,14M com guarda - rodas e aparelho 
de apoio neopreme

Un. 03 13.996,44 41.989,32

CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da dotação:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de Recurso

013000412200171.057 44905100000 1080
SEMOB - 15400000000 – Transf. Dos Estados Ref. Royalties do 
Petróleo

CLÁUSULA QUARTA: Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que se produza 
seus efeitos legais, após lido e achado conforme.

Castelo-ES, 05 de Agosto de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

CONTRATO 1.09969/2019
Publicação Nº 217074

CONTRATO No 1.09969/2019

Referente ao Pregão Presencial No 179/2018

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: G F MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DE SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: Constitui objeto do presente é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços mecânicos para 
os veículos/máquinas oficiais que compõem e aqueles que venham compor a frota oficial da Prefeitura Municipal de Castelo 
e considerando que o veículo é utilizado para a coleta de lixo urbano, tudo de acordo com as especificações e quantitativos 
relacionados, tudo de acordo com o processo administrativo nº 009969/2019 oriundo da Secretaria Municipal do Interior. 
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:
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Lote Objeto Un. Qt. Vr. Un. (R$) Vr. Total (R$)

06
PRESTAÇÃO GLOBAL DE SERVIÇOS mecânicos na manutenção cor-
retiva e preventiva em veículos conforme especificações técnicas 
apropriadas para cada modelo de veículo;

Hr 86 96,00 8.256,00

Total 8.256,00

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento da Prefeitura

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte

0130022678200192.493 33903900000 1104
SEMINT – 15400000000 – Transf. Dos Estados Ref. Royalties do 
Petróelo

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente CONTRATO será até 31 de dezembro de 2019 contado a partir da sua publi-
cação.

Castelo-ES, 05 de Agosto de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

CONTRATO 1.10558/2019
Publicação Nº 217073

CONTRATO No 1.10558/2019

Referente ao Pregão Presencial No 179/2018

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: G F MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DE SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: Constitui objeto do presente é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços mecânicos 
para os veículos/máquinas oficiais que compõem e aqueles que venham compor a frota oficial da Prefeitura Municipal 
de Castelo, tudo de acordo com as especificações e quantitativos relacionados de acordo com o processo administrativo 
nº 010558/2019 oriundo da Secretaria Municipal do Interior. 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 quais-
quer despesas inerentes à compra:

Lote Objeto Un. Qt. Vr. Un. (R$) Vr. Total (R$)

04
PRESTAÇÃO GLOBAL DE SERVIÇOS mecânicos na manutenção corretiva e 
preventiva em veículos conforme especificações técnicas apropriadas para 
cada modelo de veículo;

Hr 21 86,00 1.806,00

Total 1.806,00

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento da Prefeitura

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte

0070051236800362.517 33903900000 0344 SEME– 15400000000 – Transf. Do Salário de Educação

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente CONTRATO será até 31 de dezembro de 2019 contado a partir da sua publi-
cação.

Castelo-ES, 05 de Agosto de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal
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PORTARIA 4.389
Publicação Nº 217106

PORTARIA Nº 4.389, DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

PERMITE O USO DE UM BENEFICIADOR DE CAFÉ PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PRODUTORES RURAIS DA CO-
MUNIDADE DE PATI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espírito Santo, no uso da atribuição que lhe confere o Inciso XXVI do 
Artigo 53 e o § 3º do art.116 ambos da Lei Orgânica do Município de Castelo, e de acordo com o que consta no processo 
nº 008650/2019.

R E S O L V E:

Art. 1° Fica permitido o uso de um equipamento Beneficiador de Café, da marca Pinhalense, modelo 800@-CON-8B-MO-
NOFÁSICOS, Série 5192, para a Associação de Moradores e Produtores Rurais da Comunidade de Pati, a fim de fomentar 
a produção de café local e fortalecer a economia do Município, mediante as condições impostas nesta Portaria e em seu 
Anexo Único.

Art. 2º A permissão de que trata esta Portaria será concedida por prazo determinado, a título precário e gratuito.

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

GABINETE DO PREFEITO, 01 de agosto de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N.º xx, DE XXX DE XXXXX DE 2019.

TERMO DE PERMISSÃO DE USO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CASTELO E A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E 
PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE PATI.

O MUNICÍPIO DE CASTELO, com sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 103, Centro, Castelo - ES, inscrito no CNPJ 
sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. ..., (qualificação), (endereço), aqui 
denominado simplesmente PERMITENTE e de outro lado a ENTIDADE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº…., (endereço), representada pelo Sr. …, (qualificação), (endereço), doravante denominada PERMISSIONÁRIO, 
celebram, de comum acordo, o presente Termo de Permissão de Uso, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 
e do Processo Administrativo n° ..., mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O PERMITENTE, através do presente instrumento, permite ao PERMISSIONÁRIO, a título precário e gratuito, a utiliza-
ção de um equipamento …, a fim de fomentar a produção de café local e fortalecer a economia do Município.

1.1.1. O objetivo específico da presente Permissão é o atendimento aos produtores rurais, atacadistas e varejistas envol-
vidos direta ou indiretamente na cadeia produtiva do agronegócio.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES

2.1. São obrigações do PERMISSIONÁRIO:

a) Receber a posse do bem mediante assinatura do presente Termo;

b) utilizar o bem nas condições estipuladas no item 1.1, da Cláusula Primeira, deste instrumento;

c) responsabilizar-se pela guarda, manutenção, reparo, substituição de peças, bem como zelar pelo bom funcionamento, 
mantendo o bem em bom estado de uso e conservação;

d) responsabilizar-se, integralmente, a partir do efetivo recebimento do bem, por quaisquer ônus e obrigações que re-
caiam sobre a perfeita adequação ou utilização do bem aos fins pretendidos, os quais não poderão ser imputados ao PER-
MITENTE, ainda que subsidiariamente;

e) responsabilizar-se por quaisquer danos, avarias, ou prejuízos causados na utilização do bem;

f) restituir o bem em perfeitas condições de uso, quando da extinção da permissão de uso;
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CLÁUSULA TERCEIRA – USO E ATIVIDADE

3.1. A presente permissão destina-se ao uso exclusivo do PERMISSIONÁRIO, vedada sua utilização, a qualquer título, bem 
como a sua cessão ou transferência, para pessoa estranha a este Termo.

3.2. O PERMISSIONÁRIO fica diretamente vinculado aos órgãos municipais, no que tange ao uso do bem objeto da pre-
sente Permissão.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO

4.1. A presente permissão é concedida pelo período de 04 (quatro) anos, admitindo-se posterior prorrogação.

4.2. Findo o prazo estipulado na subcláusula 4.1, não tendo sido prorrogada a presente Permissão, o PERMISSIONÁRIO 
fará a devolução do bem, independente de notificação.

4.3. Havendo interesse do PERMISSIONÁRIO em devolver o bem antes do término do prazo do presente Termo, fica 
obrigada a comunicar, por escrito, sua decisão, tendo um prazo de 30 (trinta) dias, contados daquela comunicação, para 
efetiva devolução.

CLÁUSULA QUINTA –PROIBIÇÕES

5.1. É proibido ao PERMISSIONÁRIO:

a) Transferir, ceder, emprestar, alienar, ou locar o bem objeto desta Permissão;

b) alterar a atividade permitida, sem autorização prévia e expressa do MUNICÍPIO, formalizada por Termo Aditivo;

c) colocar letreiros, placas, anúncios, luminosos ou quaisquer outros veículos de comunicação no imóvel, sem prévia e 
expressa autorização do MUNICÍPIO;

d) desenvolver, no bem, atividades estranhas à permitida;

e) desatender as requisições previstas neste termo referente a presente Permissão e no Termo de Permissão de Uso, parte 
integrante da mesma;

f) permitir que pessoas desprovidas de conhecimento sobre o uso do bem o manuseie;

g) admitir a inclusão de material publicitário no bem, salvo nas hipóteses do art. 37, § 1º, da Constituição Federal.

CLÁUSULA SEXTA – SANÇÕES

6.1. O descumprimento de quaisquer das condições previstas neste Termo confere ao MUNICÍPIO o direito de aplicar à 
PERMISSIONÁRIA as seguintes penalidades, além das já mencionadas expressamente neste instrumento:

a) advertência;

b) revogação da Permissão de Uso;

6.2. As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, quando tal for viável, ou sucessivamente, a 
critério do MUNICÍPIO, facultada a prévia defesa do interessado em um prazo de 05 (cinco) dias úteis, em processo admi-
nistrativo especialmente aberto para tal fim.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Representará o PERMITENTE, na execução do objeto, o Secretário Municipal de Agricultura;

7.2. Representará o PERMISSIONÁRIO, na execução do objeto, o Presidente da Entidade.

8. CLÁUSULA OITAVA – REVOGAÇÃO

8.1. Constituem motivos para a revogação da presente permissão de uso:

a) o não cumprimento ou o cumprimento irregular das condições previstas no presente Termo, bem como o não cumpri-
mento de legislação federal, estadual ou municipal aplicável à espécie;

b) o atraso injustificado no cumprimento das condições previstas neste Termo ou de quaisquer outras expedidas pelo 
PERMISSIONÁRIO;

c) o cometimento reiterado de falta punida em virtude de descumprimento deste Termo;

d) a dissolução do PERMISSIONÁRIO;
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e) a alteração das finalidades institucionais do PERMISSIONÁRIO sem prévia e expressa concordância do MUNICÍPIO;

f) razões de interesse, necessidade ou utilidade públicas, a conveniência do ato;

g) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovada, absolutamente impeditiva do prosseguimen-
to da permissão de uso;

9. CLÁUSULA NONA – FORO

9.1.Fica, desde já, eleito o foro desta Comarca de Castelo, Estado do Espírito Santo para dirimir quais quer controvérsias 
decorrentes da presente permissão de uso, abrindo-se mão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

9.2 Do que, para valer e constar, celebrou-se o presente Termo de Permissão de Uso que, depois de lido e achado confor-
me, foi assinado em três vias de igual teor.

Castelo, ES, ____ de ______ de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

ENTIDADE

PERMISSIONÁRIO

TESTEMUNHAS:

___________________________ CPF N.º_________________

(Nome)

___________________________ CPF N.º_________________

(Nome)

PORTARIA 4.390
Publicação Nº 217105

PORTARIA Nº 4.390, DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

PERMITE O USO DE UM BENEFICIADOR DE CAFÉ PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CÓRREGO DO UBÁ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espírito Santo, no uso da atribuição que lhe confere o Inciso XXVI do 
Artigo 53 e o § 3º do art.116 ambos da Lei Orgânica do Município de Castelo, e de acordo com o que consta no processo 
nº 0010416/2019.

R E S O L V E:

Art. 1° Fica permitido o uso de um equipamento Beneficiador de Café, da marca Pinhalense, modelo 800@-CON-8B-MO-
NOFÁSICOS, Série 5193, para a Associação de Moradores do Córrego do Ubá, a fim de fomentar a produção de café local 
e fortalecer a economia do Município, mediante as condições impostas nesta Portaria e em seu Anexo Único.

Art. 2º A permissão de que trata esta Portaria será concedida por prazo determinado, a título precário e gratuito.

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

GABINETE DO PREFEITO, 01 de agosto de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito



06/08/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1320

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 135

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N.º xx, DE XXX DE XXXXX DE 2019.

TERMO DE PERMISSÃO DE USO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CASTELO E A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
CÓRREGO DO UBÁ.

O MUNICÍPIO DE CASTELO, com sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 103, Centro, Castelo - ES, inscrito no CNPJ 
sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. ..., (qualificação), (endereço), aqui 
denominado simplesmente PERMITENTE e de outro lado a ENTIDADE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº…., (endereço), representada pelo Sr. …, (qualificação), (endereço), doravante denominada PERMISSIONÁRIO, 
celebram, de comum acordo, o presente Termo de Permissão de Uso, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 
e do Processo Administrativo n° ..., mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O PERMITENTE, através do presente instrumento, permite ao PERMISSIONÁRIO, a título precário e gratuito, a utiliza-
ção de um equipamento …, a fim de fomentar a produção de café local e fortalecer a economia do Município.

1.1.1. O objetivo específico da presente Permissão é o atendimento aos produtores rurais, atacadistas e varejistas envol-
vidos direta ou indiretamente na cadeia produtiva do agronegócio.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES

2.1. São obrigações do PERMISSIONÁRIO:

a) Receber a posse do bem mediante assinatura do presente Termo;

b) utilizar o bem nas condições estipuladas no item 1.1, da Cláusula Primeira, deste instrumento;

c) responsabilizar-se pela guarda, manutenção, reparo, substituição de peças, bem como zelar pelo bom funcionamento, 
mantendo o bem em bom estado de uso e conservação;

d) responsabilizar-se, integralmente, a partir do efetivo recebimento do bem, por quaisquer ônus e obrigações que re-
caiam sobre a perfeita adequação ou utilização do bem aos fins pretendidos, os quais não poderão ser imputados ao PER-
MITENTE, ainda que subsidiariamente;

e) responsabilizar-se por quaisquer danos, avarias, ou prejuízos causados na utilização do bem;

f) restituir o bem em perfeitas condições de uso, quando da extinção da permissão de uso;

CLÁUSULA TERCEIRA – USO E ATIVIDADE

3.1. A presente permissão destina-se ao uso exclusivo do PERMISSIONÁRIO, vedada sua utilização, a qualquer título, bem 
como a sua cessão ou transferência, para pessoa estranha a este Termo.

3.2. O PERMISSIONÁRIO fica diretamente vinculado aos órgãos municipais, no que tange ao uso do bem objeto da pre-
sente Permissão.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO

4.1. A presente permissão é concedida pelo período de 04 (quatro) anos, admitindo-se posterior prorrogação.

4.2. Findo o prazo estipulado na subcláusula 4.1, não tendo sido prorrogada a presente Permissão, o PERMISSIONÁRIO 
fará a devolução do bem, independente de notificação.

4.3. Havendo interesse do PERMISSIONÁRIO em devolver o bem antes do término do prazo do presente Termo, fica 
obrigada a comunicar, por escrito, sua decisão, tendo um prazo de 30 (trinta) dias, contados daquela comunicação, para 
efetiva devolução.

CLÁUSULA QUINTA –PROIBIÇÕES

5.1. É proibido ao PERMISSIONÁRIO:

a) Transferir, ceder, emprestar, alienar, ou locar o bem objeto desta Permissão;

b) alterar a atividade permitida, sem autorização prévia e expressa do MUNICÍPIO, formalizada por Termo Aditivo;

c) colocar letreiros, placas, anúncios, luminosos ou quaisquer outros veículos de comunicação no imóvel, sem prévia e 
expressa autorização do MUNICÍPIO;

d) desenvolver, no bem, atividades estranhas à permitida;

e) desatender as requisições previstas neste termo referente a presente Permissão e no Termo de Permissão de Uso, parte 
integrante da mesma;
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f) permitir que pessoas desprovidas de conhecimento sobre o uso do bem o manuseie;

g) admitir a inclusão de material publicitário no bem, salvo nas hipóteses do art. 37, § 1º, da Constituição Federal.

CLÁUSULA SEXTA – SANÇÕES

6.1. O descumprimento de quaisquer das condições previstas neste Termo confere ao MUNICÍPIO o direito de aplicar à 
PERMISSIONÁRIA as seguintes penalidades, além das já mencionadas expressamente neste instrumento:

a) advertência;

b) revogação da Permissão de Uso;

6.2. As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, quando tal for viável, ou sucessivamente, a 
critério do MUNICÍPIO, facultada a prévia defesa do interessado em um prazo de 05 (cinco) dias úteis, em processo admi-
nistrativo especialmente aberto para tal fim.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Representará o PERMITENTE, na execução do objeto, o Secretário Municipal de Agricultura;

7.2. Representará o PERMISSIONÁRIO, na execução do objeto, o Presidente da Entidade.

8. CLÁUSULA OITAVA – REVOGAÇÃO

8.1. Constituem motivos para a revogação da presente permissão de uso:

a) o não cumprimento ou o cumprimento irregular das condições previstas no presente Termo, bem como o não cumpri-
mento de legislação federal, estadual ou municipal aplicável à espécie;

b) o atraso injustificado no cumprimento das condições previstas neste Termo ou de quaisquer outras expedidas pelo 
PERMISSIONÁRIO;

c) o cometimento reiterado de falta punida em virtude de descumprimento deste Termo;

d) a dissolução do PERMISSIONÁRIO;

e) a alteração das finalidades institucionais do PERMISSIONÁRIO sem prévia e expressa concordância do MUNICÍPIO;

f) razões de interesse, necessidade ou utilidade públicas, a conveniência do ato;

g) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovada, absolutamente impeditiva do prosseguimen-
to da permissão de uso;

9. CLÁUSULA NONA – FORO

9.1.Fica, desde já, eleito o foro desta Comarca de Castelo, Estado do Espírito Santo para dirimir quais quer controvérsias 
decorrentes da presente permissão de uso, abrindo-se mão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

9.2 Do que, para valer e constar, celebrou-se o presente Termo de Permissão de Uso que, depois de lido e achado confor-
me, foi assinado em três vias de igual teor.

Castelo, ES, ____ de ______ de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

ENTIDADE

PERMISSIONÁRIO

TESTEMUNHAS:

___________________________ CPF N.º_________________

(Nome)

___________________________ CPF N.º_________________

(Nome)
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RESCISÃO CONTRATO 3.06600/2018
Publicação Nº 217119

RESCISÃO CONTRATUAL BILATERAL

CONTRATO Nº 3.06600/2018

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 representado 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, residente e domiciliado 
na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso Alto, nesta cidade de Castelo-ES, neste ato denominado CONTRATANTE e 
de outro lado o Sr(a) LIVIA GASPARI NASCIMENTO, Brasileiro(a), Solteiro(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 112.327.317-
06, portador(a) da Cédula de Identidade nº 3.038.035 SPTC/ES, residente e domiciliado(a) na Rua Benedito de Souza 
Machado, nº 119, Bairro Santa Helena, Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.307-030, 
doravante denominado CONTRATADO, resolvem RESCINDIR de comum acordo o Contrato nº 3.06600/2018, Processo 
Seletivo nº 001/2018, homologado em 12 de Março de 2018, Decreto nº 16.196/2018, autorizado através do processo 
administrativo, tudo conforme solicitação do servidor(a), a partir do dia 31 de Julho de 2019 anexa ao processo adminis-
trativo nº 011031/2019.

Castelo/ES, 05 de Agosto de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

RESULTADO CC 009 2019
Publicação Nº 217166

RESULTADO DE LICITAÇÃO

CC 009/2019

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o resultado da Carta Convite nº 009/19, onde sagrou-se vencedora a em-
presa: MONTANHA CONSTRUTORA LTDA EPP, no valor de R$ 67.039,47 (sessenta e sete mil trinta e nove reais e quarenta 
e sete centavos).

Castelo-ES, 05/08/2019.

Felipe Siqueira Pires

Presidente da CPL

RESULTADO PP 061/2019 FMS
Publicação Nº 217169

RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

Pregão Presencial 061/2019 FMS

-ANDREAO & MAURO LTDA EPP nos lotes 6, 7, 8, 11 e 12 no valor total de R$ 170.177,50 (cento e setenta mil cento e 
setenta e sete reais e cinquenta centavos), HOLY MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME nos lotes 2, 3, 4, 
5, 9, 10 e 14 no valor total de R$ 154.350,00 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e cinquenta reais) e HOSPIDRO-
GAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no lote 13 no valor total de R$ 44.505,00 (quarenta e quatro mil 
quinhentos e cinco reais).

Castelo-ES, 05/08/2019

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro
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TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.01229/2019
Publicação Nº 217072

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1.01229/2019

Processo n° 001229/2019

Referente Chamamento Público nº 11/2019

OSC MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ENTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

OBJETO: O termo de colaboração terá por objeto a concessão de apoio da administração pública municipal para objetivo de 
firmar parceria de atendimento especializado para oferecer Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico em Agropecuária. Os 
partícipes se obrigam a cumprir fielmente o Plano de Trabalho elaborado pela OSC PARCEIRA e aprovado pela MUNICÍPIO, 
parte indissociável deste instrumento ora juntado como Anexo III.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste instrumento será de 12 meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado, 
limitado ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses.

VALOR: Para a execução das ações e atividades previstas neste Termo de Colaboração, serão disponibilizados recursos no 
valor de R$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais), conforme cronograma de desembolso, constante do Plano de Trabalho 
aprovado (Anexo III deste instrumento).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas com a execução deste Termo de Colaboração correrão por conta das seguintes 
dotações;

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte
0110012012200012.301 33504300000 0949 SEMAG – 10010000000 – Recursos Ordinários

Castelo, ES 05 de Agosto 2019.

LUÍZ CARLOS PIASSI

Prefeito
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Colatina

Prefeitura

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2019
Publicação Nº 217162

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 075/2019

O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público a RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presen-
cial nº 075/2019, cujo objeto da presente licitação é a formalização de registro de preços para aquisição e instalação de 
divisórias, persianas, vidros, gesso acartonado, forro de isopor e peças para manutenção de portas de vidro.

No Extrato do Termo de Homologação do Pregão Presencial em epígrafe, publicado no dia 05 de Agosto de 2019, página 
153, onde SE LÊ:

MARLENE MATOS RUY - ME no lote 3 no valor total de R$ 36.400,00 e REFLEXO ALUMINIOS E VIDROS LTDA EPP nos lotes 
1, 2 e 5 no valor total de R$ 313.969,00.

LEIA-SE:

MARLENE MATOS RUY - ME no lote 3 no valor total de R$ 36.399,00 e REFLEXO ALUMINIOS E VIDROS LTDA EPP nos lotes 
1, 2 e 5 no valor total de R$ 313.391,00.

Colatina-ES, 05 de Agosto de 2019.

Francieli Prando Finco

Secretária Municipal de Administração

DECLARAÇÃO - JOSE GOMES DE SOUZA - MUN. COLATINA
Publicação Nº 217190

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Recursos Humanos
Av. Getulio Vargas 98 – Centro– Colatina – E CEP: 29.700-070 –
CNPJ 27.165.729/0001-74
Telefone: (27)3177-7046 email: rhpessoal@colatina.es.gov.br

DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA-ES, inscrita no C.N.P.J Nº. 27.165.729/0001-74, com estabelecimento situado à 
Avenida Getúlio Vargas 98, Centro - CEP 29.29.700-070 - Cidade de Colatina –ES. Declara para os devidos fins e direitos 
que o senhor JOSÉ GOMES DE SOUZA, brasileiro, portador do CPF 059.135.937-58, PASEP 1.619.860.290-8 e CTPS Nº 
04.778/SÉRIE00025-ES, RG 2094092/SPTC-ES, foi aprovado em Concurso Público para o Cargo de PMNSI – ASSISTENTE 
SOCIAL, admitido em 07/04/2014 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. O servidor requereu Licença Sem 
Vencimento pelo prazo de 17 meses a contar a partir de 01 de agosto de 2019 para participar do Mestrado de Politica Social 
na Universidade Federal do Estado do Espirito Santo.

Colatina, 05 de Agosto de 2019.

JORGE LUIZ PEREIRA

Secretário Municipal de Recursos Humanos

Decreto nº 21.600/2018

DECRETO 23.209/2019
Publicação Nº 217103

 DECRETO Nº 23.209, DE 23 DE JULHO DE 2019 .

Concede incentivos econômicos e estímulos fiscais à empresa LABORATÓRIOS BAGÓ DO BRASIL S.A :
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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 Empresas), bem como 
do que consta do processo protocolado sob n.º 14.063/2019, D E C R E T A:

Artigo 1º - Ficam concedidos à empresa Laboratórios Bagó do Brasil S.A, inscrita no CNPJ sob nº 04.748.181/0009-47, os 
seguintes estímulos e incentivos:

1) Isenção do IPTU incidente sobre o imóvel, pelo prazo de 05 (cinco) anos;

2) Prorrogação da isenção das taxas e demais emolumentos incidentes sobre as obras de construção ou ampliação das 
instalações;

3) Prorrogação da redução da alíquota do ISS sobre os serviços prestados pela empresa incentivada, alíquota mínima de 
2% (dois por cento), pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Artigo 2º - A concessão dos benefícios acima encontra fundamento no disposto na Lei Municipal nº 4.686/2001, bem como 
no parecer favorável do Conselho de Desenvolvimento de Colatina - CONDEC, Resolução nº 65, amparada pela Ata nº 
45/2019.

Artigo 3º - Cabe à Secretaria Municipal da Fazenda a adoção das seguintes providências:

1) Relativamente à isenção do IPTU/TSU, seja efetuado o lançamento à margem do cadastro do terreno de propriedade 
da empresa Laboratórios Bagó do Brasil S.A;

2) Sobre a isenção das taxas incidentes sobre as obras de construção ou ampliação da empresa, deve ser anotada no 
processo que deu origem à aprovação do projeto;

3) Prorrogar a redução da alíquota do ISS sobre os serviços prestados pela empresa incentivada, alíquota mínima de 2% 
(dois por cento), pelo prazo de 05 (cinco) anos.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 23 de julho de 2019.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 23 de julho de 2019.

Secretário Municipal de Gabinete.

PORTARIA 002-2019 - SECRETARIA MUN. SAÚDE
Publicação Nº 217100

PORTARIA Nº 002/2019.

Dispõe sobre aprovação da composição da Comissão de Acompanhamento do contrato nº 001/2019, firmado entre o Mu-
nicípio de Colatina e a Fundação Social Rural de Colatina.

A Secretaria Municipal de Saúde, em uso de suas atribuições legais, e considerando o Contrato de Prestação de Serviços 
nº 001/2019, que rege a composição da Comissão de Acompanhamento ser constituída paritariamente, por 02 (dois) re-
presentantes designados pela contratada, 02 (dois) designados pelo contratante, firmado entre o Município de Colatina e 
a Fundação Social Rural de Colatina.

RESOLVE:

Art. 1º- Alterar a Comissão de Acompanhamento, na qual os Aline Franco Barbarioli e Joice Aparecida Demuner Bosa, 
como representantes legais da contratante, e como representantes da contratada, Daiany Chippek e Priscila de Sousa 
Dalapicula.
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Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Registre-se e cumpre-se

Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de 

Colatina-ES, em 01 de Agosto de 2019

Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA 054/2019
Publicação Nº 217101

PORTARIA Nº 054/2019 .

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar - PAD :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e atendendo solicitação 
contida nos autos do processo nº 11.473/2019,

RESOLVE instaurar Processo Administrativo Disciplinar – PAD, em face da servidora pública municipal LUCINÉIA RIBEIRO, 
Matrícula nº 009985, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no desempenho das atribuições do cargo de PMA I - 
Auxiliar de Serviços Gerais, a fim de apurar os fatos narrados no procedimento administrativo nº 11.473/2019, que dão 
conta das condutas supostamente praticadas pela servidora que vão desde a falta de trato e desentendimentos com os 
colegas de trabalho, até o exercício insatisfatório de suas funções.

Para tanto, constitui Comissão Processante composta pelos servidores Drª Scheila Cássia Garcia Rodrigues ; Drª Evellin 
Soella Monteiro e Drª Adriana Nunes de Oliveira Lima para, sob a presidência do primeiro, conduzir os procedimentos ne-
cessários à apuração dos fatos aqui narrados, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação da presente portaria, 
atendendo ao disposto no artigo 183 da Lei Complementar nº 035/2005.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 04 de julho de 2019.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 04 de julho de 2019.

Secretário Municipal de Gabinete

PORTARIA 060/2019
Publicação Nº 217102

PORTARIA Nº 060/2019 .

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar - PAD :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e atendendo solicitação 
contida no auto do processo nº 12.605/2019,

RESOLVE instaurar Processo Administrativo Disciplinar – PAD, em face do servidor público municipal RAPHAEL BARROS 
TEIXEIRA – Matrícula nº 40995, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no desempenho das atribuições do cargo de 
Professor de Educação Infantil, com vistas a apurar os fatos narrados no procedimento administrativo nº 12.605/2019, 
que dão conta de que o referido servidor desenvolveu seu trabalho, com conduta profissional inadequada, podendo ter 
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infringido o artigo 168 inciso VII da Lei Complementar nº 035/2005, que versa sobre o Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Colatina.

Para tanto, constitui Comissão Processante composta pelos servidores: Dr. Alexandre Pinheiro de Oliveira; Dr. Victor Araú-
jo Venturi e Nilton Lima de Jesus para, sob a presidência do primeiro, conduzir os procedimentos necessários à apuração 
dos fatos aqui narrados, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação da presente Portaria, atendendo ao dis-
posto no artigo 183 da Lei Complementar nº 035/2005.

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

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

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 17 de julho de 2019.

Secretário Municipal de Gabinete

RESUMO AO CONVÊNIO GAPRE 006/2019
Publicação Nº 217093

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

RESUMO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA GAPRE Nº 006/2019

CEDENTE: Município de Colatina

CESSIONÁRIO: Secretaria de Estado da Fazenda

Objeto: cessão da servidora PAULA MIRANDA TARDIN, ocupante do cargo de Assistente Operacional – Matrícula 058211, 
pertencente ao quadro de pessoal do Município de Colatina, para prestar serviços junto a Secretaria de Estado da Fazenda.

Vigência: pelo período de 15 de maio de 2019 a 31 de dezembro de 2020

Colatina, 03 de junho de 2019.
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Conceição do Castelo

Prefeitura

ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019
Publicação Nº 217184

ADJUDICAÇÃO

Adjudico o objeto do Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços nº 000029/2019, com base na decisão do Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito, que objetiva a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, 
atendendo à solicitação protocolizada sob o nº 2.131/2019. A previsão legal está insculpida nos artigos 6º, inciso III e 
14 seguintes da Lei 8.666/93, sendo ADJUDICADO em favor das empresas: FOLLIS LTDA - ME nos itens (item 5/lote 5) 
no valor de R$ 20,2000 (vinte reais e vinte centavos), (item 7/lote 7) no valor de R$ 1,6500 (um real e sessenta e cinco 
centavos), (item 8/lote 8) no valor de R$ 5,2000 (cinco reais e vinte centavos), (item 9/lote 9) no valor de R$ 1.040,0000 
(um mil quarenta reais), (item 10/lote 10) no valor de R$ 1.369,0000 (um mil trezentos e sessenta e nove reais), (item 
11/lote 11) no valor de R$ 1,3000 (um real e trinta centavos), (item 12/lote 12) no valor de R$ 2,1000 (dois reais e dez 
centavos), (item 13/lote 13) no valor de R$ 3,1000 (três reais e dez centavos), (item 14/lote 14) no valor de R$ 14,3000 
(quatorze reais e trinta centavos), (item 15/lote 15) no valor de R$ 15,7500 (quinze reais e setenta e cinco centavos), 
(item 17/lote 17) no valor de R$ 16,5000 (dezesseis reais e cinquenta centavos), (item 18/lote 18) no valor de R$ 5,5000 
(cinco reais e cinquenta centavos), (item 19/lote 19) no valor de R$ 2,3000 (dois reais e trinta centavos), (item 20/lote 
20) no valor de R$ 4,8500 (quatro reais e oitenta e cinco centavos) e (item 23/lote 23) no valor de R$ 1,6500 (um real e 
sessenta e cinco centavos) no valor total de R$ 47.563,00 (quarenta e sete mil quinhentos e sessenta e três reais) e TEC 
LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI EPP nos itens (item 1/lote 1) no valor de R$ 12,9000 (doze reais 
e noventa centavos), (item 2/lote 2) no valor de R$ 10,5000 (dez reais e cinquenta centavos), (item 3/lote 3) no valor 
de R$ 54,0000 (cinquenta e quatro reais), (item 4/lote 4) no valor de R$ 63,0000 (sessenta e três reais), (item 6/lote 6) 
no valor de R$ 26,5000 (vinte e seis reais e cinquenta centavos), (item 16/lote 16) no valor de R$ 3,9000 (três reais e 
noventa centavos), (item 21/lote 21) no valor de R$ 4,1500 (quatro reais e quinze centavos), (item 22/lote 22) no valor 
de R$ 11,1500 (onze reais e quinze centavos) e (item 24/lote 24) no valor de R$ 54,0000 (cinquenta e quatro reais) no 
valor total de R$ 136.418,00 (cento e trinta e seis mil quatrocentos e dezoito reais). Perfazendo um Valor Global de R$ 
183.981,00 (cento e oitenta e três mil, novecentos e oitenta e um reais).

Conceição do Castelo, ES, 05 de agosto de 2019.

Chistiano Spadetto

Prefeito

AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 00029/2019
Publicação Nº 217185

AVISO DE RESULTADO

Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços nº 000029/2019

O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua Pregoeira TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, o RESUL-
TADO do Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços nº 000029/2019, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, atendendo à solicitação protocolizada sob o nº 2.131/2019, 
sendo vencedoras da proposta as empresas FOLLIS LTDA - ME nos itens (item 5/lote 5) no valor de R$ 20,2000 (vinte reais 
e vinte centavos), (item 7/lote 7) no valor de R$ 1,6500 (um real e sessenta e cinco centavos), (item 8/lote 8) no valor de 
R$ 5,2000 (cinco reais e vinte centavos), (item 9/lote 9) no valor de R$ 1.040,0000 (um mil quarenta reais), (item 10/lote 
10) no valor de R$ 1.369,0000 (um mil trezentos e sessenta e nove reais), (item 11/lote 11) no valor de R$ 1,3000 (um 
real e trinta centavos), (item 12/lote 12) no valor de R$ 2,1000 (dois reais e dez centavos), (item 13/lote 13) no valor de 
R$ 3,1000 (três reais e dez centavos), (item 14/lote 14) no valor de R$ 14,3000 (quatorze reais e trinta centavos), (item 
15/lote 15) no valor de R$ 15,7500 (quinze reais e setenta e cinco centavos), (item 17/lote 17) no valor de R$ 16,5000 
(dezesseis reais e cinquenta centavos), (item 18/lote 18) no valor de R$ 5,5000 (cinco reais e cinquenta centavos), (item 
19/lote 19) no valor de R$ 2,3000 (dois reais e trinta centavos), (item 20/lote 20) no valor de R$ 4,8500 (quatro reais 
e oitenta e cinco centavos) e (item 23/lote 23) no valor de R$ 1,6500 (um real e sessenta e cinco centavos) no valor to-
tal de R$ 47.563,00 (quarenta e sete mil quinhentos e sessenta e três reais) e TEC LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE 
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REATORES EIRELI EPP nos itens (item 1/lote 1) no valor de R$ 12,9000 (doze reais e noventa centavos), (item 2/lote 2) 
no valor de R$ 10,5000 (dez reais e cinquenta centavos), (item 3/lote 3) no valor de R$ 54,0000 (cinquenta e quatro re-
ais), (item 4/lote 4) no valor de R$ 63,0000 (sessenta e três reais), (item 6/lote 6) no valor de R$ 26,5000 (vinte e seis 
reais e cinquenta centavos), (item 16/lote 16) no valor de R$ 3,9000 (três reais e noventa centavos), (item 21/lote 21) 
no valor de R$ 4,1500 (quatro reais e quinze centavos), (item 22/lote 22) no valor de R$ 11,1500 (onze reais e quinze 
centavos) e (item 24/lote 24) no valor de R$ 54,0000 (cinquenta e quatro reais) no valor total de R$ 136.418,00 (cento e 
trinta e seis mil quatrocentos e dezoito reais). Perfazendo um Valor Global de R$ 183.981,00 (cento e oitenta e três mil, 
novecentos e oitenta e um reais).

Conceição do Castelo, ES, 05 de agosto de 2019.

Valéria Pravato Guarnier

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019
Publicação Nº 217183

HOMOLOGAÇÃO

Homologo o presente processo, com base no julgamento da Pregoeira e de acordo com o parecer da Assessoria Jurídica 
Municipal que objetiva a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE ILUMINA-
ÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, atendendo à 
solicitação protocolizada sob o número 2.131/2019. A modalidade do certame foi definida no artigo 6º inciso III da Lei nº 
8.666/93 e da Lei Complementar nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, sendo homologado vencedoras do certame as empre-
sas: FOLLIS LTDA - ME nos itens (item 5/lote 5) no valor de R$ 20,2000 (vinte reais e vinte centavos), (item 7/lote 7) no 
valor de R$ 1,6500 (um real e sessenta e cinco centavos), (item 8/lote 8) no valor de R$ 5,2000 (cinco reais e vinte cen-
tavos), (item 9/lote 9) no valor de R$ 1.040,0000 (um mil quarenta reais), (item 10/lote 10) no valor de R$ 1.369,0000 
(um mil trezentos e sessenta e nove reais), (item 11/lote 11) no valor de R$ 1,3000 (um real e trinta centavos), (item 
12/lote 12) no valor de R$ 2,1000 (dois reais e dez centavos), (item 13/lote 13) no valor de R$ 3,1000 (três reais e dez 
centavos), (item 14/lote 14) no valor de R$ 14,3000 (quatorze reais e trinta centavos), (item 15/lote 15) no valor de R$ 
15,7500 (quinze reais e setenta e cinco centavos), (item 17/lote 17) no valor de R$ 16,5000 (dezesseis reais e cinquenta 
centavos), (item 18/lote 18) no valor de R$ 5,5000 (cinco reais e cinquenta centavos), (item 19/lote 19) no valor de R$ 
2,3000 (dois reais e trinta centavos), (item 20/lote 20) no valor de R$ 4,8500 (quatro reais e oitenta e cinco centavos) e 
(item 23/lote 23) no valor de R$ 1,6500 (um real e sessenta e cinco centavos) no valor total de R$ 47.563,00 (quarenta 
e sete mil quinhentos e sessenta e três reais) e TEC LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI EPP nos itens 
(item 1/lote 1) no valor de R$ 12,9000 (doze reais e noventa centavos), (item 2/lote 2) no valor de R$ 10,5000 (dez reais 
e cinquenta centavos), (item 3/lote 3) no valor de R$ 54,0000 (cinquenta e quatro reais), (item 4/lote 4) no valor de R$ 
63,0000 (sessenta e três reais), (item 6/lote 6) no valor de R$ 26,5000 (vinte e seis reais e cinquenta centavos), (item 
16/lote 16) no valor de R$ 3,9000 (três reais e noventa centavos), (item 21/lote 21) no valor de R$ 4,1500 (quatro reais 
e quinze centavos), (item 22/lote 22) no valor de R$ 11,1500 (onze reais e quinze centavos) e (item 24/lote 24) no valor 
de R$ 54,0000 (cinquenta e quatro reais) no valor total de R$ 136.418,00 (cento e trinta e seis mil quatrocentos e dezoito 
reais). Perfazendo um Valor Global de R$ 183.981,00 (cento e oitenta e três mil, novecentos e oitenta e um reais).

Conceição do Castelo, ES, 05 de agosto de 2019.

Christiano Spadetto

Prefeito Municipal
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Domingos Martins

Prefeitura

0508 DIVERSOS
Publicação Nº 217193

26/07/2019 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 083/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS E A EMPRESA MGP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de 
obra de adequação, pavimentação e drenagem de estrada vicinal na localidade de Vila Paineiras, Alto Paraju, Distrito de 
Paraju, neste Município de Domingos Martins-ES, com fornecimento de materiais, ferramentas e mão de obra, conforme 
planilha e cronograma físico financeiro, conforme Contrato de Repasse n° 851112/2017/MAPA/CAIXA, Operação 1044407-
10/2017, obra com aproximadamente 4.552,00m², constante na Tomada de Preços nº 000015/2019.

PRAZO EXECUÇÃO: 10(dez) meses.

PRAZO CONTRATUAL: 18 (dezoito) meses, a partir da data da assinatura do contrato.

VALOR: R$ 474.321,31 (quatrocentos e setenta e quatro mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e um centavos).

FUNDAMENTAÇÃO: Tomada de Preços nº 000015/2019, Processo Administrativo n° 2315/2019.

29/07/2019 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 084/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS E A EMPRESA MARECHAL ASFALTOS IND COM E CONSTRU-
ÇÕES LTDA ME.

OBJETO: Trata- se de contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de Pavimentação no 
pátio no fundo do Antigo Hotel Imperador, localizado na Avenida Senador Jefferson de Aguiar, Sede de Domingos Martins 
- ES, com fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas, conforme planilha, projetos e cronograma físico finan-
ceiro, nos termos do Edital pesquisa de Preços Nº 0142/2019.

PRAZO: 60 (sessenta) dias.

VALOR: R$ 25.400,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos reais)

FUNDAMENTAÇÃO: Pesquisa de Preços Nº 00142/2019 e Processo Administrativo n° 3645/2019.

01/07/2019 - TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL Nº 001/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS E A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO-
NAIS DE DOMINGOS MARTINS

OBJETO: O objeto do presente Termo é a Cessão da servidora ELIDIA APARECIDA GONORING, Matrícula n° 4834, ocupan-
te do Cargo Efetivo de Agente de Serviços Públicos / Servente, para exercer suas atividades junto a APAE - ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOMINGOS MARTINS, com ônus para o CEDENTE.

PRAZO: 01 de julho de 2019 encerrando-se em 31 de dezembro de 2020.

FUNDAMENTAÇÃO: Processo Administrativo n° 2264/2019.

01/07/2019 - TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL Nº 001/2018.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS E A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO-
NAIS DE DOMINGOS MARTINS

OBJETO: O objeto do presente Termo é a rescisão amigavelmente o Termo de Cessão de Pessoal nº 001/2018, que tem 
por objeto, a Cessão da servidora RUTH EUZEBIO DA PENHA, Matrícula n° 4970, ocupante do Cargo Efetivo de Agente de 
Serviços Públicos / Servente, para exercer suas atividades junto a APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP-
CIONAIS DE DOMINGOS MARTINS, com ônus para o CEDENTE.

PRAZO: a partir de 01 de julho de 2019.

FUNDAMENTAÇÃO: Processo Administrativo n° 2264/2019.
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15/07/2019 - CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 019/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS E A EMPRESA DC VOLKERS ME.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao preparo de lanches, cafés e refeições que serão oferta-
dos nas reuniões, formações, cursos e eventos das Secretarias Municipais de Educação e Esporte, Desenvolvimento Rural, 
Cultura e Turismo e Administração e Recursos Humanos para o ano de 2019, itens fracassados no Processo Licitatório - 
Pregão nº 0009/2019.

PRAZO: até 31 de dezembro de 2019.

VALOR: R$ 2.504,88 (dois mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e oito centavos).

FUNDAMENTAÇÃO: Pesquisa de Preços nº 000100/2019, Processo Administrativo nº 2127/2019.

26/07/2019 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2019.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS E A EMPRESA ANTONIO ZAMBOM CONSTRUTORA VENDA 
NOVA LTDA EPP.

OBJETO: Trata-se de aditivo de prorrogação do prazo em 30 (trinta) dias, com inicio em 28 de julho de 2019 e valor ao 
Contrato de Prestação de Serviços nº 008/2019, que tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia especializa-
da para execução de obra de construção de Pavimentação sobre galeria, na Avenida Modolo, Pedra Azul, Distrito de Aracê, 
Domingos Martins-ES, contrato de Repasse 1001254-42/779255 MTUR, com fornecimento de mão de obra, materiais e 
ferramentas, conforme planilha, projetos e cronograma físico financeiro, especificações técnicas e projeto, constantes nos 
Anexos IX, X e XI, respectivamente, constante na CONCORRÊNCIA nº 000001/2018.

PRAZO: 30 (trinta) dias, com inicio em 28 de julho de 2019.

VALOR: R$ 26.517,22 (vinte seis mil, quinhentos e dezessete reais e vinte dois centavos).

FUNDAMENTAÇÃO: Concorrencia nº 000001/2018, Processo Administrativo n° 6312/2018-004.

31/07/2019 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 002/2019.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS E A EMPRESA COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDO-
RES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS.

OBJETO: Aditivo de decréscimo quantitativo, tabela em anexo, ao contrato de compra e venda nº002/2019, que tem como 
objeto a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar, para a alimentação escolar dos alunos 
matriculados na rede municipal de ensino.

VALOR: R$ 2.748,54 (Dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

FUNDAMENTAÇÃO: Chamada Pública nº 004/2018, Processo nº 6182/2018-007.

19/07/2019 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2019.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS E A A associação MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO & EVEN-
TOS.

OBJETO: Configura-se como objeto deste Termo de Apostilamento, autorização para realocação de valores/recurso refe-
rente ao Termo de Fomento entre o Municipal de Domingos Martins e o Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bu-
reau para gestão da 26ª Edição do Festival Internacional de Musica Erudita e Popular de Domingos Martins, com vistas a 
promoção do turismo e cultural local.

FUNDAMENTAÇÃO: art. 57 da Lei 13.019/2014 e no art. 43, inciso II, alínea “c” do Decreto nº 8.726, de 27 de Abril de 
2016, que regulamenta a Lei 13.019/2014.

30/07/2019 - CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 021/2019.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS E A EMPRESA COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDO-
RES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS.

OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios diversos e hortifrutigranjeiros da Agricultura 
Familiar, visando atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados nos Centros Municipais de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Alunos do AEE da Rede Municipal de Ensino do Município de Domingos Martins 
conforme Convênio FNDE/MEC/PMDM-2019, descritos nos itens enumerados na Cláusula sexta, todos de acordo com a 
CHAMADA PÚBLICA nº 001/2019, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de ane-
xação ou transcrição.
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PRAZO: agosto a dezembro de 2019

VALOR: R$ 65.414,62 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos).

FUNDAMENTAÇÃO: Chamada Pública nº 001/2019, Processo nº 2642/2019.

30/07/2019 - CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 010/2019-FMS.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS E A EMPRESA UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.

OBJETO: Aquisição Kits Laboratoriais para o Aparelho de Hematologia modelo XS-800i Sysmex para fornecimento dos 
produtos até 31 de dezembro de 2019.

PRAZO: Até 31 de dezembro de 2019

VALOR: R$ 3.822,90 (três mil, oitocentos e vinte dois reais e noventa centavos).

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 25, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, TERMO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LITAÇÃO Nº 033/2019, de acordo com a Proposta apresentada pela CONTRATADA, no Processo n° 
003803/2019.

24/07/2019 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 082/2019.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS E A EMPRESA KMA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - ME.

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada na confecção de Laudos de Ava-
liação de imóveis urbanos e rurais, localizados no Município de Domingos Martins para locação, aquisição, desapropriação, 
permuta, cessão ou outras finalidade previstas em Lei, conforme especificado no Edital Pesquisa de Preços nº 00050/2019.

PRAZO: 12 (doze) meses.

VALOR: R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais).

FUNDAMENTAÇÃO: Pesquisa de Preços nº 50/2019, Processo Administrativo nº 1110/2019.

22/07/2019 - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 140/2018.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE.

OBJETO: Trata-se de aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 140/2018 para decréscimo de quilometragem, 
aumento do valor unitário pago por quilômetro e conseqüente redução do saldo do contrato, correspondente a 116 dias 
letivos, conforme pedido de decréscimo de quilometragem.

VALOR: Decréscimo de de 607,37 (SEISCENTOS E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

FUNDAMENTAÇÃO: Processo de Dispensa de Licitação nº 081/2018, Processo Administrativo n° 4762/2018-028.

17/07/2019 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 008/2017.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS E A SENHORA MARIA LUZINDA DE OLIVEIRA PINHO.

OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo, reajuste do valor da parcela mensal, pela variação do INPC-IBGE 
– Índice Nacional de Preços ao Consumidor (acumulado – 12 meses), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística ao Contrato de Aluguel nº 008/2017 que tem por objeto a locação de imóvel para funcionamento da extensão 
da Delegacia de Polícia Civil no Distrito de Aracê, neste Município.

VALOR: R$ 248,00 (duzentos e quarenta e oito reais).

FUNDAMENTAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 023/2017, Processo nº 2063/2017 – 016.

19/07/2019 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 172/2018.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS E A EMPRESA MGP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.

OBJETO: Trata-se de aditivo de prazo, de execução de obra, e valor ao contrato de prestação de serviços nº 0172/2018, 
que tem por objeto a execução de Obra de recuperação asfáltica na estrada que liga a BR 262 sentido Biriricas (aproxima-
damente 5,2 km), no Distrito de Biriricas, Neste Município de Domingos Martins – ES, com fornecimento de mão de obra, 
materiais e ferramentas, conforme planilha, projetos e cronograma físico financeiro.

Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias, a partir de 02 de julho de 2019.

VALOR: R$ 100.718,79 (cem mil, setecentos e dezoito reais e setenta e nove centavos).

FUNDAMENTAÇÃO: Tomada de Preços nº 000009/2018, Processo Administrativo n° 5081/2018-006.
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19/07/2019 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 81/2019.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS E A EMPRESA EDEN S JUNIOR.

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Contratação de serviços de apresentação artística, para apresentações 
artísticas e musicais, a serem ofertadas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, pelo período de 12 
meses, dos itens fracassados no Processo Licitatório - Pregão nº 00023/2019.

PRAZO: 12(doze) meses.

VALOR: R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais).

FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Artigo nº 24, inciso v, Dispensa de 
Licitação Nº 079/2019, Processo Administrativo n° 3615/2019.

10/07/2019 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 73/2019.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS E A EMPRESA ALS ENGENHARIA SANEAMENTO E CONTRU-
ÇÕES EIRELI EPP.

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de 
obra de construção de três abrigos de passageiro em diversas localidades do Município de Domingos Martins - ES.

PRAZO: 12(doze) meses.

VALOR: R$ 23.564,47 (vinte três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 24, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, de acordo com 
os termos do Processo Administrativo n° 2210/2019.

Domingos Martins – ES, 05 de agosto de 2019.

Wanzete Krüger

Prefeito

DECRETO NORMATIVO Nº 3.418/2019
Publicação Nº 217099

DECRETO NORMATIVO N.º 3.418/2019

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO Nº. 002/2012, VERSÃO 03, QUE DISPÕE SOBRE OS PRO-
CEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS – ES.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas;

- Considerando as exigências contidas nos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, no parágrafo único do art. 54 e art. 59 
da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigos 29, 70, 76 e 77 da Constituição Estadual; Lei Municipal nº 2.391/2012, e nos 
termos da Resolução nº 227/2011alterada pela Resolução 257/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aprovada a Instrução Normativa do Sistema de Educação – SEC nº. 002/2012, versão 03, que segue anexa 
como parte integrante do presente decreto.

Parágrafo único. A Instrução Normativa a que se refere o caput dispõe sobre rotinas e procedimentos para gerenciamen-
to e controle do Transporte Escolar, a fim de garantir a segurança e o bem-estar dos usuários de transporte escolar do 
Município de Domingos Martins.

Art. 2º Todas as Instruções Normativas após sua aprovação e publicação deverão ser executadas e aplicadas pelas Uni-
dades Administrativas.
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Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpre-se.

Domingos Martins – ES, 14 de junho de 2019

WANZETE KRUGER

Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 2.910/2019
Publicação Nº 217107

LEI MUNICIPAL Nº 2.910/2019

AUTORIZA A DESAFETAÇÃO DE ÁREA COM 23.510,67M2, EM FAVOR DA FIRMA VIVENDAS DO IMPERADOR IMÓVEIS LTDA.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele san-
ciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a desafetar a área de 23.510,67m2, correspondente às 
áreas de ruas projetadas e não urbanizadas, da 3ª Etapa do Loteamento “Vivendas do Imperador”, em Domingos Martins, 
Espírito Santo, aprovado pelo Decreto nº 97/82 de 28/12/1982 e registrado no Cartório do 1º Ofício – RGI de Domingos 
Martins, sob o nº 3-1.958 em 28/03/1983.
Parágrafo Único. A área desafetada será incorporada a lotes/chácaras que serão remembradas para a constituição de uma 
Unidade de Conservação Ambiental, juntamente com duas reservas florestais do projeto original do loteamento “Vivendas 
do Imperador”, constituindo uma área única de 321.055,41m2.

Art. 2º O Cartório do 1º Ofício – Registro Geral de Imóveis, de Domingos Martins, abrirá matrícula única, composta pela 
área dos lotes/chácaras remembradas, área das reservas florestais e área desafetada, georeferenciada, compondo a Uni-
dade de Conservação Ambiental.

Art. 3º A loteadora Vivendas do Imperador Imóveis Ltda, deverá apresentar aos órgãos ambientais, municipal, estadual e 
federal, se for o caso, com o apoio do Estado do Espírito Santo, o projeto da instituição da Unidade de Conservação Am-
biental, adequada para o local, área, cobertura florestal, relevo e cursos d’água existentes, em cumprimento a Sentença 
Judicial prolatada no processo nº 0004086-05.2010.4.02.5010, em trâmite na 5ª Vara Federal Cível de Vitória – Seção 
Judiciária do Espírito Santo.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Domingos Martins/ES, 2 de agosto de 2019.

WANZETE KRUGER

Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 2.911/2019
Publicação Nº 217108

LEI MUNICIPAL Nº 2.911/2019

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE Espaço RECREATIVO.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica denominado “Professora Maria Emilia Krüger Dittrich – Dona Mimi”, o espaço recreativo anexo a EMPEF Floria-
no Augusto Dittrich, na localidade do Galo neste Município.

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

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

Domingos Martins, 2 de agosto de 2019.

WANZETE KRUGER

Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 2.912/2019
Publicação Nº 217109

LEI MUNICIPAL Nº 2.912/2019

AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO PODER EXECUTIVO.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Legislativo autorizado a devolver ao Poder Executivo Municipal recursos financeiros no valor total de 
R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

§1º A devolução de recursos no valor de R$ 177.767,60 (cento e setenta e sete mil, setecentos e sessenta e sete reais e 
sessenta centavos) correspondem a saldo financeiro do exercício de 2018.

§2º A devolução de recursos no valor de R$ 1.122.232,40 (um milhão, cento e vinte e dois mil, duzentos e trinta e dois 
reais e quarenta centavos) será de acordo com as seguintes rubricas orçamentárias:

I – R$ 100.000,00 (cem mil reais) da rubrica orçamentária: 010001010300012001 – Manutenção de Serviços Administra-
tivos da Câmara Municipal – 31901100000 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil, Ficha 01;

II – R$ 127.232,40 (cento e vinte e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) da rubrica orçamentá-
ria: 010001010300012001 – Manutenção de Serviços Administrativos da Câmara Municipal – 31901300000 – Obrigações 
Patronais, Ficha 02;

III – R$ 1.000,00 (um mil reais) da rubrica orçamentária: 010001010300012001 – Manutenção de Serviços Administrati-
vos da Câmara Municipal – 31909100000 – Sentenças Judiciais, Ficha 04;

IV – R$ 1.000,00 (um mil reais) da rubrica orçamentária: 010001010300012001 – Manutenção de Serviços Administrati-
vos da Câmara Municipal – 31909200000 – Despesas de Exercícios Anteriores, Ficha 05;

V – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da rubrica orçamentária: 010001010300012001 – Manutenção de Serviços Admi-
nistrativos da Câmara Municipal – 31909400000 – Indenizações e restituições trabalhistas, Ficha 06;

VI – R$ 1.000,00 (um mil reais) da rubrica orçamentária: 010001010300012001 – Manutenção de Serviços Administrati-
vos da Câmara Municipal – 33903200000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita, Ficha 10;

VII – R$ 1.000,00 (um mil reais) da rubrica orçamentária: 010001010300012001 – Manutenção de Serviços Administra-
tivos da Câmara Municipal – 33903500000 – Serviços de Consultoria, Ficha 12;

VIII – R$ 2.000,00 (dois mil reais) da rubrica orçamentária: 010001010300012001 – Manutenção de Serviços Adminis-
trativos da Câmara Municipal – 33904600000 – Auxilio Alimentação, Ficha 15;
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IX – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da rubrica orçamentária: 010001010300012001 – Manutenção de Serviços Administra-
tivos da Câmara Municipal – 33904900000 – Auxílio-transporte, Ficha 17;

X – R$ 1.000,00 (um mil reais) da rubrica orçamentária: 010001010300012001 – Manutenção de Serviços Administrativos 
da Câmara Municipal – 33909100000 – Sentenças judiciais, Ficha 18;

XI – R$ 1.000,00 (um mil reais) da rubrica orçamentária: 010001010300012001 – Manutenção de Serviços Administrati-
vos da Câmara Municipal – 33909200000 – Despesas de Exercícios Anteriores, Ficha 19;

XII – R$ 1.000,00 (um mil reais) da rubrica orçamentária: 010001010300012001 – Manutenção de Serviços Administra-
tivos da Câmara Municipal – 33909300000 – Indenizações e restituições, Ficha 20;

XIII – R$ 1.000,00 (um mil reais) da rubrica orçamentária: 010001010300012001 – Manutenção de Serviços Administra-
tivos da Câmara Municipal – 33919700000 – Aporte para cobertura de deficit atuarial do RPPS, Ficha 21;

XIV – R$ 30.000,00 (trinta mil reais) da rubrica orçamentária: 010001010300012001 – Manutenção de Serviços Adminis-
trativos da Câmara Municipal – 44903900000 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica, Ficha 25;

XV – R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) da rubrica orçamentária: 010001010300013001 – Construção e ou 
aquisição da sede da Câmara Municipal – 44905100000 – Obras e instalações, Ficha 23;

XVI – R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) da rubrica orçamentária: 010001010300013001 – Construção e ou 
aquisição da sede da Câmara Municipal – 44906100000 – Aquisição de imóveis, Ficha 24;

Art. 2º A devolução dos recursos financeiros ocorrerá em parcela única a partir da data de 25 de julho de 2019.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Domingos Martins, 2 de agosto de 2019.

WANZETE KRUGER

Prefeito

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins

RETIFICAÇÃO - PORTARIA DE PESSOAL Nº 101/2019
Publicação Nº 217209

PORTARIA DE PESSOAL Nº. 101/2019

RETIFICA O ARTIGO 1º DA PORTARIA DE PESSOAL Nº 093/2019 QUE CONCEDEU APOSENTADORIA POR IDADE A SERVI-
DORA EFETIVA IZAURA BOTINI – AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SERVENTE.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o equívoco na indicação da secretaria a qual a servidora está lotad.

R E S O L V E:

Art. 1º. – RETIFICA o Art. 1º da Portaria de Pessoal Nº 093/2019, que concedeu Aposentadoria voluntária por idade a 
servidora efetiva IZAURA BOTINI,
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ONDE SE LÊ:

Art. 1º. – Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição a partir de 01 de agosto de 2019, a servidora 
IZAURA BOTINI titular do cargo efetivo de Agente de Serviços Públicos - Servente, Padrão X, Classe “A”, matrícula nº 
000726, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com base no artigo 3º, da EC nº 47/2005 e proventos integrais fixados 
conforme abaixo:

LEIA-SE:

Art. 1º. – Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição a partir de 01 de agosto de 2019, a servidora 
IZAURA BOTINI titular do cargo efetivo de Agente de Serviços Públicos - Servente, Padrão X, Classe “A”, matrícula nº 
000726, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, com base no artigo 3º, da EC nº 47/2005 
e proventos integrais fixados conforme abaixo:

Art. 2º - Permanece inalterada a tabela constante da Portaria de Pessoal nº 093/2019 com a descrição dos proventos da 
servidora.

Art. 3º - Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação com efeitos a 01/08/2019, revogando-se as disposições 
em contrário.

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

Domingos Martins / ES, 05 de agosto de 2019.

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos

Servidores do Município de Domingos Martins – IPASDM
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Ecoporanga

Prefeitura

CONTRATO 070/2019
Publicação Nº 217171

CONTRATO 070/2019

CONTRATADO: ORVEL ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, CNPJ: 07.930.676/0001-23.

OBJETO: Aquisição de um caminhão com caçamba basculante.

Valor: R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais).

Vigência: (29/07/2019 à 31/12/2019).

Processo: 3337/2019

ELIAS DAL COL

Prefeito
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Fundão

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 053-2019
Publicação Nº 217116

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3159/2019

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO – ES, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 29/08/2019 às 
09h00min, nas dependências da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Stéfano Broseghini, nº. 133, 1º. Pavi-
mento, Centro – Fundão – ES, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, que tem 
por objeto é a aquisição de kits didáticos para melhoria de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, com vistas 
à melhoria do desempenho de estudantes do ensino fundamental (anos iniciais e anos finais) na Prova Brasil, por meio 
de Sistema de Registro de Preços. As empresas interessadas encontrarão o Edital no endereço eletrônico da Prefeitura 
Municipal de Fundão/ES (www.fundao.es.gov.br), poderão ainda solicitar, por via digital, através do e-mail da CPL (licita-
cao@fundao.es.gov.br) ou in loco junto à Comissão Permanente de Licitação, trazendo CD, para copiar o edital e outros 
documentos, na Rua Stefano Broseghini - nº 133, Centro – Fundão - ES. Maiores informações poderão ser solicitadas por 
meio da Comissão Permanente de Licitações, de segunda a sexta-feira no horário de 08:00 às 17:00 horas, pelo e-mail da 
CPL (licitacao@fundao.es.gov.br).

Fundão/ES, 05 de agosto de 2019.

JEANNY SCAQUETTI DE CARLI

Pregoeira Oficial da PMF

Decreto nº 200/2019

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-2019
Publicação Nº 217098

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3663/2019

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES, por interveniência do Fundo Municipal de Saúde, vem tornar pública a Ata de registro de 
Preço nº 046/2019, cujo objeto é a aquisição de produtos domissanitários para atender a Vigilância em Saúde, por inter-
médio do sistema de registro de preços. A Ata de Registro de Preços em tela foi celebrada entre o Município de Fundão e 
a empresa AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME, a qual foi vencedora do item 01, ao apresentar valor unitário 
de R$ 9,15 (Nove reais e quinze centavos). A ata terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação, 
não podendo ser prorrogado.

Fundão/ES, 01 de agosto de 2019.

MUNICIPIO DE FUNDÃO

ÓRGÃO GERENCIADOR

Representante legal Sr. Joilson Rocha Nunes

Fundo Municipal de Saúde

Representante legal Sra. Marli Scaquetti Thomé

mailto:licitacao@fundao.es.gov.br
mailto:licitacao@fundao.es.gov.br
mailto:licitacao@fundao.es.gov.br
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047-2019
Publicação Nº 217078

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3663/2019

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES, por interveniência do Fundo Municipal de Saúde, vem tornar pública a Ata de registro de 
Preço nº 047/2019, cujo objeto é a aquisição de produtos domissanitários para atender a Vigilância em Saúde, por inter-
médio do sistema de registro de preços. A Ata de Registro de Preços em tela foi celebrada entre o Município de Fundão e 
a empresa VETORIAL DEFENSIVOS AGRÍCOLAS E DOMISSANITÁRIOS LTDA EPP foi vencedora dos itens 02, ao apresentar 
valor unitário de R$ 90,00 (Noventa reais). A ata terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação, 
não podendo ser prorrogado.

Fundão/ES, 01 de agosto de 2019.

MUNICIPIO DE FUNDÃO

ÓRGÃO GERENCIADOR

Representante legal Sr. Joilson Rocha Nunes

Fundo Municipal de Saúde

Representante legal Sra. Marli Scaquetti Thomé

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039-2019
Publicação Nº 217229

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3268/2019

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES vem tornar público a Ata de registro de Preço nº 039/2019, cujo objeto é a aquisição de 
Utensílios para as escolas da rede pública municipal, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educa-
ção, por intermédio do sistema de registro de preços. A Ata de Registro de Preços em tela foi celebrada entre o Município 
de Fundão e a empresa A empresa DICASA PRESENTES LTDA ME, a qual foi vencedora dos itens 20, 27, 28, 29, 31, 32, 
35, 39, 40, cujo valor total da despesa perfaz o montante de R$ 22.529,70 (Vinte e dois mil e quinhentos e vinte e nove 
reais e setenta centavos). A ata terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação, não podendo ser 
prorrogado.

Fundão/ES, 16 de julho de 2019.

MUNICIPIO DE FUNDÃO

ÓRGÃO GERENCIADOR

Representante legal Sr. Joilson Rocha Nunes

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049-2019
Publicação Nº 217079

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3361/2019

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES vem tornar público a Ata de registro de Preço nº 049/2019, cujo objeto é a aquisição de 
Ventilador de Teto e Ventilador de Parede (tipo tufão), para uso nas Unidades Escolares de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental do Município de Fundão- ES, por meio de sistema de registro de preços, visando atender às necessidades 



06/08/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1320

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 156

da Secretaria Municipal de Educação. A Ata de Registro de Preços em tela foi celebrada entre o Município de Fundão e a 
empresa TOP ONE THOUSAND COMÉRCIO EIRELI EPP, a qual foi vencedora do item 02 ao apresentar o valor unitário de 
R$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais). A ata terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação, 
não podendo ser prorrogado.

Fundão/ES, 01 de agosto de 2019.

MUNICIPIO DE FUNDÃO

ÓRGÃO GERENCIADOR

Representante legal Sr. Joilson Rocha Nunes

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA, CONFORME EDITAL 003/2019
Publicação Nº 217211

A Secretaria Municipal de Educação de Fundão faz saber que realizará nos termos das Leis Municipais vigentes o Proces-
so Seletivo Simplificado para Cadastro de Reserva, conforme EDITAL 003/2019, com vistas à contratação temporária de 
profissionais do magistério, objetivando atendimento às necessidades de excepcional interesse da Rede Pública Municipal 
de Ensino de Fundão, para o cargo de Técnico-Pedagógico (MaTP).

A inscrição para o Processo Seletivo Simplificado para Cadastro de Reserva acontecerá na Secretaria Municipal de Educa-
ção de Fundão - Semed, situada na Avenida José Agostini, 204, Centro, Fundão/ES, nos dias 13 e 14 de agosto de 2019, 
das 8h às 11 h e das 13h às 16h.

Para maiores informações, os interessados devem acessar o referido EDITAL no site www.diariomunicipal.es.gov.br.

Secretaria Municipal de Educação, em 07 de agosto de 2019.

MAGDA LUÍZA BERTOLINI TÓTOLA

Secretária Municipal de Educação

Decreto Nº 228/2019

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROC. 6446/2019
Publicação Nº 217201

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Reconheço e Ratifico a Inexigibilidade de Licitação abaixo descrita:

PROCESSO nº 6446/2019

OBJETO: Contratação de apresentação musical da “BANDA LORENSON” cujo representante exclusivo é NIL MUSIC PRO-
DUÇÕES E EVENTOS EIRELI, para a Programação de Apresentação durante os Tradicionais Festejos de Comemoração ao 
Dia dos Pais Edição 2019, que acontecerão no respectivo dia 11 de Agosto do ano vigente em Praia Grande/ Fundão – ES, 
Rua Recife, ao lado do Campo de Futebol “Joaripe”.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

CNPJ : 27.165.182/0001-07

CONTRATADA: NIL MUSIC PRODUCOES E EVENTOS EIRELI

CNPJ : 30.817.856/0001-15

VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 (Doze mil reais)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso III do Artigo 25, da Lei 8.666/1993.

Fundão/ES, 05 de Agosto de 2019.

Joilson Rocha Nunes

Prefeito Municipal de Fundão/ES

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


06/08/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1320

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 157

RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037-2019
Publicação Nº 216850

RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1451/2019

O MUNICIPIO DE FUNDÃO - ES, em conformidade com a Lei nº 10.520/2.002, Lei nº 8.666/1.993 (subsidiariamente) 
e LC 123/06, vêm tornar público o RESULTADO, devidamente HOMOLOGADO em 05/08/2019, do Pregão Presencial nº 
037/2019, que tem como objeto o fornecimento de materiais de fralda para atender a demanda da Casa de Passagem 
“Lar Feliz”, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, onde a 
empresa licitante WM DISTRIBUIDORA LTDA ME foi vencedora do item 04, ao apresentar valor unitário de R$ 74,50 (Se-
tenta e quatro reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total da despesa o montante de R$ 4.470,00 (Quatro mil e 
quatrocentos e setenta reais). A empresa JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP foi vencedora dos itens 01, ao apresentar 
valor unitário de R$ 43,76 (Quarenta e três reais e setenta e seis centavos); item 02, ao apresentar o valor unitário de R$ 
59,83 (cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos) e, item 03, ao apresentar o valor unitário de R$ 60,58 (sessenta 
reais e cinquenta e oito centavos), perfazendo o valor total da despesa o montante de R$ 6.305,20 (Seis mil e trezentos 
e cinco reais e vinte centavos). A empresa A & C COMERCIAL LTDA ME foi vencedora dos itens 05, ao apresentar valor 
unitário de R$ 77,16 (Setenta e sete reais e dezesseis centavos); item 06, ao apresentar o valor unitário de R$ 79,75 
(Setenta e nove reais e setenta e cinco centavos), perfazendo o valor total da despesa o montante de R$ 5.453,00 (Cinco 
mil e quatrocentos e cinquenta e três reais).

Fundão - ES, 05 de agosto de 2019.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito do Município de Fundão/ES

RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 045-2019
Publicação Nº 217165

RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3900/2019

O MUNICIPIO DE FUNDÃO - ES, em conformidade com a Lei nº 10.520/2.002, Lei nº 8.666/1.993 (subsidiariamente) 
e LC 123/06, vêm tornar público o RESULTADO, devidamente HOMOLOGADO em 05/08/2019, do Pregão Presencial nº 
045/2019, que tem como objeto a aquisição de Leitor Óptico De Digitais, para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, onde a empresa licitante CÍRIO SOARES JÚNIOR EIRELE ME foi 
vencedora do item 01 ao apresentar o valor unitário de R$ 824,00 (Oitocentos e vinte e quatro reais).

Fundão - ES, 05 de agosto de 2019.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito do Município de Fundão/ES
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA, CONFORME EDITAL 003/2019
Publicação Nº 217212

 
1 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

 

EDITAL Nº 003/2019 
 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CADASTRO DE 
RESERVA 

 
 

A Secretaria Municipal de Educação de Fundão por   intermédio   da  Secretária   
Municipal   de Educação,  nomeada  pelo  Decreto  Municipal  nº  0228/2019,  em  
vista  do  que  dispõe  o Decreto  Municipal  nº  043/2017,  Lei  nº  621/2009  e  as  
leis  posteriores  de  vagas,  que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais do 
Magistério Público do Município de Fundão e   demais   legislações   vigentes,   
TORNA  PÚBLICO   o   presente   EDITAL,   com   seus respectivos  ANEXOS,  que  
trata  do  Processo  Seletivo  Simplificado  para  formação  de Cadastro de Reserva, 
visando à Contratação Temporária de Profissionais do Magistério, para o cargo de 
Técnico-Pedagógico (MaTP), para atendimento às necessidades de excepcional 
interesse público da Rede Pública Municipal de Ensino. 

 

 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 O Processo  Seletivo  Simplificado  para  formação  de Cadastro de Reserva 
será regulamentado pelas normas contidas no presente Edital e seus anexos e dar-
se-á  de  acordo  com  as  necessidades  do Município, a partir da homologação do 
resultado final publicado no endereço eletrônico www.diariomunicipal.es.gov.br. 
 

 
1.2 É condição essencial para inscrever-se neste Processo Seletivo Simplificado  
para  formação  de Cadastro de Reserva  o conhecimento e aceitação das 
instruções e normas contidas neste EDITAL e legislação vigente, em relação às 
quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

 
1.3 Ao realizar a inscrição, o candidato deve certificar-se de que preenche todos os 
requisitos exigidos para o cargo pleiteado. 

 
1.4 Todas as informações oficiais referentes ao Processo  Seletivo  Simplificado  para  
formação  de Cadastro de Reserva regulamentado pelo presente EDITAL serão 
divulgadas no endereço eletrônico www.diariomunicipal.es.gov.br. 
 
1.5 Compreendem-se como processo de seleção e suas etapas: a inscrição, 
classificação, convocação e comprovação de títulos, para escolha de vagas e 
contratação dos profissionais nos termos deste EDITAL. 
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1.5.1 O candidato convocado deverá comparecer com documentação original 
acompanhada obrigatoriamente de cópias simples, conforme declarada   no   
ato   da   inscrição   - ANEXO I para    conferência    da autenticidade. 
 
 
1.5.2 Compete ao candidato acompanhar as etapas de inscrição, de 
classificação e de convocação definidas neste EDITAL, ANEXO II. 

 
 

1.6 Fica instituído o Decreto nº 330/2019, por ato próprio do Prefeito Municipal 
de Fundão, a Comissão Municipal do Processo Seletivo que terá como 
atribuições: a elaboração do presente EDITAL, a execução e a avaliação de 
todas as ações referentes ao Processo Seletivo Simplificado para formação de 
Cadastro de Reserva. 
 
1.7 Os candidatos classificados neste Processo  Seletivo  Simplificado  para  
formação  de Cadastro de Reserva, que vierem a ser contratados, deverão estar 
cientes de que para assumir vínculo com o Município no cargo pleiteado, não 
poderão se enquadrar nas vedações contidas nos Incisos XVI, XVII e § 10 do Art. 
37 da Constituição Federal de 1988, alterados pela Emenda Constitucional nº 
19/98 e demais dispositivos legais acerca de acumulação de cargos públicos. 
 
1.8 O Processo Seletivo Simplificado será realizado em conformidade com as 
etapas constadas no item 1.5 tendo como critérios de pontuação: tempo de serviço 
e títulos na área da educação, de caráter eliminatório e classificatório. 
 
 
1.9 Os documentos de tempo de serviço e qualificação profissionais apresentados 
para efeito de pontuação deverão obedecer aos critérios estabelecidos no ANEXO 
lII. 
 

 
1.9.1   O   candidato   convocado   que   não   comprovar   as   informações 
prestadas no ato da inscrição será eliminado. 

 
 1.10 Os candidatos inscritos para o Cargo de Professor MaTP - referente ao Cargo 
de Técnico-Pedagógico, serão convocados de acordo com a maior titulação de 
classificação, de acordo com a necessidade da rede municipal de ensino. 
 
 
1.11 O candidato que apresentar Pós-Graduação Lato Sensu como requisito para 
respectiva área pleiteada, poderá apresentar outra especialização na área da 
educação para efeito de pontuação. 

 
1.12 Os candidatos que se propuserem a inscrever-se para este   Processo Seletivo 
Simplificado deverão ter ciência de que se trata de um Cadastro de Reserva e sua 
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classificação não implicará a contratação automática, gerando apenas uma 
expectativa de direito. 

 
1.13 O contrato temporário poderá ser rescindido a qualquer tempo pela 
Administração Pública Municipal.  
 
1.14 O   candidato   que   vier   a   firmar   contrato   em   Designação   Temporária   
com   a Administração Pública Municipal será     avaliado   permanentemente     em   
suas ações profissionais pela Chefia  Imediata  e  pelo  Conselho  de  Escola,  e  
terá contrato  rescindido  em  caso  de  atendimento  insatisfatório  em  prol  da  
aprendizagem  ou em descumprimento das atribuições específicas. 
 
1.15   Os candidatos classificados não possuirão, até eventual convocação, qualquer 
direito a serem convocados, resguardando-se o direito da Administração de avaliar o 
momento e a conveniência de eventuais convocações. 
 
2 DO CAMPO DE ATUAÇÃO 

 
2.1 O candidato em Designação Temporária poderá atuar nas  seguintes  etapas  
da Educação Básica: 

2.1.1 Educação Infantil - Creche e Pré-Escola; 
2.1.2 Ensino Fundamental - Anos Iniciais; 
2.1.3 Ensino Fundamental - Anos Finais; 
2.1.4 Educação Especial/Inclusiva; 
2.1.5 Educação do Campo - (Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos 
Iniciais); 

 
 

3 DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1 É de total responsabilidade do candidato o preenchimento da Ficha de 
Inscrição, ANEXO I. 

 
3.2 O candidato deverá entregar sua inscrição, ANEXO I, à Comissão responsável 
pelo Processo Seletivo Simplificado em Designação Temporária, na Semed – 
Secretaria Municipal de Educação, situada à Avenida José Agostini, 204, 
Centro, Fundão/ES, conforme dias e horários constantes no ANEXO Il. 
3.3 Somente será aceita inscrição realizada pelo próprio candidato ou por 
procuração devidamente registrada e autenticada em Cartório, seguida de cópia de 
documentos pessoais do candidato e do procurador, sendo estes com foto. 

 
3.4 Será permitida apenas 01(uma) inscrição para cada candidato desde que possua 
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habilitação para o cargo pleiteado. 
3.5 As informações prestadas na inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, sendo eliminado deste Processo Seletivo Simplificado para formação de 
Cadastro de Reserva, a qualquer tempo, o candidato que não comprovar tais 
informações. 
 
3.6 É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e correto 
preenchimento dos dados de inscrição, a veracidade das informações declaradas, 
não sendo possível realizar correções, após, efetivada a inscrição, estando este 
sujeito a eliminação do Processo Seletivo Simplificado para formação de Cadastro 
de Reserva. 
 
3.7 No ato de sua inscrição, o candidato deverá apresentar documento pessoal com 
foto e apresentar ao membro da Comissão: a Ficha de Inscrição devidamente 
preenchida e cópia simples de documento pessoal com foto. 
 
3.7.1 Em hipótese alguma será aceita inscrição sem as documentações mencionada 
no item 3.7, deste EDITAL. 

 
4 DOS REQUISITOS PARA AS INSCRIÇÕES  

 
4.1 São requisitos para a inscrição: 

  

4.1.1 ser brasileiro nato ou naturalizado; 

4.1.2 ter, na data da convocação, a idade mínima de 18 (dezoito) anos 

completos; 

4.1.3 possuir, na data da convocação, escolaridade/habilitação legal e 

requisitos   exigidos para o cargo pleiteado; 

4.1.4 enquadrar-se comprovadamente à previsão do Decreto Federal nº 

3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações, no caso de 

pessoas com deficiência; 

4.1.5 não ter contrato temporário rescindido por este Município por 

insuficiência de desempenho profissional ou por falta disciplinar 

cometida, conforme declaração, ANEXO V; 

4.1.6 possuir toda documentação exigida neste EDITAL; 

4.1.7 não se enquadrar nas vedações contidas no inciso XVI, XVII e § 10 

do art. 37 da Constituição Federal de 1988, alteradas pela Emenda 
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Constitucional nº 19/98 (Acumulação de cargos públicos); 

4.1.8 apresentar escolaridade compatível ao Cargo pleiteado, conforme 

discriminado no quadro abaixo: 
 

DAS ESPECIFICAÇÕES 
CARGO ESCOLARIDADE EXIGIDA/PRÉ-REQUISITO 

 
 
 
 

4.1.9.15 
Professor 

MaTP Técnico-
Pedagógico. 

 

- Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em 

Administração, Planejamento, Inspeção, Supervisão e Orientação 

Educacional ou Licenciatura em Pedagogia, regulamentada pela 

Resolução CNE/CP nº 1, de 15/05/2006, ou Licenciatura Plena em 

Pedagogia, acrescida de Certificado de Pós-Graduação Lato 

Sensu, em Administração, Planejamento, Inspeção, Supervisão, 

Orientação, Gestão Educacional ou Gestão Escolar e; 

 - 24 (vinte e quatro) meses de experiência em regência de classe 

em Instituição de Ensino pública e/ou privada. 

 
4.2 O candidato que no ato da conferência/análise de documentos apresentar cursos 
não concluídos e que não atendam à legislação vigente na época de sua realização, 
bem como documentos rasurados, incompletos ou ilegíveis, será eliminado deste 
Processo Seletivo Simplificado para formação  de Cadastro de Reserva.  
 
4.3 Ao pleitear o cargo Técnico-Pedagógico, o candidato deverá comprovar no  

mínimo,  24 (vinte quatro) meses  de  experiência  em  regência  de classe, conforme 

legislação vigente, e conhecimentos básicos em informática (Processadores de 

textos: Word (Microsoft Office), editor de planilhas: Excel (Microsoft Office) e edição 

e criação de apresentações: PowerPoint (Microsoft Office), para demonstração 

prática. 

4.3.1 A experiência em regência de classe deverá ser apresentada em 

documentos oficiais do Setor de Recursos Humanos dos órgãos públicos 

ou privado. 

4.3.2 A demonstração prática será avaliada pelos membros da banca 
examinadora instituída por ato legal. 
4.3.2.1 Apresentado aproveitamento inferior a 60% (sessenta por cento) 
o candidato será ELIMINADO. 
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5 DA REMUNERAÇÃO E DA JORNADA DE TRABALHO 
 

TABELA SALARIAL 
CARGA HORÁRIA BASE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS 

 
CARGO 

 
QUALIFICAÇÃO 

 
REMUNERAÇÃO 

 
Graduação MaTP IV  

 

Licenciatura Plena  
                                 

R$ 1.750,60 

Pós-Graduação LATO SENSU MaTP V Especialização R$ 1.958,27 

Pós-Graduação STRICTO SENSU MaTP VI Mestrado R$ 2.154,53 
 

Pós-Graduação STRICTO SENSU MaTP VII Doutorado R$ 2.369,98 
 

 
5.1. A remuneração do contrato de trabalho em Designação Temporária será 
aquela fixada no momento da contratação baseada na maior titulação, não 
havendo o direito à progressão ou promoção funcional durante a vigência do 
contrato, conforme tabela acima. 
 
5.2 A mudança de nível prevista Lei Municipal nº 622/2009 é exclusiva do servidor 
estatutário. 
 

 
5.3 O candidato terá seu contrato RESCINDIDO na hipótese de apresentação de 
documentos falsos, irregulares ou ainda que não satisfaçam todas as condições 
estabelecidas neste EDITAL. 

 
5.3.1 O candidato que se enquadrar no disposto do item 5.3, responderá 
administrativamente e criminalmente, além de ressarcir integralmente o 
valor recebido com correção monetária aos cofres públicos pelo ato 
praticado e pelo recebimento indevido. 

 
5.4 A carga horária dos contratados na forma deste EDITAL atenderá às 
necessidades temporárias do Município, limitando-se a 25 (vinte e cinco) horas 
semanais. 
 

 
6 DO CANDIDATO QUE SE DECLARAR COM DEFICIÊNCIA 
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6.1 Ficam reservados 5% (cinco por cento) do total das vagas disponibilizadas para 
contratação temporária, durante a vigência deste Processo Seletivo Simplificado, 
para o candidato com deficiência, que atenda aos requisitos exigidos neste EDITAL, 
cujas atribuições do cargo sejam compatíveis com sua deficiência
 

6.1.1. As vagas previstas serão providas de acordo com as necessidades 
do Município. 
 
6.1.2. As vagas que não forem providas por falta de candidatos com 
deficiência, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a 
ordem geral de classificação por cargo. 

 
6.2 Ressalvadas as disposições contidas neste EDITAL, o candidato que se declarar 
com deficiência participará do Processo Seletivo Simplificado  para  formação  de 
Cadastro de Reserva em igualdade de condições com os demais candidatos. 
 
6.3 O candidato que desejar se inscrever como pessoa com deficiência marcará esta 
opção no momento em que estiver preenchendo a Ficha de Inscrição. 
 
6.4 O candidato inscrito como pessoa com deficiência, deverá, no ato da inscrição: 

 
6.4.1 anexar Laudo Médico emitido dentro dos últimos 12 meses (contados 
do momento da inscrição), atestando a deficiência, no qual será verificada a 
sua condição como deficiente ou não, bem como a compatibilidade entre as 
atribuições da função e sua deficiência. 

 
6.5 O Laudo Médico deverá dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência 
do candidato, com expressa referência ao código correspondente de Classificação 
Internacional de Doença – CID-10, bem como, o enquadramento previsto no Art. 4º 
do Decreto Federal nº 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296/2004
 
6.6 O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição 
não poderá interpor recurso em favor de sua situação. 

 
6.6.1 A Comissão do Processo Seletivo, bem como demais Setores 
competentes da Administração Municipal procederão a análise do Laudo 
Médico, para averiguação da compatibilidade da deficiência com o cargo 
pleiteado. 
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6.7 O candidato que não comprovar (anexando Laudo Médico no momento da 
inscrição), a condição de deficiente, de acordo com os termos da Lei, perderá o 
direito de concorrer à vaga reservada ao candidato com deficiência e será 
convocado de acordo com a classificação geral deste Processo Seletivo 
Simplificado. 
 
6.8 No caso de incompatibilidade da deficiência com o cargo pleiteado, o candidato 
será eliminado deste Processo Seletivo Simplificado. 
 
6.9 A aquisição e apresentação do Laudo Médico são de inteira responsabilidade do 
candidato, devendo estar atualizado nos últimos 12 (doze) meses, tendo como 
referência a data da inscrição. 

 
 

7 DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DO MaTP 
 

I. Assessorar e coordenar  a  organização  e  funcionamento  das  instituições de  
ensino, zelando pela regularidade das ações pedagógicas; 

 
 
II. Planejar, orientar, acompanhar e avaliar atividades pedagógicas, bem como 

incentivar a elaboração e o desenvolvimento de projetos das instituições de 
ensino; 

 
III. Promover a integração entre as atividades, área de estudo e/ou disciplina que 

compõe o currículo, bem como o contínuo aperfeiçoamento do processo ensino 
aprendizagem; 

 
IV. Planejar, acompanhar   e   avaliar   a   participação   do   aluno   no   processo   

ensino-aprendizagem, envolvendo a comunidade escolar e a família nesse 
acompanhamento; 

 
V.  Organizar as reuniões pedagógicas; 
 
VI. Assessorar na elaboração  e  execução  de  instrumentos  e  mecanismo  de  

avaliação institucional; 
 
VII.  Efetuar demais atividades correlatas à sua função. 
 

 
8   DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS CARGOS 

 
 

I. As atribuições dos Técnicos-Pedagógicos são as  constantes  do Estatuto do 
Magistério Público de Fundão, do Regimento Interno das Escolas Públicas 
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Municipais  e  da  Lei  Federal  nº  9.394/1996,  as  quais  os  referidos  profissionais  
se dispõem  a  cumprir,  quando  de  sua  contratação,  especialmente  o  
planejamento organizado na Rede Pública Municipal de Ensino; 
 
 
II. Confeccionar, solicitar, disponibilizar e orientar a utilização de recursos didáticos, 
de acordo com as necessidades dos alunos; 
 
 
III. Planejar em parceria,  professor  regente  e  pedagogo,  na  perspectiva  do  
trabalho colaborativo   e   coletivo   da Instituição de Ensino,   em   consonância   
com   a   Proposta   Político Pedagógica; 
 
 
IV. Planejar com os profissionais da Equipe do Setor de Educação Especial da 
Secretaria Municipal de Educação numa perspectiva de trabalho colaborativo; 
 
V. Ter disponibilidade para atuar em Instituições de Ensino alternadas; 
 
 
VI. Orientar e acompanhar o trabalho do cuidador de Educação Especial. 
 

 
9 DA ANÁLISE E DEFERIMENTO DOS DOCUMENTOS 
 
 
9.1 Não serão computados pontos para títulos utilizados como requisitos; 
 
 
9.2 Não serão computados pontos dos cursos não concluídos; 
 
 
9.3 Não serão atribuídos pontos nos cursos de graduação, acrescidos de Programa 
Especial de Formação Pedagógica; 
 
 
9.4 O candidato que não apresentar qualquer documento pessoal ou de 
escolaridade (considerado como requisito) exigido neste EDITAL será eliminado; 
 
 
9.5 Para efeito de desempate, adotar-se-á o critério de maior idade, considerando-
se dia, mês e ano de nascimento. 
 
 
9.6 Não serão validados os títulos que não constar a assinatura do candidato 
quando houver no documento local destinado a constar a referida assinatura. 
 
 

10 DOS DOCUMENTOS PARA REQUISITO E CONTRATAÇÃO 
 
10.1 Todos os cursos para fins de requisito e avaliação de títulos deverão ser 
apresentados no ato da conferência/análise de documentos, por meio de cópia 
autenticada em cartório ou de cópia simples e legível (preservando-se sua forma 
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e conteúdo), mediante apresentação da versão original do documento à Comissão 
Municipal do Processo Seletivo Simplificado, com exceção das Certidões e 
Declarações, que somente serão aceitas na versão original e atualizada, 
acompanhadas do Histórico Escolar Final. 
 
10.2 A documentação referente ao curso de Graduação deverá conter, 
obrigatoriamente, atos de autorização, reconhecimento, renovação de 
reconhecimento do curso, caso haja, e credenciamento da Instituição de 
Educação Superior. 
 
10.3 Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu serão 
considerados se cumpridas às exigências legais e de acordo com a Resolução em 
que se enquadrarem na época de sua realização. 
 
10.4 As Certidões e Declarações de conclusão de curso (Graduação e Pós-
Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu) serão aceitas na versão original e com 
data atualizada, acrescidas obrigatoriamente do respectivo Histórico Escolar Final. 

 
10.5 Os Diplomas e Certificados de curso de Pós-Graduação Lato Sensu deverão 
estar obrigatoriamente, acompanhados do Histórico Escolar Final. 

 
10.6 Para os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado), 
exigir-se-á o Diploma, acompanhado de Histórico Escolar Final ou 
Certidão/Declaração de Conclusão do Curso que deverá conter, obrigatoriamente, 
a informação de que o registro do Diploma foi solicitado, bem como documento 
que comprove a defesa e aprovação da dissertação/tese, acompanhada de 
Histórico Escolar Final. 
 
10.7 A documentação de escolaridade expedida por órgãos estrangeiros somente 
terá validade quando for revalidada, conforme legislação vigente. 

 
10.8 No ato da conferência/análise de documentos, o profissional que apresentar o 
Certificado de Formação Pedagógica de Docente, regulamentada pela Resolução 
CNE/CEB nº 02/97 deverá apresentá-lo, acrescido do Histórico Escolar Final e 
Diploma da Graduação realizada anterior à mesma e, caso não apresente, será 
eliminado deste Processo  Seletivo  Simplificado  para  formação  de Cadastro de 
Reserva. 

 
 

11 DA CONVOCAÇÃO E DA ANÁLISE/CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS 
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11.1 A Convocação será publicada no endereço eletrônico 
www.diariomunicipal.es.gov.br, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar 
constantemente todas as publicações referentes a este Processo Seletivo  
Simplificado  para  formação  de Cadastro de Reserva. 
 
11.2 A convocação dos candidatos obedecerá rigorosamente a ordem de 
classificação do Processo Seletivo Simplificado para  formação  de Cadastro de 
Reserva, de acordo com o número de vagas. 
 
11.3 Para fins de atendimento à convocação para conferência/análise de 
documentos, o candidato deverá, obrigatoriamente, comparecer no dia, horário e 
local definidos, apresentando as documentações comprobatórias no ato de 
inscrição, além dos documentos relacionados no subitem 17.1 deste EDITAL. 

 
11.3.1 Caso o candidato não atenda a convocação será desclassificado. 

 
11.4 A etapa de conferência/análise de documentos será realizada pela Comissão 
Municipal do Processo Seletivo Simplificado no ato da Convocação, sendo de 
caráter eliminatório ou de livre iniciativa a desistência do candidato, solicitada em 
formulário próprio ANEXO IV. 
 
11.5 As etapas de escolha de vagas e contratação obedecerão rigorosa ordem de 
classificação dos candidatos deferidos após avaliação dos documentos, sendo 
disponibilizadas as vagas de acordo com a necessidade do Município, e caso o 
candidato não proceda a escolha de vagas poderá solicitar sua desistência em 
formulário próprio ou o não comparecimento implicará em sua eliminação, não 
cabendo recurso. 
 
11.6 Caso o candidato convocado compareça à etapa de análise/conferência de 
documentos e não demonstre interesse em firmar contrato com esta 
municipalidade será eliminado deste Processo Seletivo Simplificado para 
formação  de Cadastro de Reserva ou poderá, por livre iniciativa, solicitar sua 
desistência, em formulário próprio. 
 
11.7 Todos os cursos deverão estar concluídos no ato da conferência/análise de 
documentos. 
 
11.8 Caso o candidato convocado não apresente qualquer documento exigido 
neste EDITAL para o cargo pleiteado será eliminado deste Processo Seletivo 
Simplificado para  formação  de Cadastro de Reserva. 
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11.9 O candidato que, por qualquer motivo, estiver impedido de atender à 
convocação poderá fazê-lo por procurador legalmente habilitado com procuração 
simples, com firma registrada em cartório, bem como documento de identificação 
com foto, que devendo comparecer no mesmo dia, local e horário definidos na 
Convocação. 
 
11.10 Os poderes conferidos ao procurador restringem-se à apresentação de toda 
a documentação exigida neste EDITAL e à escolha da vaga, não cabendo em 
hipótese alguma conferir-lhe a assinatura do contrato, bem como a assunção do 
exercício. 
 
11.11 Caso o profissional não assuma exercício na data estabelecida previamente 
no contrato/memorando, este tornar-se-á sem efeito e ele estará sumariamente 
eliminado deste Processo Seletivo Simplificado para formação de Cadastro de 
Reserva, não cabendo recurso. 
 
 
12 DOS RECURSOS 
 
 
12.1 O pedido de Recursos será  formalizado  pelo  próprio  candidato  e  entregue  
à Comissão  responsável  na  Secretaria  Municipal  de  Educação  -  Semed,  
obedecendo  à data estabelecida no ANEXO II deste EDITAL; 
 

 
12.2 Compete   à   Comissão organizadora do Processo  Seletivo,  analisar,   deferir   
ou indeferir  o(s)  pedido(s)  de  recurso  no  prazo  estabelecido,  conforme  
ANEXO  ll  deste EDITAL. 

12.3 Em hipótese alguma serão dadas informações no ato da entrega do recurso. 
O documento será recibado e encaminhado à Comissão para análise e 
providências. 

 
12.4 Na impetração do recurso, não serão aceitos novos documentos para 
conferência/análise e/ou alteração das informações prestadas pelo candidato na 
Ficha de Inscrição. 

 
12.5 Não serão aceitos recursos fora dos prazos previstos. 
 
12.6 Serão indeferidos os recursos interpostos por via postal, fax, correio 
eletrônico, ou por outras formas e meios não estipulados neste EDITAL, bem como 
aqueles que não apresentarem fundamentação ou embasamento. 
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12.7 Somente o candidato ou seu procurador poderão tomar ciência do motivo que 
ensejou o resultado proferido, após análise do recurso e, para tanto, deverão ser 
apresentada cédula de identidade com foto e, quando procurador, a procuração. 

 
 

13 DA ESCOLHA 
 
 
13.1    A escolha de vaga obedecerá à ordem de classificação dos inscritos; 

 
 
13.2    O candidato que não comparecer no dia e hora estabelecidos, conforme 
Cronograma para comprovação  de  títulos  e  da  escolha  da  vaga,  ANEXO  II,  
será  automaticamente desclassificado; 

 
13.3 A escolha acontecerá, conforme publicação no site 
www.diariomunicipal.es.gov.br. 
 
 
14 DAS VAGAS 

 
14. 1 As vagas disponibilizadas para chamada de profissionais em Designação 

Temporária serão aquelas declaradas pelos diretores de cada Instituição de 

Ensino, conforme legislação vigente, usando como parâmetro a Organização 

Curricular, número de turmas, turnos e Portaria vigente, que estabelece critérios 

para o quantitativo de Técnico-Pedagógico nas Instituições de Ensino. 

 
 
15 FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
15.1 Para efeito de formalização do contrato ficam definidas a apresentação de 02 

(duas) cópias autenticadas em cartório ou cópia simples com apresentação do 

documento original, para conferência por um membro da Comissão Municipal do 

Processo Seletivo Simplificado e o responsável pelo Setor de Recursos Humanos 

da Semed dos seguintes documentos: 

15.1.1 comprovante de Inscrição; 

15.1.2 duas (2) foto 3X4; 

15.1.3 documento(s) utilizado(s) como requisito para o cargo pleiteado; 

15.1.4 documentos declarados no ato da inscrição para fins de 

enquadramento salarial; 
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15.1.5 CPF e comprovante de situação cadastral do CPF emitido pelo site 

da Receita Federal;  

15.1.6 carteira de identidade (RG), com número, órgão expedidor e data da 

sua expedição;  

15.1.7 título de eleitor (frente e verso) e certidão de quitação eleitoral 

atualizada, emitida pelo site www.tse.gov.br ou cartório eleitoral, informando 

que está quite ou não possui pendências com a justiça eleitoral; 

15.1.8 carteira de trabalho profissional onde consta fotografia, 

número/série, data de expedição, filiação e local de nascimento; 

15.1.9 PIS/PASEP (frente e verso); 

15.1.10 comprovante de residência atualizado; 

15.1.11 comprovante de conta bancária do banco BANESTES e, caso o 

candidato não possua conta corrente neste banco, fica ciente de que a 

Prefeitura Municipal de Fundão providenciará uma conta salário na agência 

do BANESTES/Fundão; 

15.1.12 certificado de reservista (no caso de sexo masculino); 

15.1.13 certidão de casamento ou nascimento; 

 15.1.14 certidão de nascimento de dependentes menores de 14 (quatorze) 

anos e cartão de vacina para menores de 06 (seis) anos; 

 15.1.15 atestado de bons antecedentes, apenas os expedidos pela Polícia 

Civil, informando que nada consta ou não possui pendências (validade de 

60 dias); 

15.1.16 Laudo Médico original apresentado no momento da inscrição, para 

os candidatos que tiveram suas inscrições deferidas como pessoa com 

deficiência; 

15.1.17 Laudo Médico atestando a saúde física; 

15.1.18 Laudo Psiquiátrico atestando a saúde mental; 

15.1.19 Exames de videolaringoscopia com laudo; 

15.1.20 Declaração de não acumulação ou acumulação legal de cargo – 

ANEXO VI; 
15.1.21 Declaração conforme previsto na Lei Municipal nº 913/2013 -  
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ANEXO V; 
 

15.2 Todos os documentos entregues para formalização do contrato 
permanecerão de posse da Semed, não sendo devolvidos ao candidato em 
hipótese alguma, inclusive aos indeferidos/eliminados no momento da 
conferência. 
 
 
16 DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 
 
16.1 Este Processo Seletivo Simplificado para  formação  de Cadastro de Reserva 
terá validade até 31/12/2019, podendo ser prorrogado por igual período. 
 
16.2 O candidato que for contratado por esta Municipalidade deverá participar de 
formações continuadas promovidas pela Semed ou pela Instituição de Ensino de 
Ensino na qual estiver localizado. 
 
16.3 Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho 
determinado pela Secretaria Municipal de Educação de Fundão, no ato de sua 
contratação, em atendimento à excepcional necessidade do Município e, na sua 
impossibilidade, o candidato estará eliminado. 
 
16.4 O contratado obedecerá ao cumprimento do Calendário Escolar da Rede 
Pública Municipal de Ensino, e na sua impossibilidade, será formalizada a desistência 
da vaga ou a rescisão contratual. 
 
16.5 Os candidatos serão localizados, conforme a necessidade do Município, 
considerando a Classificação Tipológica da Rede Municipal de Ensino, a 
Organização Curricular Anual e o Calendário Escolar. 
 
16.6 O candidato que assinar Contrato com a municipalidade será avaliado 
continuamente no exercício do cargo e função, cabendo-lhe registros quando 
necessário, visando providências cabíveis. Registra-se ainda, que haverá 
avaliação semestral pela Equipe Técnica da Instituição de Ensino, e da Secretaria 
Municipal de Educação e quando necessário pelos membros do Conselho de 
Escola. 
 

16.6.1 A avaliação semestral deverá ser realizada em formulário próprio 
elaborado pela Semed e normatizado por ato legal. 

 
16.6.2 Na avaliação contínua e/ou semestral, quando houver evidências 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

 

de insuficiência de desempenho e/ou má conduta do profissional, este 
terá o contrato RESCINDIDO. 
 

16.7 O profissional contratado por meio do Processo Seletivo Simplificado para 
formação de Cadastro de Reserva, que vier a ter o contrato rescindido, seja por 
irregularidades na documentação ou por insuficiência de desempenho profissional 
ou má conduta, estará impedido de celebrar novo contrato com o município de 
Fundão por um período de 02 (dois) anos consecutivos. 
 
16.8 A Secretaria Municipal de Educação poderá solicitar a rescisão do contrato ou 
a redução de carga horária do profissional contratado, em qualquer época do ano 
letivo, observadas as alterações estruturais e funcionais na Rede Pública 
Municipal de Ensino. 
 
16.9 O profissional contratado por meio do Processo  Seletivo  Simplificado  para  
formação  de Cadastro de Reserva, ao solicitar desligamento da municipalidade, 
deverá estar com todas as documentações escolares devidamente preenchidas e 
cumprir com suas atribuições por mais 05 (cinco) dias úteis, prazo este, 
necessário para análise de documentação pela equipe escolar e organização da 
Rede Pública Municipal de Ensino quanto às providências pedagógicas e 
administrativas cabíveis.   
 

16.9.1 caso o profissional contratado não cumpra com o exposto no item 
16.9, este estará impedido de celebrar novo contrato com o município de 
Fundão por um período de 02 (dois) anos consecutivos. 

 
16.10 Os casos omissos serão analisados e julgados pela Comissão deste 
Processo Seletivo Simplificado, observados os princípios e normas que regem a 
Administração Pública. 

 
 

Prefeitura Municipal de Fundão/ES 
07 de agosto de 2019 

 
MAGDA LUÍZA BERTOLINI TÓTOLA 

Secretária Municipal de Educação 
Decreto nº 228/2019 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 
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ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO – TÉCNICO PEDAGÓGICO 

 
INSCRIÇÃO Nº ______________ 

NOME DO CANDIDATO:  __________ 

DATA DE NASCIMENTO:            /                /              RG:                                                       UF:                CPF:  _______ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL:   ______________________________________________________________________________________    Nº: __________________ 

BAIRRO:                                                                                                                          MUNICIPIO: _____________________________________   

TEL:                                        _______   CELULAR                                       _____                       E-MAIL: _____________________________________________________ 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA:  __________________________________________________ 
 

  CARGO OU DISCIPLINA PLEITEADA: _____________________________________________                                                 POSSUI DEFICIÊNCIA: (    ) SIM      (    ) NÃO 

DOCUMENTOS PARA FINS DE PONTUAÇÃO Pontuação por curso/ 
tempo de serviço 

Quantidade Total de pontos 

 

Pós-Graduação Stricto Sensu 

Doutorado - máximo 01 (um) diploma. 25.0   

Mestrado - máximo 01 (um) diploma. 15.0 

Pós-Graduação Lato Sensu na área da educação - máximo 01 (um) certificado.                                 10.0   

Comprovação de experiência na Regência de Classe na área do magistério – máximo 24 
meses, fornecido pelo Departamento de Recursos Humano (em versão original).                        1.0/ mês   

Curso de  formação  continuada  na  área  da  educação  realizada  a  partir  de  2015, 
oferecido por Instituição Pública Federal, Estadual e Municipal com carga horária igual ou 
superior a 80 (oitenta) horas – máximo: 02 (dois) cursos. 

6.0 
  

Curso  de  formação  continuada  na  área  da  educação  realizada  a  partir  de  2015, 
oferecido por Instituição Privada, Credenciada pelo MEC, com carga horária igual ou 
superior a 80 (oitenta) horas – máximo: 02 (dois) cursos. 

4.0 
  

Curso de formação continuada oferecido por Instituição Pública, com carga horária de 10 

(dez) horas a 79 (setenta e nove) horas (por certificado), iniciados a partir de 2015 –
máximo: 02 (dois) cursos. 

3.0 
  

TOTAL DE PONTOS  
 

DECLARAÇÃO 
Atesto sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas nesta Ficha de Inscrição, bem como a veracidade e legalidade dos 
documentos citados, estando de acordo com as normas deste Processo Seletivo Simplificado para Cadastro de Reserva.  Declaro ainda, ter 
conhecimento das exigências mínimas previstas no EDITAL Nº 003/2019 que regulamenta o Processo Seletivo Simplificado para Cadastro de 
Reserva, e que aceito e atendo a todos os requisitos mínimos e condições estabelecidas para o exercício do cargo, comprometendo-me, ainda, à 
sua devida comprovação quando exigida. 

                                                                                                                                                                Fundão - ES, ------ de agosto de 2019 

Assinatura do Candidato                                                            Responsável pela inscrição 
 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 
           PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA EDITAL Nº 003/2019 – Semed              INSCRIÇÃO N° ______                                      
                                                                                    
Nome do Candidato: ______________________________________ Cargo ou Disciplina: _________________________________ 
 
Possui deficiência:   SIM (    )    NÃO (     ) 
 
Fundão - ES, ______ de agosto de 2019                                             
                                                                                      Responsável pelo recebimento da inscrição 
 

 

TOTAL DE PONTOS 
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SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 
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ANEXO II 
CRONOGRAMA 

 
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA EDITAL 

Nº 003/2019  

PUBLICAÇÃO DO EDITAL Data: 07/08/2019 

 RECURSO/IMPUGNAÇÃO    CONTRA    O 
EDITAL 

Data: 09/08/2019 

RESULTADO  RECURSO/IMPUGNAÇÃO    
CONTRA  O EDITAL 

Data: 12/08/2019 

LOCAL, DIA   E    HORÁRIO    DA INSCRIÇÃO 

Período: 13/08 e 14/08/2019 

Local: Semed – Secretaria Municipal de Educação, Avenida José 
Agostini, 204, Centro, Fundão/ES. 

Horário: de 8h às 11h e 30min e das 13h às 16h e 30min. 

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL 
Data: 16/08/2019 

Local: No site www.diariomunicipal.es.gov.br. 

LOCAL, DIA E HORÁRIO DO RECURSO 

Data: 19/08/2019 

Local: Secretaria Municipal de Educação – Semed. 

Horário: 08h às 11h e de 13h às 16h. 

CLASSIFICAÇÃO   FINAL  
Data: 21/08/2019 

Local: No site www.diariomunicipal.es.gov.br. 

CONVOCAÇÃO 
Data: 22/08/2019 

Local: No site www.diariomunicipal.es.gov.br.. 

LOCAL, DIA E HORÁRIO DE CHAMADA 

Data: 23/08/2019 

Local: Secretaria Municipal de Educação - Semed. 

Horário: 13h – Técnico-Pedagógico.    
Local: Avenida José Agostini, nº 204, Centro – Fundão/Sede – ES.  
          

 

Os    candidatos    classificados    deverão    atentar-se    à    publicação    do    EDITAL    DE 
CONVOCAÇÃO que conterá as datas e horários de apresentação e entrega da documentação, avaliação 
prática  e escolha de vaga. 

O  EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO  será  publicado  no site www.diariomunicipal.es.gov.br. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

ANEXO III 
DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE PONTUAÇÃO 

 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TEMPO DE SERVIÇO 

TEMPO DE SERVIÇO, CURSOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 
(Lato e Stricto Sensu) 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Pós-Graduação Stricto Sensu:  Doutorado - máximo 01 (um) diploma. 
 

25.0 

Pós-Graduação Stricto Sensu:  Mestrado - máximo 01 (um) diploma. 
 

15.0 

Pós-Graduação Lato Sensu:  na área da educação - máximo 01 (um) certificado. 
 

10.0 

Comprovação de experiência na Regência de Classe na área do Magistério – 
máximo 24 meses, fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos (em versão 
original). 

24.0 

Curso de formação continuada na área da educação realizada a partir de 2015, 
oferecido por Instituição Pública Federal, Estadual e Municipal com carga horária igual 
ou superior a 80 (oitenta) horas – máximo: 02 (dois) cursos. 
 

12.0 

Curso de formação continuada na área da educação realizada a partir de 2015, 
oferecido por Instituição Privada, Credenciada pelo MEC, com carga horária igual ou 
superior a 80 (oitenta) horas – máximo: 02 (dois) cursos. 
 

8.0 

Curso de formação continuada oferecido por Instituição Pública, com carga horária 
de10 (dez) horas a 79 (setenta e nove) horas (por certificado), iniciados a partir de 
2015 – máximo: 02 (dois) cursos. 
 

6.0 

TOTAL DE PONTOS                                                       100 
 
 

Obs.: Não serão atribuídos pontos nos títulos utilizados como requisito. 
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ANEXO IV 

FORMULARIO DE DESISTÊNCIA 

 

Declaro não ter interesse no pleiteio da vaga referente ao Processo Seletivo 
Simplificado para Cadastro de Reserva  EDITAL nº 003/2019 referente ao cargo 
de Técnico-Pedagógico. 

 

 

 

Assinatura do (a) candidato (a) _________________________________________ 

CPF ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Fundão/ES, __________ de ________________ de 2019 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE CONTRATO 
 

Declaro que não tive contrato temporário rescindido por este Município 

por insuficiência de desempenho ou por falta disciplinar. 

 
 
 
 

 

Assinatura do (a) candidato (a) _________________________________________ 
CPF ______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

                         Fundão/ES,            de                               de 2019 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGO OU ACUMULAÇÃO LEGAL 

DE CARGO 

 

Declaro estar ciente dos Direitos e Obrigações na forma da legislação vigente. 

 

(   ) Declaro não ocupar cargo/função na Administração Pública Federal, Estadual ou 

Municipal. 
 

Declaro ocupar cargo/função na Administração Pública: Federal, Estadual ou 

Municipal:  

(   ) Ativo 

(   ) Inativo 
 
 
 
Em caso de acumulação, especificar o (s) cargo (s), a Administração Pública que 

possui vínculo, inclusive a respectiva carga horária. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

A presente declaração é firmada com pleno conhecimento de que qualquer omissão 
constituirá presunção de má-fé na forma da legislação vigente. 

 

 

Assinatura do (a) candidato (a) __________________________________________ 

CPF _______________________________________________________________ 

 

 

Fundão/ES, _____ de ______________ de 2019 
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Governador Lindenberg

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 024/2019
Publicação Nº 217180

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 (SRP)

Protocolo: até as 12:00h do dia

21 de agosto de 2019.

Credenciamento, abertura e

Julgamento: às 12:30h do dia

21 de agosto de 2019.

O Município de Governador Lindenberg-ES, por intermédio de seu pregoeiro, que abaixo subscreve, torna público que foi 
instaurado procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 024/2019, objetivando a formalização de registro 
de preços para futura e eventual prestação de serviços de borracharia. O edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura 
Municipal, situada na Rua Adelino Lubiana, s/n, Centro, Governador Lindenberg – ES, ou através do sitio eletrônico: www.
governadorlindenberg.es.gov.br. Informações pelo telefone (27) 3744-5214 das 08:00h às 17:00h.

Gov. Lindenberg - ES, 06.08.2019.

Edigar Casagrande

Pregoeiro

http://www.governadorlindenberg.es.gov.br
http://www.governadorlindenberg.es.gov.br
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Guaçuí

Prefeitura

PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2019
Publicação Nº 217175

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 070/2019

O Município de Guaçuí-ES, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que fará realizar, em sua sede à Praça João Acacinho, 01, Centro, Guaçuí-ES, licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL, no dia 19/08/2019 às 09h, em conformidade com a Lei 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, visando a aquisição de papel A4 para impressão, solicitado pela Secretaria Municipal de Gestão 
Administrativa e Recursos Humanos e Secretaria Municipal de Saúde, com participação exclusiva de Microempresa, Em-
presa de Pequeno Porte e correlatos. O protocolo dos envelopes será até às 08h30min; o credenciamento e a abertura dos 
envelopes será a partir das 09h do dia 19/08/2019. O Edital poderá ser adquirido através do site: www.guacui.es.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação no horário de 08h às 11h e das 13h 
às 17h, ou pelo telefone (28) 3553-4938, de segunda a sexta–feira.

Guaçuí-ES, 05 de agosto de 2019.

Ronaldo dos Santos Pimenta

Pregoeiro

http://www.guacui.es.gov.br/
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Guarapari

Prefeitura

ABERTURA PP 072 19
Publicação Nº 217241

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

O Município de Guarapari-ES torna público a ABERTURA da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2019 
EXCLUSIVO PARA ME EPP ou EQUIPARADAS, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CALDEI-
RARIA DOS GUARDA CORPOS DA PONTE DE GUARAPARI- SEMOP, com ABERTURA: às 09:00 horas do dia 16 de agosto 
de 2019.

Retirada de edital através do site: www.guarapari.es.gov.br

Informações por e-mail: copel@guarapari.es.gov.br

Guarapari/ES, 06 de agosto de 2019

Luciane Nunes de Souza

Pregoeira

ERRATA
Publicação Nº 217217

ERRATA

O Município de Guarapari/ES torna público:

Na publicação Nº 217058, no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, do dia 05/08/2019, Edição N° 1319, página 180:

ONDE SE LÊ: “EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO TEMPORÁRIO Nº 578/2019”;

LEIA-SE: “EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO TEMPORÁRIO Nº 583/2019”.

ERRATA PE 67 2019 LOTE 02
Publicação Nº 217181

ERRATA RESULTADO DE LICITAÇÃO.

O Município de Guarapari-ES, torna público ERRATA DO RESULTADO do PREGÃO ELETRÔNICO para REGISTRO DE PREÇO 
Nº 067/2019 – COM COTA RESERVADA PARA ME E EPP OU EQUIPARADAS - PROCESSO Nº 22406/2018, cujo objeto é 
AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO PARA ATENDER AO ARQUIVO CONTÁBIL DO MUNICIPIO - SEMFA.

ONDE SE LÊ:

LOTE 02: METALBAH COMERCIO DE MOVEIS LTDA com o valor R$ 19.167,75 (dezenove mil, cento e sessenta e sete mil 
e setenta e cinco centavos).

LEIA-SE:

LOTE 02: FRACASSADO, pelos motivos que constam no processo.

Guarapari-ES 05 de agosto de 2019.

Luciane Nunes de Souza

Pregoeira

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


06/08/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1320

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 183

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 143/2019 E OUTROS
Publicação Nº 217272

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 143/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO RE-
FEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NO ANEXO I DESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

VALOR GLOBAL: R$ 32.503,25

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27.589/2018.

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº147/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA: PLAXMETAL S/A INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS

OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO VISA O FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA ATENDER AS 
CRECHES NOVAS: SANTA MARGARIDA E ALEIXO PINA E REPOSIÇÃO DE MÓVEIS DETERIORADOS NAS DEMAIS CRECHES 
DA REDE MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

VALOR GLOBAL: R$ 214.680,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 45 DIAS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9.502/2019.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 100/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

CONTRATADO: SR. ARNALDO CERUTTI

OBJETO: OS CONTRATANTES RESOLVEM PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO Nº 100/2015, CONTADOS A PARTIR DE 07/08/2019 A 06/08/2020, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO E JUSTI-
FICATIVAS, CONSTANTES NOS AUTOS.

VALOR MENSAL: R$ 1.042,92

VALOR GLOBAL: R$ 12.515,04

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 14.766/2019.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 078/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

CONTRATADA: JORGE CRESPO EIRELI ME

OBJETO: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 
078/2017, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.626/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 17.626/2019.
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Câmara Municipal

RESOLUÇÃO Nº 225/2019
Publicação Nº 216879

 

OESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

        CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Rua Getúlio Vargas, 299 – Centro – Guarapari – Estado do Espírito Santo – CEP.: 29.200-180 
Telefax.: (27)3361-1715-1730 - E-mail:camara.guarapari@hotmail.com- www.cmg.es.gov.br 

 

RESOLUÇÃO Nº. 225/2019 
 
 

REGULAMENTA O PROCESSO LEGISLATIVO E 
ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO NO ÂMBITO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, faz saber que o Plenário 
APROVOU e eu, Presidente da Mesa PROMULGO a seguinte 

 
RESOLUÇÃO: 

 
Art. 1º.  Esta Resolução dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a 

realização do processo legislativo e administrativo no âmbito da Câmara Municipal de 
Guarapari, o Sistema Eletrônico de Processo Legislativo e Administrativo (e-PLA). 

 
Art. 2º.  Para o disposto nesta Resolução, consideram-se as seguintes 
definições: 

I. Documento - unidade de registro de informações, independentemente 
do formato, do suporte ou da natureza; 

II. Documento digital - informação registrada, codificada em dígitos 
binários, acessível e interpretável por meio de sistema computacional, podendo ser: 

a) Documento nato-digital - documento criado originariamente em meio 
eletrônico; ou 

b) Documento digitalizado - documento obtido a partir da conversão de 
um documento não digital, gerando uma fiel representação em código digital; e 

III. Processo Eletrônico - aquele em que os atos processuais são 
registrados e disponibilizados em meio eletrônico. 

 
Art. 3º.   São objetivos desta Resolução: 

I. Assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação 
governamental e promover a adequação entre meios, ações, impactos e resultados; 

II. Promover a utilização de meios eletrônicos para a realização dos 
processos legislativos e administrativos com segurança, transparência e 
economicidade; 

III. Ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da 
informação e da comunicação; e 

IV. Facilitar o acesso do cidadão aos processos deste Poder Legislativo. 
 
Art. 4º. Para o atendimento ao disposto nesta Resolução, a Câmara Municipal 

de Guarapari utilizará sistemas informatizados para a gestão e o trâmite de processos 
legislativos e administrativos eletrônicos. 
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Art. 5º. Nos processos legislativos e administrativos eletrônicos, os atos 

processuais deverão ser realizados, preferencialmente, em meio eletrônico, exceto nas 
situações em que este procedimento for inviável ou em caso de indisponibilidade do 
meio eletrônico cujo prolongamento cause dano relevante à celeridade do processo. 

 
Parágrafo Único. No caso das exceções previstas no caput, os atos 

processuais poderão ser praticados segundo as regras aplicáveis aos processos em 
papel, desde que posteriormente o documento-base correspondente seja digitalizado, 
conforme procedimento previsto no artigo 13. 

 
Art. 6º. A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e da 

assinatura, nos processos legislativos e administrativos eletrônicos, poderão ser 
obtidas por meio de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil, observados os padrões definidos por essa 
Infraestrutura. 

§ 1º. O disposto no caput não obsta a utilização de outro meio de comprovação 
da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem 
identificação por meio de nome de usuário e senha. 

§ 2º. O disposto neste artigo não se aplica a situações que permitam 
identificação simplificada do interessado ou nas hipóteses legais de anonimato. 

 
Art. 7º. Os atos processuais em meio eletrônico consideram-se realizados no dia 

e na hora do recebimento pelo sistema informatizado de gestão de processo legislativo 
e administrativo eletrônico da Câmara Municipal de Guarapari, o qual deverá fornecer 
recibo eletrônico de protocolo que os identifique. 

§ 1º. Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por 
meio eletrônico, serão considerados tempestivos os efetivados, salvo disposição em 
contrário, até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do último dia do prazo, 
no horário oficial de Brasília. 

§ 2º. Na hipótese prevista no §1º, se o sistema informatizado de gestão de 
processo legislativo e administrativo eletrônico do órgão ou entidade se tornar 
indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado até as vinte e 
três horas e cinquenta e nove minutos do primeiro dia útil seguinte ao da resolução do 
problema. 

 
Art. 8º. O acesso à íntegra do processo para vista pessoal do interessado pode 

ocorrer por intermédio da disponibilização de sistema informatizado de gestão a que se 
refere o artigo 5º ou por acesso à cópia do documento em meio eletrônico. 

 
 
 
 
Art. 9º. A classificação da informação quanto ao grau de sigilo e a possibilidade 

de limitação do acesso aos servidores autorizados e aos interessados no processo 
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observarão os termos da Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e das 
demais normas vigentes. 

 
Art. 10. Os documentos nato-digitais e assinados eletronicamente na forma do 

artigo 6º são considerados originais para todos os efeitos legais. 
 
Art. 11. O interessado poderá enviar eletronicamente documentos digitais para 

juntada aos autos. 
§ 1º. O teor e a integridade dos documentos digitalizados são de 

responsabilidade do interessado, que responderá nos termos da legislação civil, penal 
e administrativa por eventuais fraudes. 

§ 2º. Os documentos digitalizados enviados pelo interessado terão valor de 
cópia simples. 

§ 3º. A apresentação do original do documento digitalizado será necessária 
quando a lei expressamente o exigir ou nas hipóteses previstas nos artigos 14 e 15. 

 
Art. 12. A digitalização de documentos recebidos no âmbito dos órgãos e das 

entidades da administração deverá ser acompanhada da conferência da integridade do 
documento digitalizado. 

§ 1º. A conferência prevista no caput deverá registrar se foi apresentado 
documento original, cópia autenticada em cartório, cópia autenticada 
administrativamente ou cópia simples. 

§ 2º. Os documentos resultantes da digitalização de originais serão 
considerados cópia autenticada administrativamente, e os resultantes da digitalização 
de cópia autenticada em cartório, de cópia autenticada administrativamente ou de cópia 
simples, terão valor de cópia simples. 

§ 3º.  A Câmara Municipal de Guarapari poderá: 
I. Proceder a digitalização imediata do documento apresentado e 

devolvê-lo imediatamente ao interessado; 
II. Receber o documento em papel para posterior digitalização, 

considerando que: 
a)Os documentos em papel recebidos que sejam originais ou cópias 

autenticadas em cartório devem ser devolvidos ao interessado; e 
b)Os documentos em papel recebidos que sejam cópias autenticadas 

administrativamente ou cópias simples podem ser descartados após realizada a sua 
digitalização, nos termos do caput e do §1º. 
 § 4º. Na hipótese de ser impossível ou inviável a digitalização do documento 
recebido, este ficará sob guarda da administração e será admitido o trâmite do 
processo de forma híbrida, conforme definido em ato de cada órgão ou entidade. 

 
Art. 13. Impugnada a integridade do documento digitalizado, mediante alegação 

motivada e fundamentada de adulteração, deverá ser instaurada diligência para a 
verificação do documento objeto de controvérsia. 

 
Art. 14. A administração poderá exigir, a seu critério, até que decaia o seu direito 

de rever os atos praticados no processo, a exibição do original de documento 
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digitalizado no âmbito dos órgãos ou das entidades ou enviado eletronicamente pelo 
interessado. 

 
Art. 15. Deverão ser associados elementos descritivos aos documentos digitais 

que integram processos eletrônicos, a fim de apoiar sua identificação, sua indexação, 
sua presunção de autenticidade, sua preservação e sua interoperabilidade. 

 
Art. 16. A definição dos formatos de arquivo dos documentos digitais deverá ser 

em PDF/A (Portable Document Format ABNT NBR ISO 19005). 
 
Art. 17. Para os processos legislativos e administrativos eletrônicos regidos por 

esta Resolução, deverá ser observado o prazo definido em lei para a manifestação dos 
interessados e para a decisão do administrador. 

 
Art. 18. Fica o Poder Legislativo autorizado a firmar convênio com o Poder 

Executivo do Município de Guarapari, visando credenciamento do Prefeito Municipal ao 
Sistema Legislativo para elaboração das proposições de sua iniciativa, no formato 
eletrônico, nos termos dessa Resolução.  

 
Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Guarapari/ES, 02 de agosto de 2019. 

 
 

ENIS SOARES DE CARVALHO 
Presidente da Câmara Municipal de Guarapari 

 
 
 
Projeto de Resolução nº 006/2019 
Autor: Mesa Diretora 
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Ibatiba

Prefeitura

PORTARIA 151/2019
Publicação Nº 217248

PORTARIA Nº 151/2019, de 05 de junho de 2019.

Dispõe sobre mudança de nível de servidor público municipal e dá outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO os termos da LEI COMPLEMENTAR Nº. 41, que “Institui o novo plano de cargos, carreiras e vencimentos 
dos servidores do magistério municipal e dos serviços de apoio educacional do município de Ibatiba/ES”;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo 002219/2018.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a PROMOÇÃO (mudança de nível), da servidora Maria Inácia de Oliveira, do nível I para o nível II, no 
cargo de Professora PEB(AI).

Art. 2º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e 
dezenove.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 152/2019
Publicação Nº 217249

PORTARIA Nº 152/2019, de 05 de junho de 2019.

Dispõe sobre mudança de nível de servidor público municipal e dá outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO os termos da LEI COMPLEMENTAR Nº. 41, que “Institui o novo plano de cargos, carreiras e vencimentos 
dos servidores do magistério municipal e dos serviços de apoio educacional do município de Ibatiba/ES”;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo 002678/2018.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a PROMOÇÃO (mudança de nível), da servidora Marinete Andrade Costa da Silva, do nível I para o nível 
II, no cargo de Merendeira.

Art. 2º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.



06/08/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1320

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 189

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e 
dezenove.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 153/2019
Publicação Nº 217250

PORTARIA Nº 153/2019, de 05 de junho de 2019.

Dispõe sobre mudança de nível de servidor público municipal e dá outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO os termos da LEI COMPLEMENTAR Nº. 41, que “Institui o novo plano de cargos, carreiras e vencimentos 
dos servidores do magistério municipal e dos serviços de apoio educacional do município de Ibatiba/ES”;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo 007875/2017.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a PROMOÇÃO (mudança de nível), da servidora Glória Fátima Ribeiro Moura, do cargo de Professora 
PEB(AI) NM para Professora PEB(AI) – nível I.

Art. 2º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e 
dezenove.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 196/2019
Publicação Nº 217251

PORTARIA Nº 196/2019, de 31 de julho de 2019.

Dispõe sobre a nomeação de Servidor Público e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar para o Cargo de Assessor de Apoio Administrativo CC - VII, na Secretaria Municipal de Saúde, a servi-
dora Elizabeth Dias Ribeiro de Freitas.

Art. 2º - Conceder a servidora designada no artigo anterior, gratificação equivalente a 50% (cinquenta por cento) de seu 
vencimento base de acordo com as disposições legais.
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Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, com seus 
efeitos a partir do dia 01/08/2019.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois 
mil e dezenove.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 197/2019
Publicação Nº 217253

PORTARIA Nº 197/2019, de 02 de agosto de 2019.

Dispõe sobre a exoneração de servidor público e dá outras providências

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a servidora KARLA KAROLINA VIEIRA SIMÕES, comissionada no cargo Chefe de Agência Municipal de 
Agendamento – CC III, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário e com 
efeitos a contar do dia 31/07/2019.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
dezenove.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 198/2019
Publicação Nº 217254

PORTARIA Nº 198/2019, de 02 de agosto de 2019.

Nomeia Interinamente Servidor Público Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especialmente os 
poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 005753/2019

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear interinamente KARLA KAROLINA VIEIRA SIMÕES, no cargo de Secretária Municipal de Saúde, neste 
município.

Art. 2º - A servidora perceberá os vencimentos do cargo de Secretária Municipal de Saúde, durante a vigência deste ato.
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Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário e com 
efeitos a contar do dia 31/07/2019 até o dia 25/01/2020.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
dezenove.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 199/2019
Publicação Nº 217256

PORTARIA Nº 199/2019, de 05 de agosto de 2019.

Dispõe sobre a exoneração de servidor público e dá outras providências

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, o servidor público Adilson José Pereira da função gratificada designada através da Portaria nº 329/2017, 
de 28 de setembro de 2017.

Art. 2º - O servidor voltará a exercer sua função de provimento efetivo na municipalidade como Agente Fiscal - Tributário.

Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil 
e dezenove.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 200/2019
Publicação Nº 217257

PORTARIA Nº 200/2019, de 05 de agosto de 2019.

DESIGNA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL PARA EXECUTAREM ATIVIDADES DE AGENTE FISCAL DE OBRAS, 
POSTURAS, PDM E AMBIENTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especialmente os 
poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO a necessidade de executar atividades de fiscalização de obras e posturas municipais, em obediência aos 
códigos correspondentes, orientando os contribuintes quanto ao cumprimento da legislação;

CONSIDERANDO que as atribuições de poder de polícia, a qual o cargo exige, sempre deve estar afeta àqueles servidores 
públicos efetivos, pois tem uma relação mais estabilizada com a Administração Pública, através de vínculo estatutário e 
não meramente contratual;
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CONSIDERANDO que o Ministério Público Estadual de Contas pediu através da Representação TC 5220/2017, a suspensão 
de processos seletivos simplificados a serem realizados em município capixaba para a contratação temporária de fiscais;

CONSIDERANDO a alta demanda de Processos na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e também na Secre-
taria Municipal de Fazenda, na qual requer especificamente serviços na área de obras e posturas municipais;

CONSIDERANDO que o Município de Ibatiba está em fase de municipalização do Licenciamento Ambiental;

RESOLVE:

Art. 1º – Designar os servidores públicos – Andrea Cristina da Silva – Agente Fiscal Tributário – Matricula nº 000924 e 
Adilson José Pereira – Agente Fiscal Tributário – Matricula nº 000929 - para também executar as atividades de fiscalização 
de obras e posturas; Plano Diretor Municipal (PDM); ambiental, em obediência aos códigos correspondentes, orientando 
os contribuintes quanto ao cumprimento da legislação, conforme preceitua a Lei Complementar Municipal nº 40, de 23 de 
abril de 2010.

Art. 2º – Fica concedida com base no Art. 48 – II da Lei Complementar nº 40/2010, a gratificação de 40% (quarenta por 
cento) aos servidores acima.

Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil 
e dezenove.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal
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Ibiraçu

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2019
Publicação Nº 217170

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial

071/2019

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08 horas do dia 16/08/2019, Licitação na modalidade 
Pregão Presencial, exclusivo para ME E EPP – Registro Preços. Objeto: contratação de empresa especializada em diagra-
mação, formatação e confecção/execução de serviços gráficos diversos, a pedido da SEMARH. Proc. 2946/2019. O edital e 
seus anexos deverão ser solicitados através do email licitacao@ibiracu.es.gov.br ou retirados através do site: www.ibiracu.
es.gov.br.

Luana Guasti

Pregoeira

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2019
Publicação Nº 217082

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 058/2019

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado do PP acima citado, onde declara vencedora do certame a em-
presa: Alessandra Nunes Lords EPP no valor global de R$ 9.000,00.

Luana Guasti

Pregoeira

RESUMO DAS ARP Nº. 084 A 090/2019
Publicação Nº 217118

Resumo das ARP

Nº. 084 A 090/2019

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Medicamento para atender a farmácia básica, a pedido da SEMUS. Procs. Nº 
811/19. PP nº 056/19. Contratante: Município de Ibiraçu, através do Fundo Municipal de Saúde. Contratadas: ATA Nº 084: 
CELESTE DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA ME, CNPJ nº 06.098.484/0001-30, R$ 14.000,00; ATA Nº 085: MEDIC LAR COM. 
DE PROD. FARMAC. EIRELI EPP, CNPJ nº 35.979.061/0001-27, R$ 18.646,00; ATA Nº 086: TS FARMA DISTRIB. EIRELI, 
CNPJ nº 21.189.554/0001-59, R$ 29.750,10; ATA Nº 087: HOSPITALARES DISTRIB. DE MEDICAM. E CORREL. EIRELI EPP, 
CNPJ nº 26.364.969/0001-35, R$ 53.351,50; ATA Nº 088: HOTTSILVA DISTRIB. LTDA EPP, CNPJ nº 15.345.613/0001-38, 
R$ 25.234,50; ATA Nº 089: FLAVIA GENELHU PENNA ME, CNPJ nº 24.325.781/0001-52, R$ 45.675,25; ATA Nº 090: N1 
FARMA DISTRIB. DE MEDICAM. EIRELI EPP, CNPJ nº 22.265.663/0001-70, R$ 14.111,00. Vigência das atas: 12 meses.

Ibiraçu, 05 de agosto de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

mailto:licitacao@ibiracu.es.gov.br
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RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 178/2016
Publicação Nº 217141

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 178/2016

Contratante: Município de Ibiraçu. Contratada: VITORIALUZ CONST. LTDA. CNPJ 01.921.499/0001-32. Objeto: contrata-
ção de empresa p/ prestação de serviço de manut. de pontos de iluminação pública no município de Ibiraçu, a pedido da 
SEMOSI. “Fica prorrogado por 12 meses o prazo de vigência deste contrato.” O presente Termo Aditivo gera efeitos a partir 
de 16/07/2019 á 15/07/2020. Proc. Nº: 3404/2019. Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 10/2019
Publicação Nº 217075

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 010/2019

Considerando a realização de licitação na modalidade de pregão presencial - PP, processada sob o n° 14/2019, por parte 
da Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio – Daepa Estado de Minas Gerais, a qual redundou na formalização da 
Ata de Registro de Preços, considerando que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae é uma autarquia municipal, 
considerando a oportunidade e conveniência do Saae de aderir à ata de registro de preços referida, haja vista os valores 
vantajosas economicamente obtidos pelo Daepa, quanto à aquisição de impressoras, considerando a autorização de ade-
são ao Saae oriunda da Daepa, consubstanciada no Ofício n° 68/2019, declaro INEXIGÍVEL a licitação, por inviabilidade de 
competição atual, nos termos do artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, haja vista a realização prévia de licitação 
por parte do Daepa em favor de empresa Gestão e Tecnologia da Informação inscrita no CNPJ sob nº 14.393.106/0001-07, 
pela aquisição de duas impressoras portátil, lote 8, no valor total de R$ 8.196,00 (oito mil cento e noventa e seis reais).

Fica o presente processo por inexigibilidade devidamente RATIFICADO e APROVADO em todos os seus termos e atos.

Publique-se o presente ato de inexigibilidade.

Ibiraçu, 2 de agosto de 2019.

Igino Cezar Rezende Netto

Diretor Executivo
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Itaguaçu

Prefeitura

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 217137

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Itaguaçu/ES, considerando o que consta no requerimento nº 2334/2019, torna público a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO e sua ratificação, em favor dos agricultores familiares ADELAR BORGES no valor de R$ 17.326,90, DURVAL 
BONING no valor de R$ 14.752,94, e VILSON ZIMERMANN no valor de R$ 12.714,70 para a aquisição de hortifrutigran-
jeiros, com base no artigo 24 da Lei Federal nº. 8.666/93 combinado com o art. 14 § 1º da Lei Federal nº 11.947/2009, 
bem como parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Itaguaçu-ES.

Itaguaçu/ES, 05/08/2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal de Itaguaçu-ES
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Itarana

Prefeitura

PORTARIA Nº 1.485/2019
Publicação Nº 217083

PORTARIA Nº 1.485/2019

NOMEIA COMISSÃO DE FESTAS DO MUNICÍPIO DE ITARANA-ES PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

O Prefeito Municipal de Itarana, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legalmente conferidas, previstas no Art. 
84 da Lei Orgânica Municipal:

CONSIDERANDO a solicitação e a indicação por meio do processo administrativo nº 3402/2019 da Secretaria Municipal de 
Desporto, cultura e Turismo de Itarana/ES;

CONSIDERANDO, que se faz necessário nomear os membros para comporem a Comissão de Festas do município de Ita-
rana-ES;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Comissão de Festas do Município de Itarana-ES para o exercício de 2019:

Presidente: Rodrigo Pereira Piacentini – Secretário Municipal de Desporto, Cultura e Turismo

Vice-Presidente: Breno Fiorotti Mauri

1º Secretário: Jacques Fabiano Toniato Gonçalves

1° Tesoureiro: Francisco André Fiorotti - Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

2º Tesoureiro: Edvan Piorotti de Queiroz – Secretário Chefe de Gabinete.

Membros da Sociedade Civil

Edson Vander Caetano

Lizabete Ferreira da Costa Silva

Rafael Ribeiro das Posses

Representantes ADETURI

Edivânia Lucia Fiorotti Caldeiras

Marcia Elina Fiorotti Cordeiro

Art. 2º Fica revogada as disposições em contrário constante na Portaria nº 1.279/2019, publicada na Edição nº 1197, 
Seção 181932, na pág. 110 do DOM/ES de 08/02/2019.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Mu-
nicipal nº 1.115/2014.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Itarana/ES, 26 de Julho de 2019.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana
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PORTARIA Nº 1.492/2019
Publicação Nº 217134

PORTARIA Nº 1.492/2019

CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA JOSÉLIA BRIDI POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, inciso 
V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 - Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o pedido de concessão de licença firmado pela servidora Josélia Bridi, processo nº 003483/2019 de 
31/07/2019, para Concessão de Licença por motivo de doença em pessoa da família.

CONSIDERANDO a legalidade do pedido nos termos da Lei Complementar nº 018/2015 do art. 113 § 4º e art. 124 § 2º, 
que alterou a Lei Complementar nº 001/2008 - Estatuto dos Servidores do Poder Executivo, das Autarquias e Fundações 
Públicas do Município de Itarana/ES.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença com vencimento, nos termos do art. 124 § 2º, da Lei Complementar nº 018/2015 que alterou a 
Lei Complementar nº 001/2008, a servidora pública municipal Srª JOSÉLIA BRIDI, para tratamento de doença em pessoa 
da família.

§1º A licença concedida no caput deste artigo é de 30 (trinta) dias contados a partir do dia 02 de agosto, podendo ser 
prorrogada, condicionada a juntada de documentos e novo parecer de junta médica.

§2º Findo o período da licença, deverá o servidor retornar ao seu cargo no primeiro dia útil subsequente, sob pena de ser 
considerado como faltoso neste e nos demais dias em que não comparecer, salvo justificação prevista na Lei Complemen-
tar Municipal nº 001/2008.

§3º O servidor licenciado, no prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis do vencimento da licença, poderá requerer a sua pror-
rogação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de agosto de 2019.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Itarana/ES, 05 de agosto de 2019.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

PORTARIA Nº 1.493/2019
Publicação Nº 217145

PORTARIA Nº 1.493/2019

Revoga Portaria nº 1.427/2019, que nomeia a Sra. Georgeane Krause para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor 
e da outras providências

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, inciso 
V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 – Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:
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Art. 1º - Revogar a Portaria nº 1.427/2019, que nomeia a Sra. GEORGEANE KRAUSE, para exercer o cargo em Comissão 
de Chefe de Setor de Assistência ao Idoso na Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, a partir do dia 02 de 
agosto de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de agosto de 2019.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Itarana/ES, 05 de agosto de 2019.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

PORTARIA Nº 1.494/2019
Publicação Nº 217178

PORTARIA Nº 1.494/2019

NOMEIA FISCAIS DE CONTRATO

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, inciso 
V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 - Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa SCL nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras e Contratos, 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, no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 - Lei de Licitações e Con-
tratos Administrativos.

CONSIDERANDO a indicação de Servidores nos Termos de Referência dos processos administrativos nº 003052/2019, 
003062/2019, 003063/2019, 003092/2019, 003139/2019, 003165/2019 e 003185/2019.

Resolve:

Art. 1º Ficam nomeados os Servidores como Fiscais do contrato abaixo discriminado:

Parágrafo único. Os fiscais nomeados e adiante listados exercerão a fiscalização no âmbito da contratação da sua respec-
tiva Secretaria.

SEMAMA - WILLIAN APOLEO DA SILVA DE CARVALHO, matrícula n° 3807

SMTOSU - ROSEMARY COAN, matrícula n° 4813

SEMAS - ENYANDE DE OLIVEIRA BOTELHO BALDOTTO, matrícula n° 3368

SEMAF - DAIYANY MENEGHEL MAURI, matrícula n° 4014

SEMED - RAFAELA STUHR, matrícula n° 4820

SEMUS - CAMILA CIURLLETI, matrícula n° 4808

SEDECULT - ALVINA MARIA OSCAR DE ASSIS ZANETTI, matrícula n° 3796

DADOS DA CONTRATAÇÃO

CONTRATO N° 000106/2019

Contratada: CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Valor total do Contrato: 9.238,20 (nove mil duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos)

Objeto: Aquisição de Açúcar
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Vigência: 02 de agosto de 2019 a 06 de maio de 2020

Art. 2º Ao Fiscal nomeado fica garantida, pela administração, as condições para o desempenho do encargo, 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, ao Fiscal 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 aditivo ou rescisão, quando necessário;

III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;

IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 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 cometidas 
passíveis de penalidade;

VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da 
contratada;

VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;

IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substitui-
ções 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 instru-
mento contratual.

Art. 3º O Setor de Compras/CPL disponibilizará ao Fiscal, 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, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas 
e das pagas.

Parágrafo único. O Fiscal poderá requerer, além da documentação referida no art. 3º, outros documentos que entender 
como necessários ao exercício da fiscalização.

Art. 4º Os documentos mencionados no art. 3º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital devendo, 
neste último caso, serem lançados na pasta compartilhada na rede denominada “Pública” e em pastas e subpastas espe-
cíficas com a identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 5º Fica garantido ao Fiscal amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo ao contrato sob sua 
fiscalização.

Art. 6º Determino ao Departamento de Recursos Humanos que notifique o Servidor ora nomeado para que compareça 
perante o Departamento no prazo de 02 (dois) úteis dias contados da publicação da presente para ciência expressa da 
sua nomeação.

Art. 7° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Muni-
cipal n° 1.115/2014.

Itarana/ES, 05 de agosto de 2019.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS.
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Declaro-me ciente da nomeação e das funções que são inerentes em razão da função.

WILLIAN APOLEO DA SILVA DE CARVALHO

ROSEMARY COAN

ENYANDE DE OLIVEIRA BOTELHO BALDOTTO

DAIYANY MENEGHEL MAURI

RAFAELA STUHR

CAMILA CIURLLETI

ALVINA MARIA OSCAR DE ASSIS ZANETTI

PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR EDITAL 
CMDCA Nº 008/2019 RELAÇÃO DEFINITIVA DOS CANDIDATOS HABILITADOS À PROVA OBJETIVA

Publicação Nº 217213

PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

EDITAL CMDCA Nº

008/2019

RELAÇÃO DEFINITIVA DOS CANDIDATOS

HABILITADOS À PROVA OBJETIVA

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Itarana/ES, no uso das atribui-
ções conferidas por Regimento Interno e pela Lei Municipal nº 1.149/15, e nos termos do Edital CMDCA Nº 001/2019 e 
suas retificações do Processo de Escolha em Data Unificada dos novos membros do Conselho Tutelar do Município de Ita-
rana, Estado do Espírito Santo, para comporem o Colegiado no quadriênio 2020/2023, torna público pelo presente Edital 
RELAÇÃO DEFINITIVA DOS CANDIDATOS HABILITADOS À PROVA OBJETIVA no presente certame, após a regularização 
dos requerimentos de inscrições:

1. RELAÇÃO DEFINITIVA DOS CANDIDATOS HABILITADOS À PROVA OBJETIVA no Processo de Escolha em Data Unificada 
para Conselho Tutelar – Quadriênio 2020-2023.

CANDIDATO INSCRIÇÃO

GRAZIELY APARECIDA GOMES Nº 01

ALIANY PEREIRA DAS POSSES Nº 02

ROMILDA APARECIDA CABRAL Nº 03

ELUCIDELTI DAS GRAÇAS COSTA Nº 04

LUCIANA MARIA DA SILVA Nº 05

JUSSARA DELBONI BENTO DE LIS PIACENTINI Nº 06

MARIA APARECIDA DA CRUZ GOMES Nº 07

RUBENS JOSÉ DE SOUZA Nº 08

IVANILDO LOPES DA SILVA Nº 09

CLAUDIO BASSANI GARCIA Nº 10

VANDERLEIA CHIABAI Nº 11

REGIANE ARLES KOPP DE SOUZA Nº 12

FABÍOLA ALVES BATISTA Nº 13

LAIENE RODRIGUES DA SILVA MENEGHEL Nº 14

2. Ressalta-se que não houve registro de impugnações referente aos candidatos inscritos nos termos do disposto no item 
12 do Edital CMDCA Nº 001/2019.



06/08/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1320

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 201

3. O local da prova será prévia e tempestivamente divulgado por meio de Edital, sendo de inteira responsabilidade do 
candidato o acompanhamento de tais publicações conforme subitens 3.1, 3.4 e 21.11 do Edital CMDCA Nº 001/2019 e 
suas retificações.

4. Publique-se o presente Edital CMDCA Nº 008/2019, nos termos do subitem 3.1 do Edital CMDCA Nº 001/2019.

5. Remeta-se cópia do presente Edital à representante do Ministério Público nesta Comarca para conhecimento nos termos 
da alínea i do subitem 4.2 do Edital CMDCA Nº 001/2019.

Itarana/ES, 05 de agosto de 2019.

FRANCISCO MARTINELLI BERGAMASCHI

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos

da Criança e do Adolescente de Itarana/ES

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 016/2019
Publicação Nº 217223

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 016/2019

Processo n° 003549/2019 de 05/08/2019.

Origem: Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos - SMTOSU.

Base legal: Lei Federal nº 11.788/08, Lei Municipal nº 1.013/2012 e Resolução CNE/CEB nº 1/04.

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE ITARANA E CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO - UNESC CONCEDENTE: O MUNICÍPIO DE ITARANA, Estado 
do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, sediado à Rua Elias Estevão Colnago, 65 - Centro, Itarana/ES, inscri-
to junto ao C.N.P.J sob o número 27.104.363/0001-23, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor ADEMAR 
SCHNEIDER, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 881.042.907-97.

ESTAGIÁRIA: LARISSA FLEGLER, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 170.517.657-79, residente e domiciliada no 
Município de Itarana/ES, aluna do 8° período do curso de Arquitetura.

INTERVENIENTE: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO - UNESC

As partes supra identificadas têm entre si justo e acordado, a realização de Estágio de Complementação Educacional, sem 
vínculo empregatício, conforme as Cláusulas abaixo relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO DO ESTÁGIO

1.1 - O Estágio de Complementação Educacional oferecido pela CONCEDENTE, tem por objetivo proporcionar ao estagiário 
o aprimoramento Técnico-Profissional na sua área de formação Educacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DO ESTÁGIO

2.1 - O estágio será realizado junto a Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos - SMTOSU, atuando 
no setor de Engenharia Civil conforme necessidade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO

3.1 - O estágio terá início em 07/08/2019 encerrando-se em 31/12/2019.

3.2 - O Estágio poderá ser prorrogado, mediante prévio acordo entre as partes, por sucessivas vezes, contanto que sejam 
mantidas todas as condições exigidas pela Lei Municipal nº 1.013/2012, hipótese em que o vínculo com a Administração 
Municipal não poderá exceder o prazo de 02 (dois) anos, conforme preconizado na Lei Federal nº 11.788/2008.
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CLÁUSULA QUARTA - DA JORNADA DA ATIVIDADE EM ESTÁGIO

4.1 - Será de 30 (trinta) horas semanais a jornada de estágio, dentro do horário regular de funcionamento da CONCEDEN-
TE, sem prejuízo das atividades discentes do estagiário.

4.2 - A jornada de estágio é compatível com as atividades escolares da estagiária e caso ocorra, por fatos supervenientes, 
conflito com o horário de estudo, o período do estágio não cumprido será compensado nas

férias escolares e em atividades desenvolvidas pela Secretaria a qual esteja vinculada, em feriados e finais de semana.

CLÁUSULA QUINTA - DA BOLSA

5.1 - O Estagiário perceberá por suas atividades na CONCEDENTE, a importância de 75% (setenta e cinco por cento) do 
salário mínimo vigente, a título de bolsa de complementação Educacional, deduzindo-se do valor desta, a importância 
correspondente ao período que deixar de exercer suas funções.

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

6.1 - Além das obrigações ora ajustadas, o estagiário fica sujeito aos mesmos deveres, obrigações e responsabilidades 
vigentes para os servidores públicos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PERDAS E DANOS

7.1 - O estagiário responderá pelas perdas e danos conseqüentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE, 
ou das constantes no presente Termo.

7.2 - Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários para a realização de atividades 
não compatíveis com a programação curricular estabelecida para cada curso, assim como estagiários matriculados em 
cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio curricular.

CLÁUSULA OITAVA - DA PROGRAMAÇÃO DO ESTÁGIO

8.1 - O Estagiário se obriga a programação do Estágio, comunicando em tempo hábil a impossibilidade de fazê-lo, sendo 
considerados motivos justos do não cumprimento da programação as obrigações escolares do Estagiário.

CLÁUSULA NONA - DO RELATÓRIO

9.1 - O Estagiário se obriga a elaborar, quando solicitado pela concedente ou pela instituição de Ensino, relatório das ati-
vidades desenvolvidas na Concedente, em 03 (três) vias, remetendo para o órgão de pessoal da mesma que promoverá 
o arquivamento em pasta própria.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO

10.1 - Constituem motivos para a cessação da vigência do presente Termo:

10.1.1 - O seu término;

10.1.2 - Conclusão ou abandono do Curso e o trancamento da matrícula;

10.1.3 - No interesse e por conveniência da CONCEDENTE, ou a pedido do Estagiário, mediante comunicação expressa 
feita com 05 (cinco) dias de antecedência;

10.1.4 - Pelo não comparecimento ao Estágio sem motivo justificado, por 03 (três) dias consecutivos, ou, por 05 (cinco) 
dias intercalados no período de um (01) mês;

10.1.5 - Os direitos e obrigações das partes, no caso de cessação do estágio, são apenas aquelas neste termo explicitadas.

10.1.6 - A não apresentação do Termo de compromisso de Estágio assinado pelo representante do Estabelecimento de 
Ensino dentro do prazo de 10 (dez) dias, resultará em seu cancelamento.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

12.1 - São obrigações da CONCEDENTE:

12.1.1 - Proporcionar ao Estagiário condições técnicas de treinamento prático, aperfeiçoamento técnico-cultural e cientí-
fico e de relacionamento humano.

12.1.2 - Proporcionar permanente acompanhamento e supervisão das atividades do Estagiário;

12.1.3 - Prestar todas as informações necessárias a Entidade de Ensino a que estiver vinculado o Estagiário.

12.1.4 - Fornecer ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso 
de 30 (trinta) dias, a ser gozado, preferencialmente, durante suas férias escolares conforme disposições contidas no Art. 
13 da Lei nº 11.778 de 26/09/2008.

12.1.5 - As demais determinações do Art. 9º da Lei nº 11.778 de 26/09/2008.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

13.1 - O Estagiário não terá, para quaisquer efeitos, vínculos empregatícios com a CONCEDENTE, conforme preconizado 
na Lei Federal nº 11.788/2008 e na Lei Municipal nº 1.013/2012.

E por estarem justos e acordados, é firmado o presente Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, assinado na 
presença de testemunhas infra firmadas, com a anuência da Entidade de Ensino, nos Termos da Lei.

Itarana/ ES, 05 de agosto de 2019.

ADEMAR SCHNEIDER LARISSA FLEGLER

Prefeito de Itarana Estagiária

Concedente

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO - UNESC

Estabelecimento de Ensino

TESTEMUNHAS:

1)__________________________________

2)__________________________________
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Jaguaré

Prefeitura

FMAS-RES 4ºAD Nº0015-2018
Publicação Nº 217148

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2015.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDA-
DANIA E SEGURANÇA PÚBLICA;

CONTRATADA: ANA RITA PERIM.

O prazo contratual estipulado na CLÁUSULA QUINTA, do instrumento contratual e Aditivos, fica prorrogado por 12 (doze) 
meses, a partir de 20 de agosto de 2019 e vencimento em 19 de agosto de 2020, conforme o Art. 51 da Lei nº 8.245/1991, 
podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, não se sujeitando ao limite 
máximo de 60 (sessenta) meses do Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Jaguaré-ES, 05 de agosto de 2019.

ELIZEU RIBEIRO DE SOUZA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA

PMJ-ADCT.Nº0018-2018
Publicação Nº 217133

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0018/2018.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARÉ – ES.

CONTRATADA: LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME.

O prazo contratual, estipulado na Cláusula Quarta, do Contrato Primitivo, fica prorrogado por 12 (doze) meses, a partir de 
09 de agosto de 2019 e vencimento em 08 de agosto de 2020, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93.

Jaguaré-ES, 05 de agosto de 2019.

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

ROGÉRIO FEITANI

Prefeito Municipal

SEMEC-ARP Nº0042-2019
Publicação Nº 217117

RESUMO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0042/2019

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CONTRATADA: FC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.

OBJETIVO: Registro de preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, 
de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de material e mão de obras, em equipamentos de refrigeração, 
eletroeletrônicos e eletrodomésticos, de acordo com o resultado do Pregão Presencial nº 000016/2019.

VALOR: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), por mês para a prestação de serviços e um valor estimado para peças 
de reposição de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

VIGÊNCIA: 02/08/2019 a 01/08/2020.

Jaguaré-ES, 02 de agosto de 2019

CARLOS JOSÉ NICOLAC ZANON

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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João Neiva

Prefeitura

ERRATA Nº 01 – EDITAL SEMAD Nº 003/2019
Publicação Nº 217225

 

ERRATA Nº 01 – EDITAL SEMAD Nº 003/2019 
 
A Comissão do Processo Seletivo – Edital Semad nº 003/2019, nomeada pela 
Portaria 11.206/2019, informa que ficam retificados os subitens 1.1, 5.14, 13.12, 
o item 2 e anexos I, II-B e VII, do edital:  
 
 
- No subitem 1.1.  
Ficam incluídos os cargos de Agente Fiscal Sanitário, Gerente da Atenção Básica e 
Merendeira. 
 
 
- No item 2. 
Os cargos constantes no item 2 passam a ser os do s 
Fica criado o subitem 2.1 (Vagas para todas as localidades do Município), passando 
a ser constituído pelos cargos já existentes no item 2 e ainda dos cargos de Agente 
Fiscal Sanitário, Gerente da Atenção Básica e Merendeira 
 
AGENTE FISCAL SANITÁRIO 01 Vaga e CR 

- Pré-requisito 
- Ensino médio completo 
- curso básico em Vigilância Sanitária ou 
áreas afins 

- Vencimento mensal R$ 1.042,56 
- Carga horária 40 horas semanais 

 
GERENTE DA ATENÇÃO BÁSICA 01 Vaga e CR 

- Pré-requisito 
- Graduação em curso superior 
- Experiência mínima de 1 (um) ano na 
Atenção Básica 

- Vencimento mensal R$ 1.980,00 
- Carga horária 40 horas semanais 

 
MERENDEIRA 01 Vaga e CR 

- Pré-requisito - Ensino Fundamental “II” 

- Vencimento mensal R$ 868,80 + 129,20 (complementação)  
Total: 998,00 

- Carga horária 40 horas semanais 
 
Fica criado o item 2.2. Vagas para as localidades de Acioli e Barra do Triunfo: 
 
MERENDEIRA 01 VAGA E CADASTRO DE RESERVA 

- Pré-requisito - Ensino Fundamental “II” 

- Vencimento mensal R$ 868,80 + 129,20 (complementação)  
Total: 998,00 

- Carga horária 40 horas semanais 
 
Fica criado o subitem 2.3: 
As vagas para as localidades de Acioli e Barra do Triunfo que não forem 
preenchidas por candidatos que optaram por aquelas localidades, poderão ser 
preenchidas por candidatos que se inscreveram para todas as localidades.  
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- No subitem 5.14.  
Ficam incluídos os cargos de Agente Fiscal Sanitário, Gerente da Atenção Básica e 
Merendeira e os respectivos conteúdos programáticos: 
 

Cargo Contéudo Programático 

Agente Fiscal 
Sanitário 

- Português; 
- Matemática; 
- Legislação e conhecimento específicos da área. 

Gerente da Atenção 
Básica 

- Português; 
- Matemática; 
- Legislação e conhecimento específicos da área. 

Merendeira 
- Português; 
- Matemática; 
 

 
- No subitem 13.12  
Onde se lê:  
Anexo II-B – Critérios para atribuição de pontuação para os cargos de Agente de 
Abordagem Social, Técnico Agrícola I, Motorista de Veículos Leves e Pesados, 
Motorista de Transporte Escolar e Operador de Máquinas I;  
Leia-se:  
Anexo II-B – Critérios para atribuição de pontuação para os cargos de Agente de 
Abordagem Social, Técnico Agrícola I, Motorista de Veículos Leves e Pesados, 
Motorista de Transporte Escolar e Operador de Máquinas I, Agente Fiscal Sanitário, 
Gerente da Atenção Básica e Merendeira;  
 
 
- Fica cancelado o anexo I da primeira versão do Edital, passando a vigorar 
o anexo único desta errata. 

 
- No anexo II-B 
Onde se lê: 
Critérios para atribuição de pontuação de curso/qualificação profissional e 
experiência profissional, para efeito de classificação dos cargos de Agente de 
Abordagem Social, Técnico Agrícola I, Motorista de Veículos Leves e 
Pesados, Motorista de Transporte Escolar e Operador de Máquinas I. 
Leia-se: 
Critérios para atribuição de pontuação de curso/qualificação profissional e 
experiência profissional, para efeito de classificação dos cargos de Agente de 
Abordagem Social, Técnico Agrícola I, Motorista de Veículos Leves e 
Pesados, Motorista de Transporte Escolar e Operador de Máquinas I, 
Agente Fiscal Sanitário, Gerente da Atenção Básica e Merendeira. 
 
 
- No anexo VII  
Incluir as atribuições dos cargos de Agente Fiscal Sanitário, Gerente da Atenção 
Básica e Merendeira. 
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Cargo: Agente Fiscal Sanitário 
Grau de instrução: Ensino médio completo e curso básico em Vigilância Sanitária 
ou áreas afins 
Atribuições do cargo: 
Acompanhar e orientar projetos de melhoramento sanitário; educar, orientar e 
conscientizar sobre os problemas de saneamento; zelar pela higiene e limpeza dos 
estabelecimentos comerciais e industriais, públicos e outros; fazer cumprir as 
disposições legais pertinentes; realizar a fiscalização sanitária dos 
estabelecimentos e locais onde se proceda ao fabrico, produção, beneficiamento, 
manipulação, acondicionamento, conservação, armazenamento, transporte, 
distribuição, venda e consumo de alimentos, bem como do comércio ambulante 
onde se encontrem alimentos e feiras livres; realizar a fiscalização sanitária dos 
gêneros alimentícios, bem como bebidas e águas para o consumo humano; realizar 
a fiscalização sanitária na comercialização de cosméticos, perfumes, produtos de 
higiene e saneantes; fiscalizar o estado de asseio dos indivíduos que fabriquem, 
produzam, manipulem, acondicionem, armazenem, transportem, distribuam e 
comercializem alimentos, bem como os que exerçam atividades que mereçam 
atenção da fiscalização sanitária; atender às solicitações das autoridades estaduais 
e federais na fiscalização sanitária dos ambientes e processos de trabalhos no 
comércio e na indústria, visando à segurança, à higiene e à saúde do trabalhador 
e do consumidor de alimentos; coletar e encaminhar a laboratório oficial amostras 
de alimentos, de aditivos para alimentos e de matérias-primas alimentares, para 
fins de controle de qualidade ou análise fiscal; apreender e/ou inutilizar os 
alimentos e matérias-primas alimentares ou não-alimentares, julgados, após 
exame laboratorial, adulterados, falsificados ou deteriorados, bem como os 
aparelhos de utensílios que não satisfaçam às exigências regulamentares; lavrar 
termos de intimação, autos de infração, de interdição, de apreensão e de 
inutilização de amostras para análise; apresentar, quando necessário, boletins 
diários de suas atividades; apresentar relatórios periódicos; assegurar o 
recolhimento e transporte de lixo hospitalar; assegurar apoio eficaz às atividades 
de saúde da Prefeitura, mediante fiscalização sanitária de estabelecimentos 
comerciais e industriais; executar outras atividades correlatas. 
Demonstrar competências pessoais: 
Ouvir atentamente (saber ouvir); manter-se organizado; demonstrar 
imparcialidade e paciência; cultivar disciplina; demonstrar bom senso; 
desenvolver a criatividade; ter postura adequada; demonstrar capacidade 
avaliativa; gerenciar o tempo; demonstrar liderança; demonstrar conhecimentos 
gerais; cultivar ética profissional; manter-se criterioso; identificar-se com a 
atividade; lidar com estresse; apresentar acuidade sensorial; estabelecer 
prioridades; demonstrar capacidade de comunicação; dominar a legislação; 
demonstrar segurança. 
 

Cargos: Gerente da Atenção Básica. 
Requisitos: Graduação em curso superior com experiência mínima de 1 (um) ano 
na Atenção Básica. 
Atribuições:  
Conhecer e divulgar, junto aos demais profissionais, as diretrizes e normas que 
incidem sobre a Atenção Básica em âmbito nacional, estadual, municipal, com 
ênfase na Política Nacional de Atenção Básica, de modo a orientar a organização 
do processo de trabalho na UBS; participar e orientar o processo de 
territorialização, diagnóstico situacional, planejamento e programação das 
equipes, avaliando resultados e propondo estratégias para o alcance de metas de 
saúde, junto aos demais profissionais; acompanhar, orientar e monitorar os 
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processos de trabalho das equipes que atuam na Atenção Básica sob sua gerência, 
contribuindo para implementação de políticas, estratégias e programas de saúde, 
bem como para a mediação de conflitos e resolução de problemas; mitigar a 
cultura na qual as equipes, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e 
gestores, assumem responsabilidades pela sua própria segurança e de seus 
colegas, pacientes e familiares, encorajando a identificação, a notificação e a 
resolução dos problemas relacionados à segurança; assegurar a adequada 
alimentação de dados nos sistemas de informação da Atenção Básica vigente, por 
parte dos profissionais, verificando sua consistência, estimulando a utilização para 
análise e planejamento das ações, e divulgando os resultados obtidos; estimular 
o vínculo entre os profissionais, favorecendo o trabalho em equipe; potencializar 
a utilização de recursos físicos, tecnológicos e equipamentos existentes na UBS, 
apoiando os processos de cuidado a partir da orientação à equipe sobre a correta 
utilização desses recursos; qualificar a gestão da infraestrutura e dos insumos 
(manutenção, logística dos materiais, ambiência da UBS), zelando pelo bom uso 
dos recursos e evitando o desabastecimento; representar o serviço sob sua 
gerência em todas as instâncias necessárias e articular com demais atores da 
gestão e do território com vistas à qualificação do trabalho e da atenção à saúde 
realizada na UBS; conhecer a RAS, participar e fomentar a participação dos 
profissionais na organização dos fluxos de usuários, com base em protocolos, 
diretrizes clínicas e terapêuticas, apoiando a referência e contra referência entre 
equipes que atuam na Atenção Básica e nos diferentes pontos de atenção, com 
garantia de encaminhamentos responsáveis; conhecer a rede de serviços e 
equipamentos sociais do território, e estimular a atuação intersetorial, com 
atenção diferenciada para as vulnerabilidades existentes no território; identificar 
as necessidades de formação/qualificação dos profissionais em conjunto com a 
equipe, visando melhorias no processo de trabalho, na qualidade e resolutividade 
da atenção, e promover a educação permanente, seja mobilizando saberes na 
própria UBS, ou com parceiros; desenvolver gestão participativa e estimular a 
participação dos profissionais e usuários em instâncias de controle social; tomar 
as providências cabíveis no menor prazo possível quanto a ocorrências que 
interfiram no funcionamento da unidade; exercer outras atribuições que lhe sejam 
designadas pelo gestor municipal, de acordo com suas competências. 
 
 
Cargo: Merendeira 
Grau de instrução: Ensino fundamental II 
Atribuições do cargo: 
Organizar e supervisionar serviços de cozinha em escolas, auxiliando no 
planejamento de cardápios e elaborando o pré-preparo, o preparo e a finalização 
de alimentos de acordo com cardápio estabelecido, e servir merenda escolar; 
requisitar materiais; especificar alimentos; otimizar o uso dos equipamentos; 
solicitar manutenção de equipamentos; identificar necessidade de novos 
equipamentos; assessorar compras de equipamentos e utensílios; testar receitas; 
planejar rotina de limpeza; planejar estocagem; informar necessidade de matérias 
primas; interpretar manuais de procedimentos; interpretar receitas; atender as 
orientações do nutricionista; executar outras tarefas correlatas. 
Atividades na cozinha: organizar utensílios de trabalho; higienizar equipamentos, 
utensílios e bancada; verificar funcionamento dos equipamentos; observar padrão 
de qualidade dos alimentos; organizar ingredientes conforme a produção; guardar 
produtos não utilizados; lavar equipamentos e utensílios; embalar lixo; retirar lixo 
da cozinha; lavar cozinha; fechar instalações e dependências. 
Proceder estocagem e conservação de alimentos: verificar condições dos alimentos 
para reaproveitamento; controlar temperatura de alimentos; etiquetar alimentos; 
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acondicionar alimentos para congelamento; armazenar alimentos de acordo com 
as normas de higiene; controlar armazenamento de alimentos. 
Demonstrar competências pessoais: 
Comunicar-se; possuir honestidade profissional na preparação dos alimentos; 
capacidade de ser flexível; versatilidade; capacidade de iniciativa; criatividade; 
asseio pessoal; desenvolver paladar e olfato; aguçar visão; dominar técnicas de 
preparação e conservação de alimentos; evitar perdas e desperdícios; aprender o 
manuseio de novos equipamentos; trabalhar com atenção; trabalhar com ética; 
zelar pelos equipamentos e utensílios; trabalhar em equipe. 
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ANEXO ÚNICO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICA - EDITAL SEMAD Nº 003/2019 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
   --------------------------------------------------------------------------------- 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO Nº __________ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO Nº ______________________ 
 

Processo Seletivo Simplificado - Edital Semad nº 002/2019 
Nome: Data: ____/_____/_______ 
Cargo: 
Assinatura do Candidato 
 

Assinatura do Membro da Comissão 

(Guarde este comprovante, pois deverá ser entregue junto com um documento oficial com 
foto, no dia da prova objetiva)  
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
EDITAL SEMAD Nº 003/2019 
INSCRIÇÃO N° _________ 

DECLARAÇÃO 
O abaixo assinado vem requerer à Prefeitura Municipal de João Neiva sua inscrição 
no Processo Seletivo, para o cargo especificado, declarando, ao assinar este 
requerimento de inscrição, sob as penas da lei, serem verdadeiras todas as 
informações aqui prestadas, atestando a veracidade dos documentos entregues e 
estando ciente e de acordo plena e integralmente com todas as condições 
estabelecidas no Edital que regulamenta este Processo Seletivo, e declara que aceita 
e atende todos os requisitos mínimos e condições estabelecidas para o exercício da 
função, comprometendo-se à sua devida comprovação, quando exigida, sob pena de 
não o fazendo, tornar-se insubsistente sua inscrição. 

CARGO PRETENDIDO:  
(  ) Médico da ESF (  ) Técnico Agrícola I 
(  ) Terapeuta Ocupacional (  ) Motorista de Transporte Escolar 

(  ) Médico do Trabalho (  ) Motorista de Veículos Leves e 
Pesados 

(  ) Advogado (  ) Operador de Máquinas I 
(  ) Agente de Abordagem Social (  ) Agente Fiscal Sanitário 
(  ) Gerente da Atenção Básica (  ) Merendeira 

DADOS PESSOAIS 
Nome Completo: _____________________________________________________ 
Endereço: ___________________________________________________________ 
nº _____ Bairro: ____________________ Cidade: ____________________ UF: ___  
CEP: _______________ Celular: _________________ Tel. Recado: _____________  
CPF: ____________________ RG.: _____________  
E-MAIL:_____________________________________________________________ 
Portador de necessidades especiais:   (__) SIM           (__) NÃO 
Necessita de alguma adaptação para realização da prova objetiva? (__) NÃO (__) 
SIM 
Qual?_______________________________________________________________ 
 

João Neiva/ES, em 05 de agosto de 2019. 

 

 
Marcos Antônio do Nascimento 

Presidente da Comissão 
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RESULTADO PREGÃO Nº 23/2019
Publicação Nº 217198

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2019

Objeto: Aquisição de medicamento para suprir o estoque da Farmácia Básica Municipal, a fim de atender as necessidades 
da população do Município de João Neiva/ES sendo declarada vencedora a empresa TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI 
EPP, no valor total de R$ 3.435,00 (três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais).

João Neiva/ES, 05 de agosto de 2019.

Dieyna Dal Piero Fraga

Pregoeira PMJN

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019 - RETIFICADO
Publicação Nº 217207

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 - RETIFICADO

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva, eficienti-
zação de Iluminação Pública do Município de João Neiva, processo n° 2.019/2019.

Abertura do certame: às 08h00min do dia 22/08/2019. O edital retificado poderá ser obtido pelo email licitacao@joaonei-
va.es.gov.br, no Setor de Licitações desta Prefeitura ou site da Prefeitura Municipal.

João Neiva, 05/08/2019.

Neidemara de Araújo Imberti Carlos

Presidente da CPL
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Mucurici

Prefeitura

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019/PMM TERMO DE CONTRATOS Nº 68/2019/PMM.
Publicação Nº 217192

AVISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019/PMM

TERMO DE CONTRATOS Nº 68/2019/PMM.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Mucurici;

CONTRATADA: FASYS ELETRIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

VALOR: R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). Mensais;

VIGÊNCIA: De 05/08/2019 a 31/12/2019. Podendo ser prorrogável de acordo a Lei 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Estão descritas no Contrato.

Mucurici/ES, 05 de agosto de 2019.

Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior

PREFEITO MUNICIPAL
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Nova Venécia

Prefeitura

P. PRESENCIAL - 008.19 - FMS - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP
Publicação Nº 217131

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENÉCIA

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 008/2019

REGISTRO DE PREÇOS

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E MICROEM-
PREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

Objeto: Aquisição de medicamentos para atender à Farmácia Cidadã Municipal, deste Município.

Credenciamento: das 08:00 às 08:30 horas do dia 20/08/2019.

Recebimento das Propostas: até às 08:30 horas do dia 20/08/2019.

O Edital poderá ser obtido pelo e-mail licitacao@novavenecia.es.gov.br ou pelo site www.novavenecia.es.gov.br ou na sala 
de Licitações, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00 horas, no endereço sito na Av. Vitória, 
nº 347, Centro – Nova Venécia – ES.

Informações pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia, 05/08/2019.

GESIANY MERLIM BANZA

PREGOEIRA

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


06/08/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1320

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 214

Pedro Canário

Prefeitura

13ª DESISTÊNCIA PROCESSO SELETIVO
Publicação Nº 217219

PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

EDITAL Nº 001/2017

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, divulga o NÃO COMPARECIMENTO dos candidatos convocados, pu-
blicado no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo no dia 25/07/2019 sob o nº de protocolo nº 214973, através do 
Processo Seletivo - Edital nº 001/2017.

ANEXO 1 – ABAIXO NOME DO CANDIDATO CONVOCADO PARA APRESENTAÇÃO E NÃO COMPARECEU

CARGO: GARI

CLASSIFICAÇÃO N° INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO

51 104 Jossiê de Jesus Santos 5,60

52 317 Maria de Fatima Azevedo Dias 5,20

.______________________________________.

SIRLANDE OLIVEIRA DIAS FREITAS

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Decreto n˚ 019/2019

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 217206

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Considerando as informações, parecer jurídico, documentos e despachos contidos no processo administrativo nº 
002910/2019, de autoria de Secretaria Municipal de Transportes, RATIFICO a inexigibilidade de licitação reconhecida pela 
Procuradoria Municipal para contratar a empresa ORVEL ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
07.930.676/0001-23, situada à Rod. BR 101, km 137, s/n, Linhares/ES, objetivando a contratação de prestação de servi-
ços e reposição de peças no veículo Caminhão Baú VW 8.160, DRC 4X2, ano 2018/2018, placa PPW 5914-ES.

Essa ratificação se fundamenta no art. 25, I, da Lei nº 8.666/93.

O valor global da contratação é de R$ 1.851,00 (mil e oitocentos e cinquenta e um reais) que será pago com Recursos 
Transferência da União referente Royalties do Petróleo nº 25300000000, elemento de despesa: 33903900000- Outros 
Serviços de terceiros- Pessoa Jurídica.

Nesta Oportunidade, determino a publicação deste ato, após encaminhe o presente processo a Secretaria Municipal de 
Finanças para efetuar empenho e posterior pagamento.

Pedro Canário, ES, 31 de julho de 2019.

BRUNO TEÓFILO ARAÚJO

Prefeito Municipal
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Piúma

Prefeitura

ARP Nº 017-B E 018-E/2019
Publicação Nº 217238

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017-B/2019

Processo nº 11.454/2019

GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA/ES – CNPJ Nº 27.165.695/0001-18 e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
inscrito no CNPJ sob o nº 14.801.768/0001-79

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
21.189.554/0001-59.

OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de Medicamentos para atendimento de mandados judiciais - Secre-
taria Municipal de Saúde.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2019.

VIGÊNCIA: 12 (doze) Meses a partir de sua publicação.

Piúma/ES, 05 de agosto de 2019.

Secretaria Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018-E/2019

Processo nº 14.641/2019

GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA/ES – CNPJ Nº 27.165.695/0001-18 e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
inscrito no CNPJ sob o nº 14.801.768/0001-79

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS: HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no CNPJ n.º 15.345.613/0001-38.

OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de Medicamentos Padronizados – de referência e genéricos – para 
distribuição gratuita aos pacientes (HUMANO E VETERINÁRIO) da rede pública, em atendimento às necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019.

VIGÊNCIA: 12 (doze) Meses a partir de sua publicação.

Piúma/ES, 05 de agosto de 2019.

Secretaria Municipal de Saúde
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Rio Bananal

Prefeitura

34º EDITAL CONVOCAÇÃO 003-2018 - MONITOR DE CRECHE
Publicação Nº 217140

34° EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 003/2018

Considerando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado referente ao Edital 003/2018 e o pedido de exoneração 
da servidora Gabriela Luzia da Silva Oliveira;

O Secretário Municipal de Administração da Prefeitura de Rio Bananal, Estado do Espírito Santo CONVOCA TODOS os can-
didatos aprovados para a vaga de MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, para manifestarem interesse ao preenchimento da 
vaga na Escola Pereira Torres em São Jorge, conforme Anexo I.

Os candidatos aprovados no Processo Seletivo 003/2018, para vaga de Monitor de Educação Infantil, interessados em 
preencher a vaga relacionada no Anexo I, deverão comparecer no período de 05/08/2019 a 07/08/2019, no horário das 
08h00 às 11h00, na Secretaria de Educação, situada à Rua Reinaldo Pela (no prédio da Associação dos Servidores Público 
Municipal próximo da Garagem da Prefeitura) ou ligar para o telefone 27. 3265.1176 e celular 27 9 8176.7349

A seleção do candidato obedecerá à ordem de classificação do resultado homologado e o candidato selecionado deverá 
apresentar os documentos relacionados no Edital de Processo Seletivo Simplificado n° 003/2018, especificados no Anexo 
II deste Edital, no prédio da Prefeitura Municipal, Avenida 14 de setembro, 887 – Centro – Rio Bananal, na DIVISÃO DE 
RECURSOS HUMANOS, no período de 07/08//2019 à 09/08/2019 das 13h00m às 17h00m, com vista ao preenchimento 
da vaga conforme Anexo I.

O candidato convocado que não comparecer e não apresentar termo de desistência será reclassificado automaticamente 
para futuras convocações nos termos do item 9.4 do Edital do Processo Seletivo 003/2018.

Rio Bananal - ES, 05 de agosto de 2019.

Josemar Luiz Barone

Secretário de Administração

Prefeitura de Rio Bananal/ES

ANEXO I - RELAÇÃO DE VAGAS

LOCAL VAGAS OBSERVAÇÃO

EMEI TIA AMÉLIA
01

40horas

Vigência: até 19/12/2019.

Motivo: Substituição à Monitora Gabriela Luzia da Silva Oliveira, que pediu exoneração.

ANEXO II - RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO

a) cópia do CPF;

b) cópia do titulo de eleitor e comprovante de votação na última eleição;

c) cópia da carteira de identidade;

d) cópia do certificado de reservista (para homens);

e) cópia da certidão de nascimento/casamento;

f) cópia da certidão de nascimento dos filhos;
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g) duas fotos 3x4 recentes;

h) cópia do PIS/PASEP;

i) cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS;

j) cópia do comprovante de residência;

l) cópia dos comprovantes de escolaridade, compreendendo o histórico escolar e o diploma.

Josemar Luiz Barone

Secretário de Administração

Prefeitura de Rio Bananal/ES

49º EDITAL CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO 001-2015
Publicação Nº 217138

 49° EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

Considerando a homologação do resultado final do Concurso Público referente ao Edital 001/2015, por meio do Decreto 
1576/2016 de 04 de Outubro de 2016 e a necessidade de profissionais permanentes para manutenção do atendimento ao 
público em alguns setores da Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde, o Secretário Municipal de Administração da 
Prefeitura de Rio Bananal, Estado do Espírito Santo, não uso de suas atribuições conferidas pela Lei 241/1990 e Lei Com-
plementar 001/2011, CONVOCA a candidata aprovada no Concurso Público – Edital 001/2015 – para o cargo de servente, 
constante no Anexo I, para que no prazo improrrogável estabelecido neste edital, apresente os documentos mencionados 
no item 15.1 do Edital 001/2015 (Concurso Público), constantes no anexo III, mediante cópia em uma via, ao SETOR DE 
RECURSOS HUMANOS, no Prédio da Prefeitura Municipal, Avenida 14 de setembro, 887 – Centro – Rio Bananal, no período 
de 05/08/2019 à 04/09/2019 das 13h30m às 17h30m.

Rio Bananal - ES, 05 de agosto de 2019.

JOSEMAR LUIZ BARONE

Secretário de Administração

ANEXO I

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS PÓR CARGO

SERVENTE

Classificação Inscrição Nome do Candidato

50º 03134 ELISANGELA MULINARI

ANEXO II

RELAÇÃO DE VAGAS POR CARGO, LOCAL E MOTIVO.

CARGO VAGAS LOCAL E MOTIVO

SERVENTE 01

Local: Unidade Mista Alfredo Pinto Santana (Hospital)

Motivo: Óbito da servidora efetiva Maria de Lurdes Endringer Capelini.
Processo nº 4064.2019

JOSEMAR LUIZ BARONE

Secretário de Administração
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ANEXO III - RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA POSSE

a) CPF;

b) Título de Eleitor;

c) Carteira de Identidade RG;

d) Certidão de Nascimento ou Casamento;

e) Certidão de Nascimento dos Filhos;

f) Certificado de Escolaridade, Diploma ou Declaração de Conclusão de Curso;

g) Histórico Escolar;

h) Registro Profissional (Carteira do Conselho de Classe ou Órgão da Categoria);

i) Certificado Militar (se homem);

j) (2) Declaração de Não Cumulatividade de Cargos e Remuneração nos serviços públicos Federal, Estadual

e Municipal, Exceto os Previstos em Lei;

k) 02 Foto 3X4;

l) Declaração de Bens;

m) Título de eleitor e Comprovante de votação da última eleição;

n) Comprovante de Residência;

o) Certidão de Regularidade Junto ao Conselho de Classe;

p) Atestado Médico de Aptidão Física e Mental para o exercício das atribuições do cargo (SUS);

q) Certidão Negativa dos Cartórios Criminais, Cível e de Protesto;

r) Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo;

s) Carteira de trabalho nº e Série;

t) Cartão de inscrição no PIS ou PASEP;

u) (2) Declaração de que não está em licença para tratamento de saúde, licença prêmio ou outros tipos de licença, com 
ou sem ônus para os cofres Federal, Estadual ou Municipal.

JOSEMAR LUIZ BARONE

Secretário de Administração

Prefeitura de Rio Bananal/ES
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Santa Leopoldina

Prefeitura

CONTRATO N.º 107/2019
Publicação Nº 217179

CONTRATO N.º 107/2019

CONTRATADO: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA EPP. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para execução de serviços de revitalização, pavimentação e drenagem da estrada de pedra na sede do Município de Santa 
Leopoldina. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente instrumento será de 06 (seis) meses com inicio previsto em 06 de 
agosto de 2019 e término previsto em 05 de fevereiro de 2020, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57 da Lei 
8.666/93. VALOR: O valor global do presente instrumento será R$ 221.184,80 (duzentos e vinte e um mil, cento e oitenta 
e quatro reais e oitenta centavos). Em conformidade com o Procedimento Licitatório – Modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 
002/2019 e de acordo com o Processo Administrativo nº 0001488/2019, de 13.06.2019, oriundo da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos.

Santa Leopoldina, 05 de agosto de 2019.

VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO

PREFEITO MUNICIPAL

LOCATÁRIO

ALEX CORREA LOUREIRO

ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA EPP

CONTRATADA
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Santa Maria de Jetibá

Prefeitura

ADIAMENTO CONCORRÊNCIA 010/2019
Publicação Nº 217174

COMUNICADO DE ADIAMENTO

Concorrência

Nº 010/2019

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento 
dos interessados que fica adiada “SINE DIE” a data de abertura das propostas referentes a Concorrência nº 010/2019, tendo 
como objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obra de pavimentação asfáltica de diversos trechos 
no município, totalizando 9,52 quilômetros. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 27-3263-4848.

MARCOS ROBERTO PELLACANI

Presidente da C.P.L.

AVISO PREGÃO PRESENCIAL 078/2019
Publicação Nº 217077

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 078/2019

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através seu Pregoeiro e equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos 
interessados, que o certame supra citado, tendo como objeto a aquisição de uma motocicleta zero quilômetro, foi decla-
rado DESERTO. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 27-3263-4848.

MARCOS ROBERTO PELLACANI

Pregoeiro
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Câmara Municipal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE 2019
Publicação Nº 217096

 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

LIQUIDADAS

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)

R$ 1,00

INSCRITAS EM  RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS¹

1º SEMESTRE DE 2019 - JANEIRO A JUNHO DE 2019

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES - PODER LEGISLATIVO

(a) (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 3.037.502,39

Pessoal Ativo 3.037.502,39

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 2.539.947,04

Obrigações Patronais 497.555,35

Benefícios Previdenciários

Pessoal Inativo e Pensionistas

Aposentadorias, Reserva e Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)

Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

Despesas de Exerícios Anteriores de período anterior ao da apuração

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 3.037.502,39

VALORAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 122.341.492,19

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)

= RECEITA CORRENTE LÍ• QUIDA AJUSTADA (VI) 122.341.492,19

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 3.037.502,39 2,48

LIMITE MÁ• XIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 7.340.489,53 6,00

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 6.973.465,05 5,70

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 6.606.440,58 5,40
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba, Emissão: 25/07/2019 , as 11:04:37 

ELMAR FRANCISCO THOM
PRESIDENTE

MARCOS FRIEDRICH
CONTADOR CRC-ES 018665/O-8

LUIZ AUGUSTO MILL
CONTROLADOR GERAL INTERNO

Sistema de Administração de Finanças Públicas E&L Produções de Software LTDAPage 1 of 1
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Santa Teresa

Prefeitura

AVISO PP 045/2018
Publicação Nº 217146

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA-ES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°045/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FUNERÁRIO COM FORNECIMENTO 
DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MU-
NICÍPIO DE SANTA TERESA - ES.

ABERTURA DA SESSÃO: 9h do dia 16/08/2019.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Santa Teresa – Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro, Santa Teresa – ES.

Contato para informações adicionais:

Tel: (27) 3259 – 3853.

O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO SITE DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA.

Site: www.santateresa.es.gov.br

E-mail:licitacao@santateresa.es.gov.br

Santa Teresa, 05 de agosto de 2018.

Iliani Totola knupp

Pregoeira Oficial – PMST

DECRETO Nº 240/2019 - REGULAMENTA A APLICAÇÃO DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SBE Nº 
01/2014 V.02 E Nº 03/2019 V.01

Publicação Nº 217080

DECRETO N.º 240/2019

REGULAMENTA A APLICAÇÃO DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SBE Nº 01/2014, VERSÃO 02 e Nº 03/2019, VERSÃO 01, 
QUE DISPÕEM SOBRE AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS DE ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO 
DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS NO 
ACESSO AOS SERVIÇOS NO CREAS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES.

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a solicitação contida nos processos de nos 765/2018 e 2.692/2018, protocolados pela Unidade Central de 
Controle Interno;

DECRETA:

Art. 1.º – Ficam aprovadas as Instruções Normativas SBE nº 01/2014, Versão 02 e nº 03/2019, Versão 01, que dispõem 
sobre as rotinas e procedimentos de acolhimento e atendimento a pessoas em situação de risco e/ou vulnerabilidade so-
cial e atendimento e acompanhamento das famílias e indivíduos no acesso aos serviços ofertados no Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social – CREAS, no âmbito do Município de Santa Teresa/ES.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

http://www.santateresa.es.gov.br/
mailto:licitacao@santateresa.es.gov.br
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Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 29 de julho de 2019.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA SBE Nº 01/2014 - VERSÃO 02
Publicação Nº 217081

INSTRUÇÃO NORMATIVA SBE Nº 01/2014

Versão: 02

Aprovação em: 29 de julho de 2019

Ato de aprovação: Decreto nº 240/2019

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Assistência Social

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º – Esta Instrução Normativa dispõe sobre as rotinas e procedimentos de acolhimento e atendimento a pessoas em 
Situação de Risco e/ou Vulnerabilidade Social, no Município de Santa Teresa – ES.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º – A presente Instrução Normativa abrange a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro de Referência da 
Assistência Social - CRAS, no âmbito do Município de Santa Teresa – ES.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º – Para fins desta Instrução Normativa considera-se:

I. PAIF – O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) é um serviço destinado a contribuir no fortaleci-
mento da função protetiva das famílias, prevenir situações de ruptura dos seus vínculos, promover o acesso e usufruto dos 
direitos, o desenvolvimento das potencialidades familiares e o fortalecimento dos vínculos familiares e/ou comunitários;

II. Acolhimento – Consiste no processo inicial de escuta das necessidades e demandas trazidas pelas famílias, bem como 
oferta de informações sobre as ações do serviço, da rede socioassistencial, em especial do CRAS e demais políticas seto-
riais;

III. Referenciamento – A coleta de dados referente ao universo familiar onde há o diagnóstico (situação familiar ou estudo 
social) e posterior encaminhamento feito pelo CRAS, compreendendo o trânsito do nível menor para o de maior comple-
xidade a qualquer serviço socioassistencial ou para outra política setorial no seu território de abrangência, com o devido 
preenchimento técnico operacional apropriado;

IV. Escuta Técnica – Levantamento das demandas inerentes ao contexto sociofamiliar dos usuários por um técnico qualifi-
cado, com vistas ao processo de orientação e direcionamento das demandas apresentadas, respeitando suas diversidades, 
considerando suas emoções e promovendo protagonismo;

V. Encaminhamento – São processos de direcionamento dos usuários voltados para promoção do acesso ao Sistema Único 
da Assistência Social - SUAS e demais entidades que prestam serviços socioassistenciais e politicas setoriais, garantindo 
o estabelecimento do sistema de referência e contra referência;

VI. Acompanhamento Familiar – Consiste no conjunto de intervenções desenvolvidas em serviços continuados, com objeti-
vos estabelecidos no Plano de Acompanhamento Familiar - PAF, que possibilitem à família acesso a um espaço onde possa 
refletir sobre a sua realidade no âmbito individual e coletivo, construir novos projetos de vida e transformar suas relações, 
sejam elas familiares ou comunitárias. O Plano de Acompanhamento Familiar – PAF requer o planejamento e avaliação 
contínuo de todo o processo de atendimento da família, por meio de encontros periódicos com o técnico do Serviço. As-
sim o seu processo de acolhida, os encaminhamentos realizados e seus resultados, os atendimentos particularizados e a 
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superação de vulnerabilidades, a participação em grupos de famílias e ações comunitárias das quais participou, bem como 
as aquisições alcançadas devem ser registradas e avaliadas em conjunto com as famílias;

VII. Desligamento – Avaliação conjunta família/profissional do processo de acompanhamento familiar. Caso a família tenha 
alcançado suas metas contidas no Plano de Acompanhamento Familiar - PAF, ela permanece referenciada na Proteção e 
Atendimento Integral à Família - PAIF, mas está efetivamente desligada do acompanhamento realizado junto às famílias 
em vulnerabilidade social.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º – A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, 
no que concerne a implementar e controlar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, assim como o Centro 
de Referência da Assistência Social - CRAS e a Assistência Social.

I. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Título VII da Ordem Social, Artigos 203 e 204;

II. Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS. Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993;

III. Política Nacional de Assistência Social 2004 - Resolução nº 145 de 15 de outubro de 2004 do Conselho Nacional de 
Assistência Social;

IV. Resolução CNAS nº 33 de 12 de dezembro de 2012, aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assis-
tência Social – NOB/SUAS;

V. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Resolução nº 109 de 11 de novembro de 2009;

VI. Lei nº 1.604/2005, que cria o Programa de Atendimento Integral a Família – PAIF e demais legislações que tenham 
relação direta com as atividades contempladas nesta Instrução Normativa.

VII. Lei Municipal nº 2.233/2011, que dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de As-
sistência Social.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º – Compete às unidades envolvidas na presente Instrução Normativa:

I. Manter a Instrução Normativa ao alcance de todos os funcionários das Unidades;

II. Cumprir e zelar para que todos cumpram a Instrução Normativa, em todos os seus termos.

Art. 6º – Compete a Assistência Social Municipal:

I. Definir a política de apoio às comunidades e organizações populares;

II. Planejar, coordenar, supervisionar, estabelecer diretrizes, controlar e executar a política de assistência social no âmbito 
do Município;

III. Implementar a política de assistência social para o Município, em harmonia com as demais políticas públicas e ações 
de governo, estabelecendo mecanismos de gestão corresponsável com outras esferas de governo e com a organização da 
sociedade civil;

IV. Garantir a execução de Proteção e Atendimento Integral à Família PAIF no CRAS.

V. Promover os processos de formação e qualificação da equipe de referência.

VI. Implantar a vigilância socioassistencial, o planejamento, monitoramento e avaliação dos serviços ofertados pelo mes-
mo.

Art. 7° – Compete ao Coordenador do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS:

I. Organizar, segundo orientações do gestor municipal ou do Distrito Federal de assistência social, reuniões periódicas com 
as instituições que compõem a rede, a fim de instituir a rotina de atendimento e acolhimento dos usuários;

II. Organizar os encaminhamentos, fluxos de informações, procedimentos, estratégias de resposta às demandas;

III. Traçar estratégias de fortalecimento das potencialidades do território.

IV. Avaliar os procedimentos, de modo ajustá-los e aprimorá-los continuamente;
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V. Articular ações do SUAS e intersetoriais.

Art. 8° – Compete a Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF:

I. Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida;

II. Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social 
vivenciada;

III. Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo e a autonomia das famílias e 
comunidades;

IV. Promover o acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviço socioassistencial, contribuindo para a 
inserção das famílias na rede de proteção social de assistência social;

V. Promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para usufruto de direitos;

VI. Apoiar famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de 
espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 9° – São destinatários de Proteção e Atendimento Integral à Família PAIF, as famílias em situação de vulnerabilidade 
e/ou risco social, residentes nos territórios de abrangência dos CRAS, em especial as famílias beneficiárias de programas 
de transferência de renda ou famílias com membros que recebem benefícios assistenciais, famílias sem acesso ou com 
dificuldade para acessar os serviços públicos, com os vínculos familiares e/ou comunitários fragilizados.

Art. 10 – O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, realiza a acolhida da família ou pessoa que é encaminhada 
para equipe de Proteção e Atendimento Integral à Família PAIF para referenciamento. A equipe do CRAS/PAIF é formada 
por:

I. 1 (um) Coordenador,

II. 5 (cinco) técnicos de nível superior,

III. 3 (três) Assistentes Sociais,

IV. 2 (dois) Psicólogos e;

V. 2 (dois) técnicos de nível médio.

Art. 11 – Depois de feito o referenciamento e estudo da situação da família, a mesma poderá ser encaminhada para algum 
programa ou serviço do Município, como: Inclusão e atualização no CadÚnico; Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos – SCFV; Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS / Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Família e Indivíduos, quando há violação de direitos, INSS, rede do Município (Saúde, Educação, Conselho 
Tutelar, Ministério Público) e outros, de acordo com sua demanda bem como inserida em acompanhamento familiar na 
Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF.

Art. 12 – A Equipe Técnica será exclusiva e capacitada para desenvolver as atividades / atribuições do PAIF. A Equipe deve 
estar apta a estabelecer estratégias promocionais que favoreçam a inclusão social e exercício da cidadania.

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 13 – Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução Normativa poderão ser obtidos junto a Secretaria 
Municipal de Assistência Social e na Unidade Central de Controle Interno que, por sua vez, através de procedimentos de 
controle e por meio de métodos de amostragem, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas 
unidades da estrutura organizacional.

Art. 14 – Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizações, legais ou técnicos assim o 
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da Instrução Normativa SCI nº 01/2013 (Norma das Normas), 
bem como manter o processo de melhoria contínua.
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Art. 15 – O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de sindicância e do 
processo administrativo disciplinar para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas;

Art. 16 – A realização de procedimentos de todas as unidades envolvidas, sem a observância as tramitações, registro e 
controles estabelecidos nesta Instrução Normativa estarão sujeita à responsabilização administrativa, sem prejuízo das 
demais sanções legais.

Art. 17 – Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos servidores responsáveis pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social do Município de Santa Teresa, bem como nas demais unidades sujeitas à observância desta Instrução Normativa, 
deverão obrigatoriamente ser comunicadas à autoridade competente, bem como à Unidade Central de Controle Interno 
– UCCI.

Art. 18 – Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 29 de julho de 2019.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA SBE Nº 03/2019 - VERSÃO 01
Publicação Nº 217084

INSTRUÇÃO NORMATIVA SBE N.º 03/2019

Versão: 01

Aprovação em: 29 de julho de 2019

Ato de aprovação: Decreto nº. 240/2019

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º – Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar as rotinas e procedimentos a serem observados, para 
o atendimento e acompanhamento das famílias e indivíduos, no acesso aos serviços ofertados no Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social - CREAS, no âmbito da Proteção Social Especial de Média Complexidade – PSEMC, do 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Santa 
Teresa – ES.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º – A presente Instrução Normativa abrange a Secretaria Municipal de Assistência Social, no âmbito do Município de 
Santa Teresa – ES.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º – Para fins desta Instrução Normativa considera-se:

I. Centro de Referência da Assistência Social – CRAS: Unidade Pública Estatal descentralizada da Política Nacional de As-
sistência Social – PNAS. Oferta os serviços de Proteção Social Básica – PSB, gerindo a rede de serviços assistenciais nas 
áreas de vulnerabilidade e risco social, delimitadas como seu território;
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II. Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS: Unidade Pública e Estatal de abrangência municipal 
que se constitui lócus de referência da oferta de trabalho social, especializado no Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS, às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos;

III. Programa Bolsa Família – PBF: Integra o Plano Brasil Sem Miséria e foi criado pelo Governo Federal, sendo um pro-
grama de transferência direta de renda, que beneficia famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza, e está 
baseado na garantia de renda, inclusão produtiva, e no acesso aos serviços públicos. Para sua execução, o Programa 
Bolsa Família utiliza as informações do Cadastro Único, instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das 
famílias brasileiras de baixa renda;

IV. Proteção Social Básica – PSB: Nível de proteção, estabelecido pela Política Nacional de Assistência Social – PNAS, que 
objetiva a prevenção de situações de risco pessoal e social, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições 
e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de fragilidade de-
corrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos, 
como: (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras);

V. Proteção Social Especial – OSE: Tem caráter protetivo e destina-se a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal 
ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados. Para integrar as ações da proteção especial, é necessário 
que o cidadão esteja enfrentando situações de violações de direitos por ocorrência de violência física ou psicológica, abuso 
ou exploração sexual, rompimento ou fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar devido à aplicação de 
medidas. Divide-se em dois níveis de proteção: Média Complexidade e Alta Complexidade;

VI. Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Oferta atendimento às famílias e indivíduos que se encontram em situ-
ação de abandono, ameaça ou violações de direitos, com vínculos rompidos, necessitando de acolhimento provisório, fora 
de seu núcleo familiar de origem. O Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, compõe a proteção 
social especial de Alta Complexidade no Município de Santa Teresa;

VII. Proteção Social Especial de Média Complexidade: Organiza a oferta de serviços, programas e projetos de caráter es-
pecializado que requerem maior estruturação técnica e operativa, com competências e atribuições definidas, destinados 
ao atendimento especializado a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos. Os 
vínculos familiares ainda não foram rompidos, porém devido à natureza e ao agravamento das situações, implica acom-
panhamento especializado, individualizado, continuado e articulado em rede. São serviços de Média Complexidade: Ser-
viço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI; Serviço de Proteção Social a Adolescentes 
em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviço à 
Comunidade (PSC); Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias e Serviço 
Especializado em Abordagem Social;

VIII. Rede Socioassistencial: Composta pelos serviços e programas sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Assistência Social – SMAS. Conjunto integrado de ações de iniciativas públicas e da sociedade, que ofertam e operam be-
nefícios, serviços, programas e projetos, o que supõe a articulação entre todas estas unidades/equipamentos de provisão 
de proteção social, sob a hierarquia de básica e especial e ainda por níveis de complexidade;

IX. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI: É um serviço de Média Complexi-
dade, de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou 
violação de direitos. Obrigatoriamente deve ser ofertado na unidade CREAS;

X. Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Liberdade 
Assistida (LA) e Prestação de Serviço a Comunidade (PSC): É um serviço de Média Complexidade que tem a finalidade de 
promover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioedu-
cativas em meio aberto, determinadas judicialmente;

XI. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias: É um serviço de Média 
Complexidade, destinada à promoção de atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência e idosos com 
algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos;

XII. Serviço Especializado em Abordagem Social: É um serviço de Média Complexidade, com a finalidade de assegurar tra-
balho social de abordagem e busca ativa que identifique, no Município, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual 
de crianças e adolescentes, situação de rua/migrantes ou não, dentre outras;

XIII. Sistema de Garantia de Direitos – SGD: É a articulação e a integração das instituições públicas e da sociedade civil, 
com o objetivo de aplicar os instrumentos normativos e os existentes para garantir os direitos, seja na esfera federal, 
estadual, municipal ou distrital, sendo formado por três eixos: promoção, controle e defesa. Envolve diversos órgãos e 
instituições do poder público e da sociedade civil, como Poder Judiciário, Ministério Público, delegacias, hospitais, abrigos, 
fundações, entre outros;

XIV. Sistema Único de Assistência Social – SUAS: Sistema público que organiza, de forma descentralizada, os serviços 
socioassistenciais no Brasil, com um modelo de gestão participativa.
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CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º – A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo 
Municipal, no sentido de disciplinar as rotinas e procedimentos, a serem observados para o atendimento e acompanha-
mento das famílias e indivíduos no acesso aos serviços ofertados no Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social – CREAS, sobre o qual dispõem:

I. Constituição Federal da República Federativa do Brasil;

II. Resolução CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social n° 109, de 11 de novembro de 2009 – Aprova a Tipificação 
dos Serviços Socioassistenciais;

III. Lei nº 8.242 de 12 de outubro de 1991 - Cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Conanda;

IV. Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS - 2011;

V. Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes – 2009;

VI. Resolução CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social nº 033, de 12 de dezembro de 2012 – Aprova a Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS;

VII. Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS;

VIII. Lei n° 12.435 de 06 de julho de 2011 - Altera a Lei 8.742/1993, que dispõe sobre a Organização da Assistência Social, 
instituindo o Sistema Único de Assistência Social – SUAS;

IX. Resolução CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social nº 145, de 15 de outubro de 2004, Política Nacional de 
Assistência Social - PNAS;

X. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente;

XI. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso;

XII. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 – Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, 
chamada de Lei Maria da Penha.

CAPÍTULO V

DOS PROCEDIMENTOS

SEÇÃO I

DO OBJETIVO, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

Art. 5º – O CREAS atende famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, visando, 
dentre outros aspectos:

I. O fortalecimento da função protetiva da família;

II. A interrupção de padrões de relacionamento familiares e comunitários com violação de direitos;

III. A potencialização dos recursos para a superação da situação vivenciada e reconstrução de relacionamentos familiares, 
comunitários e com o contexto social, ou construção de novas referências, quando for o caso;

IV. O acesso das famílias e indivíduos a direitos socioassistenciais e a rede de proteção social;

V. O exercício do protagonismo e da participação social;

VI. A prevenção de agravamentos e da institucionalização.

Art. 6º – Não compete ao CREAS:

I. Ocupar lacunas provenientes da ausência de atendimentos que devem ser ofertados na rede por outras políticas públicas 
e/ou órgãos de defesa de direitos;

II. Assumir a responsabilidade da segurança pública (delegacias especializadas, unidades do sistema prisional, etc.), dos 
órgãos de defesa e responsabilização (Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Conselho Tutelar) ou de 
outras políticas (saúde mental, etc.);

III. Assumir atribuição de investigação/apuração para a responsabilização dos autores de violência;

IV. Verificar ficha criminal de seus usuários;
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Art. 7º – A localização do CREAS deve ser estratégica, de fácil acesso, próximo das áreas com maior concentração do 
público a ser atendido.

Art. 8º – São espaços necessários ao CREAS:

I. Recepção;

II. Salas específicas para uso da coordenação, equipe técnica ou administração;

III. Salas de atendimento, individual, familiar e em grupo, em quantidade condizente com os serviços ofertados e a capa-
cidade de atendimento da unidade;

IV. No mínimo dois banheiros coletivos, com adaptação para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida;

V. Copa e/ou cozinha.

Art. 9º – O CREAS funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30, podendo, excepcionalmente, ser necessária a 
realização de atividades e atendimentos noturnos, em feriados ou fins de semana.

Art. 10 – Qualquer medida ou intercorrência que comprometa o funcionamento ou atendimento aos usuários, deverá a 
coordenação do CREAS, obrigatoriamente, oficiar a Secretaria Municipal de Assistência Social, que emitirá parecer sobre 
o ocorrido.

SEÇÃO II

DOS SERVIÇOS OFERTADOS

SUBSEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 – O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI, obrigatoriamente, é ofertado 
no CREAS, tendo para isso, uma equipe técnica mínima de referência, considerando ser o Município de Pequeno Porte II 
(20.001 a 50.000) habitantes.

I. As demandas advindas dos serviços relacionados nas alíneas abaixo, são absorvidas pelo PAEFI e atendidas pela mesma 
equipe técnica de referência do CREAS:

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI (obrigatório);

b) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Liberdade 
Assistida(LA) e Prestação de Serviço a Comunidade (PSC);

c) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;

d) Serviço Especializado em Abordagem Social;

Art. 12 – A equipe mínima de referência do CREAS, para atendimento das demandas advindas dos serviços elencados no 
Art. 11, é composta de:

I. 01 Coordenador;

II. 01 Assistente social;

III. 01 Psicólogo;

IV. 01 Advogado;

V. 02 profissionais de nível superior ou médio (abordagem social);

VI. 01 auxiliar administrativo.

Parágrafo Primeiro. A unidade CREAS, no Município de Santa Teresa, conta ainda com um motorista e um auxiliar de ser-
viços gerais.

Parágrafo Segundo. A capacidade de atendimento e acompanhamento na unidade CREAS é de 50 (cinquenta) casos, sendo 
famílias ou indivíduos, considerando o porte do Município e a equipe de referência.
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Art. 13 – A forma de acesso para atendimento no CREAS se dá por meio de:

I. Encaminhamentos dos serviços socioassistenciais;

II. Encaminhamentos do sistema de garantia de direitos (Ministério Público, Delegacias, Poder Judiciário, Conselho Tute-
lar);

III. Encaminhamentos das demais políticas públicas;

IV. Encaminhamentos de denúncias do disque 100;

V. Busca ativa;

VI. Demanda espontânea;

a) Não se aceita denúncia anônima;

b) Não se aceita denúncia verbal, principalmente se originar de agentes públicos, cabendo ao profissional que atender tais 
demandas, realizar as orientações quanto aos procedimentos;

c) A denúncia espontânea por parte do cidadão é aceita, mediante atendimento por um técnico, desde que este se res-
ponsabilize, assinando o Termo de Denúncia;

d) Em caso de denúncia de agressão física acontecendo em tempo real, que seja acionada a Polícia/190;

e) Em caso de relatos de situações de violações de direitos, orientar o cidadão a procurar os órgãos competentes ou ligar 
para o disque 100, 180 e 190;

f) Denúncia de violação de direitos, onde a vítima é criança e adolescente, deve ser realizada diretamente no Conselho 
Tutelar.

Art. 14 – Todas as famílias e indivíduos que sofram qualquer tipo de violência como: mulher vítima de violência doméstica, 
crianças, adolescentes, idosos e deficientes vítimas de violência, adolescente em cumprimento de Medida Socioeducativa 
em Meio Aberto de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), pessoas em situação de Rua/
migrantes, que aceitem, são inseridas no atendimento e acompanhamento do Serviço de Proteção e Atendimento Espe-
cializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, ofertado no equipamento CREAS.

SUBSEÇÃO II

SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS – PAEFI E DEMANDAS DOS DEMAIS SERVIÇOS

Art. 15 – São incluídos no PAEFI / CREAS, as famílias ou indivíduos com direitos violados, conforme o Artigo 14, e que 
sofram:

I. Violência física, psicológica;

II. Violência sexual, abuso e/ou exploração sexual;

III. Tráfico de pessoas;

IV. Violência financeira;

V. A prática de trabalho infantil;

VI. Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia;

VII. Outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações e ou submissões a situações que provocam danos 
e agravos a sua condição de vida, e os impedem de usufruir de autonomia e bem-estar;

VIII. Descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família - PBF, em decorrência de violação de direitos.

a) Em caso de famílias e indivíduos que necessitam de afastamento imediato em função da violência vivenciada, o Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, 
disponibiliza local provisório e sigiloso, pelo prazo necessário para que outras medidas sejam providenciadas, e em casos 
mais extremos, o acolhimento nos espaços institucionais existentes.

Art. 16 – O acesso ao Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI, se dá conforme 
previsto no Artigo 13 desta Instrução Normativa.

Art. 17 – O PAEFI, por meio de sua equipe técnica, acompanha os usuários, por meio de:

I. Acolhida;
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II. Escuta;

III. Estudo social;

IV. Visita domiciliar e institucional, quando necessário;

V. Diagnóstico socioeconômico;

VI. Monitoramento e avaliação do serviço;

VII. Orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais;

VIII. Construção de plano individual (PIA) e/ou familiar de atendimento (PAF);

IX. Orientação sociofamiliar;

X. Atendimento psicossocial;

XI. Orientação jurídico social;

XII. Referência e contrarreferência;

XIII. Registro em prontuário;

XIV. Orientação sobre direitos;

XV. Apoio à família na sua função protetiva;

XVI. Acesso à documentação pessoal;

XVII. Mobilização de família extensa ou ampliada;

XVIII. Articulação da rede de serviços socioassistenciais

XIX. Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais;

XX. Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos – SGD;

XXI. Mobilização para o exercício da cidadania;

XXII. Trabalho interdisciplinar;

XXIII. Elaboração de relatórios (somente quando solicitado);

XXIV. Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social;

XXV. Mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio.

Art. 18 – O desligamento dos usuários do serviço se dá:

Parágrafo Primeiro. Por meio de avaliação da equipe técnica e com o usuário, quanto ao cumprimento do Plano de Acom-
panhamento Familiar/Individual, verificando se os seguintes objetivos foram atingidos:

I. Rompimento de padrões violadores de direitos no interior da família;

II. Reparação de danos e da incidência da violação de direitos;

III. Prevenção da reincidência de violações de direitos;

IV. Fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva e sua inclusão no sistema de proteção social e nos 
serviços públicos;

V. Restauração da integridade e autonomia dos usuários.

Parágrafo Segundo. Por não adesão do usuário às intervenções realizadas pelo serviço, por não localizar o usuário no 
endereço informado, ou por óbito.

Parágrafo Terceiro. O desligamento, com ou sem adesão por parte do usuário, quando necessário e mediante solicitação, 
é comunicado aos órgãos competentes (Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho Tutelar, outros) por meio de ofício 
ou relatório.

Art. 19 – Feito o desligamento do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI, se 
necessário, a equipe de referência encaminha o usuário para o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, caso 
não tenha sido encaminhado no decorrer do acompanhamento.
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SUBSEÇÃO III

ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO AOS ADOLESCENTES / JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 
EM MEIO ABERTO

Art. 20 – Os adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em cumprimento de Medida Socioe-
ducativa em meio aberto de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), são acompanhados 
pela equipe técnica de referência do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos – PAEFI, 
no CREAS.

Art. 21 – O adolescente ou jovem acessa o serviço através de encaminhamento formal pelo Poder Judiciário – Comarca 
de Santa Teresa – ES.

Art. 22 – O adolescente ou jovem em cumprimento de Medida Socioeducativa (MSE) de Liberdade Assistida (LA) e Presta-
ção de Serviço à Comunidade (PSC), inicia seu acompanhamento mediante os procedimentos constantes dos Incisos I ao 
XXV, do Artigo 17 desta Instrução Normativa e ainda:

I. Acompanhamento interdisciplinar com frequência mínima quinzenal;

II. Criação de condições para a construção e reconstrução de projetos de vida;

III. Contribuir para o reposicionamento do adolescente frente a prática do ato infracional;

IV. Contribuição para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de reflexão sobre as possibilidades de autono-
mias;

V. Possibilidade de acessos e oportunidades para a ampliação do universo informacional e cultural e o desenvolvimento de 
habilidades e competências;

VI. Inserção do adolescente ou jovem em outros serviços e programas socioassistenciais e de políticas públicas setoriais;

VII. Avaliação bimestral do cumprimento da medida socioeducativa.

Art. 23 – No decorrer do acompanhamento do adolescente, deve-se observar, que o adolescente que estiver cumprindo 
mais de uma medida, portanto, número de processos diferentes, além do prontuário, deverá:

I. Manter pasta com registro individual para o acompanhamento de cada Processo / Ato Infracional / Guia de Execução, 
que originou a Medida Socioeducativa (MSE) aplicada, considerando que ao enviar relatório ao Poder Judiciário, este deve 
se reportar ao número específico de cada Processo;

II. São utilizados formulários diferenciados para o monitoramento do cumprimento da Medida socioeducativa de Liberdade 
Assistida (LA) e de Prestação de Serviço à comunidade (PSC);

III. A Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) é cumprida integralmente na unidade CREAS e a Prestação de 
Serviço à Comunidade (PSC) é cumprida, preferencialmente, nas demais Secretarias Municipais do Município.

Art. 24 – A equipe técnica interdisciplinar, obrigatoriamente encaminha relatórios técnicos de acompanhamento do ado-
lescente ou jovem ao Juiz da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, relatando sobre a evolução do adolescente no cum-
primento da medida socioeducativa aplicada.

Art. 25 – O desligamento do adolescente do serviço se dá por:

I. Meio de avaliação da equipe técnica e do adolescente ou jovem, quanto ao cumprimento do Plano Individual de Acom-
panhamento – PIA, verificando, dentre outros:

a) Se a Medida Socioeducativa aplicada foi cumprida integralmente;

b) Se o relatório final de acompanhamento foi enviado ao Juiz da Comarca;

II. Não adesão às intervenções realizadas pelo serviço ou evasão do adolescente ou jovem.

a) No caso do inciso II deste Artigo, após o desligamento do adolescente ou jovem, o Juiz da Comarca de Santa Teresa, 
será comunicado, por ofício ou por relatório, dependendo da situação;

b) Considera-se evadido, o adolescente ou jovem que não comparecer para o cumprimento da medida por 03 (três) meses 
consecutivos.

Art. 26 – Feito o desligamento do serviço, se necessário, a equipe de referência encaminha o adolescente ou jovem e 
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sua família, para o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, caso não tenha sido encaminhado no decorrer do 
acompanhamento.

SUBSEÇÃO IV

DA ABORDAGEM SOCIAL

Art. 27 – A abordagem social é realizada diariamente pelos técnicos da equipe de referência do Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI do CREAS, que identificam os indivíduos, famílias, crianças que 
utilizam os espaços públicos como forma de moradia ou sobrevivência.

I. No Município, a grande maioria de indivíduos abordados, são migrantes/flutuantes, que utilizam as ruas como espaço 
de moradia e sobrevivência, de forma passageira;

II. Identificando crianças e adolescentes na abordagem, o Conselho Tutelar é imediatamente acionado;

III. Identificando que a pessoa abordada apresenta quadro de comprometimento cognitivo, seguido de comportamento 
agressivo, a equipe evita aproximação, aciona-se o serviço de saúde do Município;

IV. Identificando que a pessoa encontra-se alcoolizada, esta não será abordada pelos técnicos de referência;

V. A forma de acesso ao equipamento CREAS se dá por meio de:

a) Orientação do técnico após a abordagem;

b) Encaminhamento dos serviços socioassistenciais;

c) Encaminhamentos das demais políticas públicas e instituição no Município;

d) Demanda espontânea;

e) Busca ativa.

Art. 28 – Após a abordagem, o indivíduo é orientado a procurar o equipamento CREAS, onde é atendido pela equipe técnica 
interdisciplinar, que identifica as necessidades imediatas do usuário, como:

I. Alimentação;

II. Solicitação de passagem, respeitando o direito de ir e vir;

III. Regularização de documentos;

IV. Contato com familiares.

Art. 29 – O indivíduo que utilizar os espaços públicos do município como forma de moradia e sobrevivência, por mais de 
02 (dois) meses ininterruptos, será considerado pessoa em situação de Rua do Município e será inserido no acompanha-
mento do PAEFI / CREAS.

Art. 30 – O atendimento e acompanhamento dos usuários é realizado conforme previsto nos Incisos I a XXV do Artigo 17 
desta Instrução Normativa, e ainda:

I. Encaminhamento ao Cadastro Único e a inserção aos programas de transferência de renda, como o Programa Bolsa 
Família – PBF e acesso aos benefícios assistenciais, dentre estes, o Benefício de Prestação Continuada – BPC;

II. Manutenção da identidade, integridade e história de vida preservada;

III. Conhecer a história da pessoa que está sendo atendida;

IV. Receber e guardar no respectivo prontuário documentos pessoais, quando solicitado pelo usuário;

V. Manter no prontuário cópias dos documentos pessoais para facilitar a emissão de segunda via no futuro;

VI. Restauração e preservação da integridade e autonomia, inclusive financeira;

a) O acompanhamento dos usuários tem como objetivo, contribuir para construção do processo de saída das Ruas.

Art. 31 – Por se tratar de pessoas migrantes/flutuantes não há o desligamento, e sim a suspensão momentânea do aten-
dimento, considerando que o usuário pode retornar ou deixar de utilizar o serviço nas situações de:

I. Migrar pra outro Município;

II. Ser reinserido na família;

III. Permanecer em situação de Rua.
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CAPÍTULO VI

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 32 – Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução Normativa poderão ser obtidos junto a Secretaria 
Municipal de Assistência Social e na Unidade Central de Controle Interno que, por sua vez, através de procedimentos de 
controle e por meio de métodos de amostragem, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas 
unidades da estrutura organizacional.

Art. 33 – Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizações, legais ou técnicos assim o 
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da Instrução Normativa SCI nº 01/2013 (Norma das Normas), 
bem como manter o processo de melhoria contínua.

Art. 34 – O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de sindicância e do 
processo administrativo disciplinar para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas;

Art. 35 – A realização de procedimentos de todas as unidades envolvidas, sem a observância as tramitações, registro e 
controles estabelecidos nesta Instrução Normativa estarão sujeita à responsabilização administrativa, sem prejuízo das 
demais sanções legais.

Art. 36 – Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos servidores responsáveis pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social do Município de Santa Teresa, bem como nas demais unidades sujeitas à observância desta Instrução Normativa, 
deverão obrigatoriamente ser comunicadas à autoridade competente, bem como à Unidade Central de Controle Interno 
– UCCI.

Art. 37 – Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 29 de julho de 2019.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB Nº 183/2019 - DESIGNA FISCAL DE CONTRATO
Publicação Nº 217076

PORTARIA/CGAB/Nº 183/2019

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR CONTRATO DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em especial o 
Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Santa Teresa–ES, e

Considerando o Processo nº 2.219/2018, protocolado pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos;

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designado o Servidor André Zotelle Ferri – Assistente Administrativo, para atuar como fiscal do Contrato de 
Prestação de Serviços nº 024/2018, firmado entre esta Municipalidade e a Empresa Mil Cópias Comércio de Copiadoras e 
Serviços Ltda., através do Sistema de Registro de Preços nº 054/2017, para a contratação de máquinas reprográficas, para 
a produção de cópias e impressões, destinadas a atender a demanda desta Municipalidade, em substituição ao Servidor 
Rafael Schneider, nomeado através da Portaria/CGAB/nº 083/2018.

Art. 2.º O Servidor responsável pela fiscalização deverá informar à Administração sobre eventuais vícios, irregularidades 
ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos serviços prestados pela empresa contratada, propor as soluções e as sanções 
que forem cabíveis para a regularização das faltas e defeitos observados.
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Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria/CGAB/nº 083/2018 e as disposições 
em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 02 de agosto de 2019.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/SMAR Nº029/2019
Publicação Nº 217122

PORTARIA/SMAR/Nº 029/2019

CONVOCA CANDIDATO APROVADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE MOTORISTA EDITAL/
SMAR/001/2019.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando as solicitações contidas nos processos no 9.394/19, protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, nº 
10.618/2019 protocolado pela Secretaria Municipal de Educação, no 10.677/2019, protocolado pela Secretaria Municipal 
de Obras e Infraestrutura e nº 10.690/2019 protocolado pela Secretaria Municipal de Assistência Social;

RESOLVE

Art. 1.° Convocar o candidato abaixo relacionado, aprovado no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Motorista, 
Edital/SMAR/nº 001/2019, a comparecerem na Sala de Reuniões do Gabinete, localizada na Sede da Prefeitura Municipal, 
Rua Darly Nerty Vervloet, nº 446, 2º andar, Centro, Santa Teresa/ES, no dia 09 de agosto de 2019, às 9 horas, munido 
dos documentos pessoais, objetivando a contratação em designação temporária.

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATOS

29º EDIMAR DANTAS LUIZ

30º HELIO DEMUNER

31º PAULO FERNANDO FRANCO

32º KLERIO VIEIRA DA SILVA

33º ANTONIO MARCOS LEMOS

34º GILIARD SCOTA

35º MAXWELL DALTOE

36º CLAUDIO VIANA

Art. 2.º A convocação de que trata o Artigo 1º desta Portaria, visa única e exclusivamente estar suprindo 08 (oito) vagas 
para o cargo de Motorista, 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 publicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos do Município de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 
05 de agosto de 2019.

JEFFERSON KINUPP DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
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RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO E DE VENCEDOR DA TP 07/2019
Publicação Nº 217195

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO Nº07/2019

O Município de Santa Teresa – ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado de julgamento 
das propostas da Tomada de Preço nº 07/2019:

Empresas Classificadas: CVN Construtora Via Norte Ltda, Gonzales Engenharia Ltda, Ciriomar Antônio Batista Construtora 
Eireli ME, Maia Engenharia Eireli, Porto Soluções de Engenharia e Projetos Ltda ME, EBS Construtora Eireli e Força Cons-
trutora Ltda.

Empresa Vencedora: Maia Engenharia Eireli - R$ 470.999,99.

Conforme determina o Art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações, as empresas terão o prazo legal após a publicação deste 
resultado para interposição de recursos.

Santa Teresa, 05 de agosto de 2019.

Comissão Permanente de Licitação
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DECRETO 0206/2019 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
TERESA

Publicação Nº 217085

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA     
ESPIRITO SANTO 
27.167.444/0001-72
DECRETO  Nº 0000206/2019 
Data 01/07/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

131.006,60

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO

OBRAS E INSTALAÇÕES

009018.1212200102.091

44905100000

0000125

2111000

19.000,00

MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

013013.0824400172.037

31901300000

0000382

2311000

9.500,00

MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

013013.0824400172.037

31901300000

0000382

2390001

15.553,38

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

013013.0824400172.042

33903900000

0000407

2311000

TOTAL: 175.059,98

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R$ 175.059,98 ( cento e setenta e cinco mil cinqü  enta e nove reais  e noventa e oito centavos )
Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Teresa - ES,  01 julho de 2019

Gilson Antonio de Sales Amaro
Prefeito Municipal

O Prefeito Municipal de SANTA TERESA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº
0002726/2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 175.059,98   ( cento e setenta e cinco mil cinqü  enta e nove
reais  e noventa e oito centavos ), nas seguintes dotações:

Decreto

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
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DECRETO 0207/2019 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
TERESA

Publicação Nº 217086

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA           
ESPIRITO SANTO 
27.167.444/0001-72
DECRETO  Nº 0000207/2019 
Data 01/07/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

2.328,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

004004.0412200012.001

44905200000

0000041

1001000

685,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

006006.0412200012.001

33901400000

0000062

1001000

3.169,83

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

009018.1212200012.092

33903900000

0000118

1111000

39.626,52

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

009018.1212200012.092

44905200000

0000122

1120000

6.891,75

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

010010.2012200012.001

44905200000

0000193

1001000

11.844,41

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MATERIAL DE CONSUMO

010010.2012200012.016

33903000000

0000194

1001000

10.613,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

011011.0412200012.001

33903900000

0000266

1001000

45,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

013013.0812200012.001

33901400000

0000298

1001000

10.507,75

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

013013.0812200012.001

33903900000

0000302

1001000

16.145,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO

MATERIAL DE CONSUMO

013013.0824400172.042

33903000000

0000404

2311000

1.050,18

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

014015.2781200012.001

33903900000

0000432

1001000

5.000,00

PROMOÇÃO DE EVENTOS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS

MATERIAL DE CONSUMO

014015.2781200362.081

33903000000

0000442

1001000

46.000,00

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MATERIAL DE CONSUMO

015019.1512200012.016

33903000000

0000467

1001000

7.869,62

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

MATERIAL DE CONSUMO

015019.1545100561.036

33903000000

0000478

1530000

1.963,23

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO

016016.1312200012.001

33903000000

0000499

1001000

33.147,89

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

016016.1312200012.001

33903900000

0000502

1001000

550,21

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS

MATERIAL DE CONSUMO

016016.1339200372.075

33903000000

0000514

1001000

45.322,37

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

016016.1339200372.075

33903900000

0000516

1001000

92.236,75

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

016016.1339200372.075

44905200000

0000517

1001000

8.391,92

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES

OBRAS E INSTALAÇÕES

016016.1381300101.052

44905100000

0000520

1001000

481,40

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

017017.2612200012.001

33903900000

0000541

1001000

TOTAL: 343.869,83

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 343.869,83 (trezentos e quarenta e três mil oitocentos e sessenta e nove reais  e oitenta e três centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

92.236,75

AÇÕES DE PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO 

OBRAS E INSTALAÇÕES 151000044905100000

002021.0418200021.0010000017

8.791,92

AÇÕES DE PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO 

OBRAS E INSTALAÇÕES 152000044905100000

002021.0418200021.0010000017

38,50

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

004004.0412200012.0010000038

2.289,50

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

004004.0412200012.0010000039

O Prefeito Municipal de SANTA TERESA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº
0002726/2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 343.869,83   (trezentos e quarenta e três mil oitocentos e
sessenta e nove reais  e oitenta e três centavos ), nas seguintes dotações:

Decreto
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA             
ESPIRITO SANTO 
27.167.444/0001-72
DECRETO  Nº 0000207/2019 
Data 01/07/2019 

500,00

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

AUXÍLIOS 100100044504200000

006006.0448200032.0250000069

185,00

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

OBRAS E INSTALAÇÕES 100100044905100000

006006.0448200032.0250000070

39.626,52

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 112000033903900000

009018.1212200012.0920000118

3.169,83

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 111100044905200000

009018.1212200012.0920000122

6.891,75

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

010010.2012200012.0010000187

5.000,00

CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO E PRODUÇÃO DE MUDAS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

010010.2060800082.0110000249

6.844,41

HORTAS URBANAS COMUNITÁRIAS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

010010.2060800092.0150000257

10.613,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

011011.0412200012.0010000270

45,00

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SCFV

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100100033901400000

013013.0824300172.0380000326

16.145,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 231100044905200000

013013.0824400172.0420000408

10.507,75

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

SUBVENÇÕES SOCIAIS 100100033504300000

013014.0824300202.0480000418

1.050,18

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

014015.2781200012.0010000436

5.000,00

PROMOÇÃO DE EVENTOS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

014015.2781200362.0810000446

15.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

015019.1512200012.0010000459

16.000,00

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

OBRAS E INSTALAÇÕES 100100044905100000

015019.1545100561.0360000480

7.869,62

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

OBRAS E INSTALAÇÕES 153000044905100000

015019.1545100561.0360000480

15.000,00

SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

015019.1545200562.1320000493

500,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100100033903300000

016016.1312200012.0010000500

400,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100100033909200000

016016.1312200012.0010000503

4.238,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

016016.1312200012.0010000505

963,23

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DESTINADAS AO TURISMO E CULTURA

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

016016.1339200101.0510000506

36.922,37

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DESTINADAS AO TURISMO E CULTURA

OBRAS E INSTALAÇÕES 152000044905100000

016016.1339200101.0510000507

1.990,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

016016.1339200372.0730000509

2.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

016016.1339200372.0730000510

1.900,21

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

016016.1339200372.0730000511

31.169,89

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES

OBRAS E INSTALAÇÕES 152000044905100000

016016.1381300101.0520000520
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA               
ESPIRITO SANTO 
27.167.444/0001-72
DECRETO  Nº 0000207/2019 
Data 01/07/2019 

500,00

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES 

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044955200000

016016.1381300372.0720000522

481,40

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

017017.2678200412.0860000550

TOTAL: 343.869,83

Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Teresa - ES,  01 julho de 2019

Gilson Antonio de Sales Amaro
Prefeito Municipal
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DECRETO 0208/2019 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
TERESA

Publicação Nº 217087

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA     
ESPIRITO SANTO 
27.167.444/0001-72
DECRETO  Nº 0000208/2019 
Data 01/07/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

4.935,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

005005.0412200012.001

33903600000

0000055

1001000

1.734,64

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO

011011.0412200012.001

33903000000

0000263

1001000

40,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

013013.0812200012.001

33901400000

0000298

1001000

481,40

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

014015.2781200012.001

33903900000

0000432

1001000

781,40

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

015019.1512200012.001

33903900000

0000463

1001000

26.942,00

SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

015019.1545200562.132

33903900000

0000493

1620000

1.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

016016.1312200012.001

33903900000

0000502

1001000

TOTAL: 35.914,44

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 35.914,44 (trinta e cinco mil novecentos e quatorze reais  e quarenta e quatro centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

4.935,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

005005.0412200012.0010000056

1.734,64

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

011011.0412200012.0010000266

40,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100100033903300000

013013.0812200012.0010000300

481,40

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100100033903200000

014015.2781200012.0010000429

781,40

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

015019.1512200012.0010000459

26.942,00

SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

MATERIAL DE CONSUMO 162000033903000000

015019.1545200562.1320000492

1.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

016016.1312200012.0010000499

TOTAL: 35.914,44

Gilson Antonio de Sales Amaro
Prefeito Municipal
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DECRETO 0218/2019 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
TERESA

Publicação Nº 217088

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA         
ESPIRITO SANTO 
27.167.444/0001-72
DECRETO  Nº 0000218/2019 
Data 10/07/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

325,32

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

004004.0412200012.001

33903900000

0000039

1001000

658,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO

005005.0412200012.001

33903000000

0000051

1001000

10.950,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

005005.0412200012.001

33903600000

0000055

1001000

500,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

006006.0412200012.001

33901400000

0000062

1001000

1.460,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO

006006.0412200012.001

33903000000

0000063

1001000

37.631,13

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;

009018.1212200012.092

33903400000

0000116

1111000

200.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS - ENSINO FUNDAMENTAL

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

009018.1236100012.096

31900400000

0000132

1113000

2.814,71

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

010010.2012200012.001

33903300000

0000188

1001000

420,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

011011.0412200012.001

33901400000

0000262

1001000

75,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

013013.0812200012.001

33901400000

0000298

1001000

500,00

MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - IGDSUAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

013013.0824400162.032

33903900000

0000358

1311000

7.443,91

PROMOÇÃO DE EVENTOS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS

MATERIAL DE CONSUMO

014015.2781200362.081

33903000000

0000442

1001000

18.815,56

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;

015019.1512200012.001

33903400000

0000461

1001000

978,75

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

016016.1312200012.001

33903900000

0000502

1001000

450,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

016016.1339200372.075

33903900000

0000516

1001000

205,01

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

017017.2612200012.001

33903900000

0000541

1001000

TOTAL: 283.227,39

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 283.227,39 (duzentos e oitenta e três mil duzentos e vinte e sete reais  e trinta e nove centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

325,32

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

004004.0412200012.0010000038

10.950,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100100031901100000

005005.0412200012.0010000045

658,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100100033903200000

005005.0412200012.0010000052

1.460,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

006006.0412200012.0010000066

500,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100100033909200000

006006.0412200012.0010000067

7.871,13

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 111100033903900000

009018.1212200012.0920000118

29.760,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 153000033903900000

009018.1212200012.0920000118

200.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS - ENSINO FUNDAMENTAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 111300031901100000

009018.1236100012.0960000133

2.814,71

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

010010.2012200012.0010000187

420,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

011011.0412200012.0010000266
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA           
ESPIRITO SANTO 
27.167.444/0001-72
DECRETO  Nº 0000218/2019 
Data 10/07/2019 

30,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBVENÇÕES SOCIAIS 100100033504300000

013013.0812200012.0010000297

45,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100100033904700000

013013.0812200012.0010000303

500,00

MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - IGDSUAS

MATERIAL DE CONSUMO 131100033903000000

013013.0824400162.0320000356

7.443,91

PROMOÇÃO DE EVENTOS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

014015.2781200362.0810000445

18.815,56

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

015019.1512200012.0010000463

978,75

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100100033909300000

016016.1312200012.0010000504

450,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS

CONTRIBUIÇÕES 100100033504100000

016016.1339200372.0750000513

205,01

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

017017.2612200012.0010000540

TOTAL: 283.227,39

Gilson Antonio de Sales Amaro
Prefeito Municipal

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA
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Fundo Municipal de Saúde de Santa Tereza

ERRATA PORTARIA 072/ SMSA/2019
Publicação Nº 217126

 

               
                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

                                  Estado do Espírito Santo 
     
      

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro - Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900 – CNPJ: 27.167.444/0001-72 – Site:www.santateresa.es.gov.br.  

 

ERRATA DA POTARIA/SMSA Nº 072/2019 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

 
 
A Secretaria de Municipal de Saúde do Município de Santa Teresa, no uso de suas atribuições legais, faz saber que 
publicou a ERRATA referente a Portaria/SMSA/N°072/2019, referente ao EDITAL/SMSA Nº 030/2019 do Processo 
Seletivo Público, objetivando CONTRATAÇÃO E CADASTRO DE RESERVA para os cargos de Agente Comunitário de 
Saúde e Agente de Combate a Endemias, como segue:  
 
Inclui - se: 
Art. 1°. 
XVII – JÚLIA SCHAFFER RODRIGUES 
 
  
 
Gabinete da Secretária Municipal de Saúde de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 05 de agosto de 2019.   
  
  
 
  

Andréia Passamani Barbosa Corteletti 
Secretária Municipal de Saúde 
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São Domingos do Norte

Prefeitura

PORTARIA 7673
Publicação Nº 217090

PORTARIA Nº 7.673, DE 05 DE AGOSTO DE 2019.

Nomeia Membros do Conselho Municipal de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a Lei nº 380 de 20 de maio de 2005 e;

Considerando o OF/SEMSA/CMS/SDN/Nº 09/2019, do dia 29/07/2019.

R E S O L V E:

Art. 1º Ficam nomeados, para compor o Conselho Municipal de Saúde, os seguintes membros efetivos e suplentes:

I – DOS REPRESENTANTES DO GOVERNO E PRESTADORES DE SERVIÇOS:

a) Secretaria Municipal de Saúde:

Efetivo: António Ângelo Moschen

Suplente: Cleidimar Kinack

b) Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social:

Efetivo: Valdirene Puliciano

Suplente: Ana Lúcia Ferrari

II - DOS REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE:

c) Representantes dos Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde:

Efetivo: Barbara Michele Freitas da Silva

Suplente: Marcelo Ervatti Bravin

d) Dois representantes dos Servidores públicos da área da saúde Municipal, Estadual e Federal ligados a SEMSA

Efetivo: Osmar Piantavinha

Suplente: Ana Verônica Malacarne

Efetivo: Kátia Trevizani Malacarne

Suplente: Gilsandra Iara Marino

III - DOS REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS

e) representantes da Igreja Católica:

Efetivo: Renato Romagna

Suplente: Anderson Contadini

f) Dois representantes da Igreja Evangélica:

Efetivo: Sonia Maria dos santos Cardoso

Suplente: Carluce de Lima Fernandes

Efetivo: Josué do Nascimento

Suplente: Amauri Souza Vasconcelos
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g) Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Domingos do Norte:

Efetivo: Alenkely Broseghini Rafaski San’tana

Suplente: Jeane Albani Tres Trevizani

h) Representantes do Grupo da Terceira Idade:

Efetivo: Leonilda Fávero Callegari

Suplente: Teresinha Augusta Buseli

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente Portaria nº 7.357, de 28 de Novembro de 2017.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 05 de Agosto de 2019.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

DECRETO Nº 965, DE 26 DE JULHO DE 2019.
Publicação Nº 217135

DECRETO Nº 965, DE 26 DE JULHO DE 2019.

REVOGA O DECRETO Nº 933, DE 08 DE JULHO DE 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de 
suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica revogado o Decreto nº 933, de 08 de julho de 2019, que Altera Dispositivo no Decreto nº 922, de 03 de julho 
de 2019, que Nomeia Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito – JARI.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, 26 de julho de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.

PORTARIA 3.018/2019-CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, 2º 
QUINQUÊNIO, AO SERVIDOR VINICIUS GUTTER BRUNOW

Publicação Nº 217281

PORTARIA Nº 3.018/2019

CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, 2º QUINQUÊNIO, AO SERVIDOR VINICIUS GUTTER 
BRUNOW.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

R E S O L V E:

Art. 1º- Conceder ao Servidor VINICIUS GUTTER BRUNOW, Matrícula 3465, Escriturário, adicional por tempo de serviço, 
correspondente ao segundo (2º) quinquênio, fazendo jus a perceber mais cinco por cinco (05%) sobre seus vencimentos, 
a partir de 03 de Agosto de 2019, conforme estabelece o Artigo 73 e seus parágrafos, da Lei Complementar Municipal nº 
44 de 19 de Novembro de 2015.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de Agosto de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
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Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 05 de agosto de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA 3.020/2019-CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, 2º 
QUINQUÊNIO, A SERVIDORA MARQUELI LAURETT

Publicação Nº 217283

PORTARIA Nº 3.020/2019

CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, 2º QUINQUÊNIO, A SERVIDORA MARQUELI LAURETT.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

R E S O L V E:

Art. 1º- Conceder a Servidora MARQUELI LAURETT, Matrícula 3441, Agente de Serviços de Saúde, adicional por tempo 
de serviço, correspondente ao segundo (2º) quinquênio, fazendo jus a perceber mais cinco por cinco (05%) sobre seus 
vencimentos, a partir de 03 de Agosto de 2019, conforme estabelece o Artigo 73 e seus parágrafos, da Lei Complementar 
Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de Agosto de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 05 de agosto de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA 3.021/2019-DESLIGAMENTO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA A SERVIDORA ATIVA 
PROFESSORA ANA DE JESUS BARBOSA MAI

Publicação Nº 217284

PORTARIA Nº 3.021/2019

DESLIGAMENTO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA A SERVIDORA ATIVA PROFESSORA ANA DE JESUS BARBOSA MAI.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

R E S O L V E:

Art. 1º - Desligar a Servidora ANA DE JESUS BARBOSA MAI, Matrícula 4186, Professora A MAPA – Ensino Fundamental, 
pertencente ao Quadro do Magistério do Município de São Gabriel da Palha, por motivo de aposentadoria, nos termos do 
Inciso IV do Art. 30, da Lei Complementar Municipal nº 44, de 19 de Novembro de 2015.

Art. 2º- O Departamento de Recursos Humanos subordinados a Secretaria Municipal de Administração efetivará o desliga-
mento, a partir do dia 06 de Agosto de 2019.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a 06 de Agosto de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
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Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 05 de agosto de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA 3.022/2019-DESLIGAMENTO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA O SERVIDOR ATIVO 
JOSE CARLOS CARDOSO

Publicação Nº 217286

PORTARIA Nº 3.022/2019

DESLIGAMENTO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA O SERVIDOR ATIVO JOSE CARLOS CARDOSO.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

R E S O L V E:

Art. 1º - Desligar o Servidor JOSE CARLOS CARDOSO, Matrícula 225, Auxiliar Administrativo, pertencente ao Quadro de 
Pessoal Civil do Município de São Gabriel da Palha, por motivo de aposentadoria, nos termos do Inciso IV do Art. 30, da 
Lei Complementar Municipal nº 44, de 19 de Novembro de 2015.

Art. 2º- O Departamento de Recursos Humanos subordinados a Secretaria Municipal de Administração efetivará o desliga-
mento, a partir do dia 06 de Agosto de 2019.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 06 de Agosto de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 05 de agosto de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA 3.023/2019-CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO AO 
SERVIDOR GUILHERME LOPES CAMPOS

Publicação Nº 217287

PORTARIA Nº 3.023/2019

CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO AO SERVIDOR GUILHERME LOPES CAMPOS.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 4.489 de 24 de Junho 2019.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao Servidor GUILHERME LOPES CAMPOS, Matrícula 3150, Assistente Administrativo, Gratificação de 
Qualificação de Pós-Graduação, fazendo jus a perceber dez por cento (10%) sobre os vencimentos do cargo, a partir de 
24 de Junho de 2019, conforme estabelecem os Artigos 70 e 71 da Lei Complementar Municipal nº 44 de 15 de Novembro 
de 2015.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de Junho de 2019.
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 24 de julho de 2019.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA 3.024/2019-LOCALIZA NA CMEI VIOLANDA FRACALOSSI GALETTI A SERVIDORA ELI-
SANGELA ARRECO

Publicação Nº 217288

PORTARIA Nº 3.024/2019

LOCALIZA NA CMEI VIOLANDA FRACALOSSI GALETTI A SERVIDORA ELISANGELA ARRECO.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

R E S O L V E:

Art. 1º - Localizar a Servidora ELISANGELA ARRECO, Matrícula 3370, Auxiliar de Educação Infantil, na CMEI “Violanda 
Fracalossi Galetti”, a partir de 24 de Julho de 2019.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de Julho de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 05 de agosto de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA 3.025/2019-READAPTAR A SERVIDORA MARIA DA PENHA SFALSINI
Publicação Nº 217289

PORTARIA Nº 3.025/2019

READAPTAR A SERVIDORA MARIA DA PENHA SFALSINI

LUCÉLIA PIN FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS ...

Considerando o Processo Administrativo nº 4.896 de 05 de Julho de 2019.

Considerando que a readaptação se faz necessário, conforme laudo do Médico Perito Oficial da ocasião, para exercer fun-
ções que não exijam esforços repetitivos, privando-a, portanto dos riscos ocupacionais que lhe possam ocorrer.

RESOLVE:

Art. 1º - Readaptar a Servidora MARIA DA PENHA SFALSINI, Matrícula 317, Professora A MAPA, lotada na PEM. “Chapeu-
zinho Vermelho”, Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o Art. 23 da Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 
de Novembro de 2015.

Art. 2º - Em conformidade com a perícia médica, a Readaptação se inicia em 02/07/2019 por período indeterminado, ou 
até suspensão da readaptação, a Servidora continuará lotada na EMEF “Chapeuzinho Vermelho”, realizando as seguintes 
atividades:
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· Atividades de reforço escolar e ou de apoio educacional.

Art. 3º - Fica determinando a realização de Perícia Médica, de 90 em 90 dias, para prosseguimento ou suspensão da re-
adaptação.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 02 de Julho de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 05 de agosto de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

TOMADA DE PREÇO 10 2019
Publicação Nº 217144

TOMADA DE PREÇOS Nº. 10/2019

DATA DE ABERTURA: 27/08/2019 às 13:00h.

OBJETO: Contratação Empresa para Execução da CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFE-
RENCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

O edital poderá ser retirado através do site www.saogabriel.es.gov.br, e as demais informações pelo telefone 00 XX 27 
3727-1366, ramal 362.

São Gabriel da Palha. 05/08/2019

WANDERSON RUBIM DA SILVA

Presidente da CPL

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

PORTARIA Nº 21/2019
Publicação Nº 217292

PORTARIA N.º 21/2019 DESIGNA SERVIDORES

ALDIVINO ANTUNES PINTO, Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São 
Gabriel da Palha-ES, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 81 da Lei Municipal n.º1.638/2006 de 18 de 
maio de 2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar Cleyton Marques de Oliveira, diretor de Previdência e Atuaria, nomeado pelo Decreto n° 785/2019, para 
atuar como Pregoeiro responsável pela condução do PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2019, referente ao Processo Adminis-
trativo nº 055/2019, que tem por objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços assessoria financeira para 
o SGP-PREV (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Munícipio de São Gabriel da Palha.

PARÁGRAFO ÚNICO: Nas ausências ou impedimentos do Pregoeiro indicado no artigo 1º, fica designada como Pregoeira 
Substituta, Joquebedes Maria dos Santos Remonato.

Art. 2º. O Senhor Pregoeiro deverá estar presente na sala onde será realizado o pregão Presencial, até cinco minutos antes 
do início de credenciamento dos licitantes ou abertura das Propostas, conforme o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: A não observância deste artigo por qualquer membro da equipe designada para realização do pregão 
importará na sua imediata exclusão da respectiva sessão.

http://www.saogabriel.es.gov.br/
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Art. 3º. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura permanecendo seus efeitos até a homologação do 
respectivo certame.

São Gabriel da Palha, 05 de agosto de 2019.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Diretor-Presidente Interino, em 05 de Agosto de 2019.

ALDIVINO ANTUNES PINTO

Diretor-Presidente

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.
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São Roque do Canaã

Prefeitura

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº. 003-2019
Publicação Nº 217172

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO N.º 003/2019.

Processo n.º: 1653/2019.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã - ES.

Contratado: APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXEPCIONAIS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ.

Objeto: Execução de ações com enfoque na convivência e no Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários com-
plementares ao trabalho social realizado pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e pelo Serviço 
de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI), direcionado a crianças, jovens e adultos com 
Deficiência Intelectual e/ou Múltipla ou Transtornos Globais do Desenvolvimento que necessitam de apoio extensivo e as 
suas famílias.

Valor Global: R$ 148.800,00 (cento e quarenta e oito mil e oitocentos reais).

Vigência: O presente termo de Fomento terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2019.

São Roque do Canaã - ES, 02/08/2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007-2019
Publicação Nº 217204

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO

5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 007/2019.

Processo nº.: 2334/2019.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES.

Contratado: POSTO IZAURA LTDA

Objeto: O presente termo de apostilamento tem como objeto o realinhamento de preço do valor unitário do Diesel S10 
passando de R$ 3,73 (três reais e setenta e tres centavos) para R$ 3,72 (três reais e setenta e dois centavos), a fim de 
manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Vigência: Os valores descritos no presente termo de apostilamento terão vigência a partir do dia 02 de agosto de 2019 
até o dia 31 de dezembro de 2019.

São Roque do Canaã - ES, 01/08/2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001-2019
Publicação Nº 217202

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO

7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 001/2019.

Processo nº.: 2336/2019.
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Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES.

Contratado: POSTO IZAURA LTDA

Objeto: O presente termo de apostilamento tem como objeto o realinhamento de preço do valor unitário do óleo diesel 
comum passando de R$ 3,59 (três reais e cinquenta e nove centavos) para R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centa-
vos) e do óleo diesel S10 passando de R$ 3,73 (três reais e setenta e três centavos) para R$ 3,72 (três reais e setenta e 
dois centavos), a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Vigência: Os valores descritos no presente termo de apostilamento terão vigência a partir do dia 02 de agosto de 2019 
até o dia 31 de dezembro de 2019.

São Roque do Canaã - ES, 01/08/2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 028-2019
Publicação Nº 217203

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO

7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 028/2019.

Processo nº.: 2335/2019.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES.

Contratado: POSTO IZAURA LTDA

Objeto: O presente termo de apostilamento tem como objeto o realinhamento de preço do valor unitário do óleo diesel 
comum passando de R$ 3,59 (três reais e cinquenta e nove centavos) para R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centa-
vos), a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Vigência: Os valores descritos no presente termo de apostilamento terão vigência a partir do dia 02 de agosto de 2019 
até o dia 31 de dezembro de 2019.

São Roque do Canaã - ES, 01/08/2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO DE CONTRATO 074-2016
Publicação Nº 217168

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 074/2016.

Processo nº.: 1323/2016.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES.

Contratado: MARONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME.

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de R$ 639,12 (seiscentos e trinta e nove reais e doze cen-
tavos) ao valor total do 8°Termo Aditivo, ante a necessidade de sanar o erro material constante deste último instrumento 
de contrato.

Valor total: R$ 639,12 (seiscentos e trinta e nove reais e doze centavos).

Vigência: O presente instrumento vigorará a partir de sua assinatura e findar-se-á em 31 de dezembro de 2019.

São Roque do Canaã - ES, 25/07/2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº. 4.294/2019
Publicação Nº 217242

 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Lourenço Roldi, 88 – Bairro São Roquinho – São Roque do Canaã – ES 
CEP: 29665-000 – Telefone (027) 3729-1300 – CNPJ nº. 01.612.865/0001-71  

DECRETO N° 4.294/2019 
 

DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA O PREENCHIMENTO DE 
CADASTRO DE RESERVA DE CARGO 
DE PROVIMENTO EFETIVO NO 
QUADRO DE CARREIRA DOS 
SERVIDORES PUBLICOS DA 
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
SÃO ROQUE DO CANAÃ. 

 
O Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, 

no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal; e considerando: 

 
a) o disposto no Art. 37, inciso II da Constituição Federal, bem como 

os Artigos 6º a 18 da Lei Municipal n º. 564 de 02 de dezembro de 2009; 
b) o disposto na Lei Municipal nº. 406 de 12 de junho de 2007 e 

posteriores alterações, que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos 
servidores do Quadro de Provimento Efetivo Administrativo, a qual criou cargos e vagas 
de provimento efetivo do Município de São Roque do Canaã, 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica aprovado o Edital de Concurso Público nº. 001/2019, 

conforme anexo único deste Decreto, destinado ao preenchimento de cadastro de reserva 
de cargo de provimento efetivo existentes no quadro de carreira dos servidores públicos 
da Administração Municipal. 

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

as disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito, 05 de agosto de 2019. 
 
 

RUBENS CASOTTI 
Prefeito Municipal 



06/08/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1320

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 256

                    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 
                ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
                CONCURSO PÚBLICO 001/2019 
 

 

   
Página 2 

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº. 4.294/2019 
 

EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2019  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
O Prefeito do Município de São Roque do Canaã/ES, no uso de suas atribuições legais, com base na legislação 
vigente, notadamente a Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 406/2007 e suas alterações, bem como o Art. 37, 
inciso II da Constituição Federal, torna público a realização do Concurso Público 001/2019 para preenchimento de 
cadastro de reserva no quadro permanente de servidores, por meio do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação 
- IDCAP, mediante as normas e condições estabelecidas neste Edital.  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações, sendo executado pelo 
Instituto de Desenvolvimento e Capacitação - IDCAP. 
1.2. Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial de Brasília. 
1.3. A inscrição do candidato implicará a concordância plena e integral com os termos deste Edital e serão realizadas 
no site www.idcap.org.br. 
1.4. É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as publicações relativas a este 
Concurso Público no site www.idcap.org.br, não podendo sobre estas, a qualquer tempo ou esfera, alegar 
desconhecimento. 
1.5.  O Concurso Público destina-se ao preenchimento das vagas indicadas no item 3.1. e das que vierem a surgir a 
partir da publicação deste Edital, de acordo com a disponibilidade orçamentária, relativas aos cargos constantes no 
Item 3, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste Edital. 
1.6.  A descrição das atribuições básicas dos cargos consta no Anexo II deste Edital. 
1.7.  Os conteúdos programáticos constam no Anexo III deste Edital. 
1.8.  Todos os questionamentos e/ou solicitações relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados ao 
Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC do IDCAP por meio do Fale Conosco (e-mail) no site 
www.idcap.org.br ou pelo telefone (27) 3111-2211, de segunda a sexta-feira, dias úteis, das 08h às 12h e das 
14h às 18h (horário de Brasília). 
 
2. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
2.1. Qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente este edital ou suas eventuais alterações, por meio do 
endereço eletrônico www.idcap.org.br, de acordo com as instruções constantes na página do Concurso Público, nos 
prazos estipulados no Cronograma (Anexo I) deste Edital. 
2.2. Para requerer a impugnação, o impugnante deverá efetuar cadastro no endereço eletrônico do IDCAP, caso não 
seja cadastrado. 
2.3. O impugnante deverá, necessariamente, indicar o item/subitem que será objeto de sua impugnação. 
2.4. Os pedidos de impugnação serão julgados pelo IDCAP. 
2.5. Da decisão sobre a impugnação não cabe recurso administrativo. 
2.6. As respostas às impugnações serão disponibilizadas em um único arquivo no site www.idcap.org.br na data 
prevista no Cronograma (Anexo I) deste Edital. 
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3. DAS VAGAS 
 
3.1. O número de vagas, carga horária, salário e requisitos são os seguintes:  
 

NÍVEL SUPERIOR  

CÓ
D CARGO VAGAS VAGAS 

PcD** 

CARGA 
HORÁRI

A 
SEMANA

L 

VENCIMENT
O BÁSICO 

PRÉ-REQUISITOS 
(a serem comprovados na 

convocação) 

101 Procurador 
Municipal CR* - 40 horas R$ 4.469,31 

Ensino Superior em Direito, 
Registro na Ordem dos 
Advogados do Brasil. 

*CR = Cadastro de Reserva 
**PcD = Pessoa com Deficiência   
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1. O valor correspondente à taxa de inscrição será conforme tabela abaixo: 

CARGO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

Procurador Municipal R$ 60,00 

 
4.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital, seus anexos, eventuais retificações e certificar-
se de que preenche todos os requisitos exigidos ou de que preencherá no período oportuno descrito neste item. 
4.3.  As inscrições para o Concurso Público estarão abertas no período conforme ANEXO I – CRONOGRAMA 
deste Edital e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet no site www.idcap.org.br. As inscrições 
poderão ser prorrogadas, por necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a critério da Prefeitura Municipal de 
São Roque do Canaã e/ou do IDCAP. 
4.4. Para inscrever-se, o candidato deverá:  
a) Acessar, via Internet, o site www.idcap.org.br e localizar a área destinada ao Concurso Público da Prefeitura 
Municipal de São Roque do Canaã; 
b) Ler e estar de acordo com as normas deste Edital; 
c) Preencher total e corretamente a Ficha de Inscrição e em seguida enviá-la de acordo com as respectivas instruções; 
d) Após o envio da ficha de inscrição, automaticamente será gerado o boleto de pagamento do valor de inscrição, que 
deverá ser impresso e pago em qualquer agência bancária, ou por meio eletrônico, sendo de inteira responsabilidade 
do candidato a impressão e guarda do cartão de confirmação de inscrição. 
4.5. Não serão aceitas inscrições fora do prazo ou forma estipulados neste Edital. 
4.6.  Não serão aceitos pagamentos efetuados através de cheque. 
4.7. Será automaticamente cancelada a inscrição cujo o pagamento seja devolvido por qualquer motivo e/ou caso o 
pagamento não seja processado. 
4.8. O simples comprovante de agendamento bancário não será aceito como comprovante de pagamento. 
4.9. É de inteira responsabilidade do candidato guardar o boleto e o comprovante de pagamento para futura 
conferência, em caso de necessidade. 
4.10. O pagamento do valor da inscrição após o vencimento, a realização de qualquer modalidade de pagamento que 
não seja pela quitação do boleto bancário e/ou o pagamento de valor distinto do estipulado neste Edital implicam o 
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cancelamento da inscrição, não implicando em devolução da importância paga, ainda que constatada em valor maior 
que o estabelecido ou pago em duplicidade. 
4.11. A inscrição somente será efetivada após a confirmação do pagamento. 
4.11.1. O cartão de confirmação de inscrição estará disponível na área do candidato no site www.idcap.org.br, sendo 
de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento. 
4.11.2. Quanto ao pagamento do boleto bancário, o candidato tem o dever de conferir todos os seus dados cadastrais 
e da inscrição nele registrados. As inscrições e/ou pagamentos que não forem identificados devido a erro na 
informação de dados pelo candidato no pagamento do referido boleto não serão aceitos, não cabendo reclamações 
posteriores neste sentido, nem tampouco a devolução de valores. 
4.12. O candidato SOMENTE poderá efetuar o pagamento do valor da inscrição por meio de boleto bancário emitido 
pelo IDCAP, gerado ao término do processo de inscrição. 
4.13. Não serão aceitas inscrições recebidas por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, transferência ou 
depósito em conta corrente, por depósito “por meio de envelope” em caixa rápido, DOC, ordem de pagamento, por 
agendamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital. 
4.14. Não haverá restituição do valor pago referente à taxa de inscrição em hipótese alguma, salvo em caso de 
cancelamento do Concurso Público, exclusão do cargo oferecido ou em razão de fato atribuível somente à 
Administração Pública. 
4.15. Até o encerramento das inscrições, todos os candidatos inscritos poderão reimprimir, caso necessário, o boleto 
bancário que estará disponível na área do candidato no endereço eletrônico www.idcap.org.br. 
4.16. O IDCAP e a Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã não se responsabilizam por inscrições não 
processadas por motivos de queda na transmissão de dados ocasionada por instabilidades, sinal fraco, dificuldades 
de acesso, ausência de sinal causada por problemas na rede de computadores, etc. 
4.17. O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão detectados na Ficha de Inscrição, sendo que caso 
seja feita qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, aquele que não possa satisfazer todas as condições 
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, 
mesmo que aprovado, se houver constatação posterior. 
4.18. É vedada a transferência do valor pago pela inscrição, para terceiros, para outra inscrição ou para outro 
Concurso Público. 
4.19. Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos para alteração de opção de cargo, podendo o candidato, por sua 
inteira responsabilidade, realizar nova inscrição e consequente novo pagamento, não cabendo a devolução de valores 
já pagos. 
4.20. A qualquer tempo, mesmo após o término do processo de seleção, poderão ser anuladas a inscrição, as provas 
e a nomeação do candidato, quando verificada falsidade em qualquer declaração e/ou irregularidade nas provas e/ou 
em informações fornecidas. 
4.21. Caso seja verificada a existência de mais de uma inscrição efetivada por um candidato para um mesmo turno 
de prova, o candidato deverá optar na data da Prova Objetiva por qual cargo pretende concorrer. Consequentemente, 
o candidato será considerado ausente para as provas relativas aos demais cargos, não cabendo reclamações posteriores 
nesse sentido, nem mesmo quanto à restituição de valores pagos.  
4.22. O cartão de confirmação de inscrição e/ou do pagamento do valor da inscrição deverá(ão) ser mantido(s) em 
poder do candidato e apresentado(s) no local de realização das provas ou quando solicitado. 
4.23. O candidato que necessitar de alguma condição ou atendimento especial para a realização das provas deverá 
formalizar pedido, no momento da inscrição, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis, bem como realizar 
as demais providências contidas no Item 6 deste Edital. 
 
5. DAS INCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
5.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes ou das que 
vierem a surgir no prazo de validade do Concurso Público, desde que os cargos pretendidos sejam compatíveis com 
a deficiência que possuem, conforme estabelece o Artigo 37, § 1°, do Decreto Federal nº 3.298/1999, alterado pelo 
Decreto Federal nº 5.296/2004, que regulamentam a Lei nº 7.853/1989 e alterações posteriores e Artigo 6, § 1°, da 
Lei nº 564/2009. 
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5.2. Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pela legislação, 
é assegurado o direito de inscrição para a reserva de vagas em Concurso Público, devendo ser observada a 
compatibilidade das atribuições do cargo com a deficiência de que são portadoras. 
5.3. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para 
a posse no cargo para o qual pretende concorrer, conforme especificado no presente Edital. 
5.4.  Se na aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) do total de vagas reservadas para o Cargo resultar número 
fracionado, adotar-se-á o seguinte procedimento:  
a) se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), este será desprezado, não sendo reservado vagas 
destinadas às pessoas portadoras de deficiência; 
b) se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos) este será arredondado, de modo que o número 
de vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência seja igual ao número inteiro subsequente.  
5.5.  As vagas destinadas aos candidatos inscritos na condição de deficiência, se não providas por falta de candidatos 
ou pela reprovação no certame, serão preenchidas pelos candidatos da Ampla Concorrência, observada a ordem 
classificatória.  
5.5.1. A ordem de convocação dos candidatos com deficiência será da seguinte forma: a primeira vaga destinada à 
pessoa com deficiência será a 10ª vaga, a segunda será a 30ª, a terceira será a 50ª, e assim sucessivamente.  
5.6. O candidato que se declarar com deficiência deverá marcar a opção no formulário de inscrição e enviar/anexar 
digitalmente (upload) o laudo médico (documento original ou cópia autenticada em cartório) atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças – CID.  
5.6.1. O laudo médico deverá ser enviado em formato PDF, com no máximo 2 MB. 
5.6.2. O fato de o candidato se inscrever como pessoa com deficiência e enviar laudo médico não configura 
participação automática na concorrência desta modalidade, devendo o laudo passar por uma análise do IDCAP. No 
caso de indeferimento, passará o candidato a concorrer somente às vagas de ampla concorrência. 
5.7. O laudo médico terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido, assim como não serão 
fornecidas cópias do mesmo.  
5.8. O laudo médico deverá ser emitido contendo às seguintes exigências: 
a) ter data de emissão de até 6 (seis) meses anteriores ao último dia de inscrição deste edital; 
b) constar o nome e o número do documento de identificação do candidato, o nome, número do registro no Conselho 
Local de Trabalho de Medicina (CRM) e assinatura do médico responsável pela emissão do laudo; 
c) a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID 10), bem como a causa da deficiência; 
d) a indicação, quando for o caso, a necessidade de uso de próteses ou adaptações; 
e) no caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de audiometria recente, 
realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições; 
f) no caso de deficiente visual, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de acuidade visual em AO 
(ambos os olhos), patologia e campo visual recente, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das 
inscrições. 
5.9. O laudo que não atender às exigências contidas neste Edital não terá validade, ficando o candidato 
impossibilitado de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. 
5.10. O candidato que se declarar deficiente no ato da inscrição e não entregar o laudo médico, será desconsiderado 
como tal e não poderá, posteriormente, alegar essa condição para reivindicar qualquer garantia legal no Concurso 
Público. 
5.11. A classificação do candidato na condição de pessoa com deficiência obedecerá aos mesmos critérios adotados 
para os demais candidatos. 
5.12. O grau de deficiência do candidato não poderá ser invocado como causa de aposentadoria por invalidez.  
5.13. Os termos deste capítulo apenas possibilitam ao candidato a inscrição como pessoa com deficiência, mas não 
isentam o mesmo de pagamento do valor da inscrição. 
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5.14. O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência poderá requerer atendimento especial, indicando 
as condições de que necessita para a realização das provas, conforme previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, do Decreto 
Federal nº 3.298/99. 
5.15. A classificação e aprovação do candidato não garante a ocupação da vaga reservada às pessoas com deficiência, 
devendo ainda, quando convocado, submeter-se à Perícia Médica que será promovida pela Prefeitura Municipal de 
São Roque do Canaã. 
5.15.1. A perícia médica terá decisão terminativa sobre a qualificação da deficiência do candidato classificado. 
5.16. O não cumprimento do disposto neste item, a reprovação na perícia médica ou o não comparecimento à perícia 
acarretará a perda do direito às vagas que forem destinadas aos candidatos em tais condições. 
5.16.1. O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do processo, em 
qualquer fase deste Concurso Público, e responderá, civil e criminalmente, pelas consequências decorrentes do seu 
ato. 
5.17. Conforme o estabelecido na legislação vigente, o candidato que não se enquadrar como pessoa com deficiência 
na perícia médica, caso seja aprovado em todas as fases do Concurso Público, continuará figurando apenas na lista 
de classificação geral do cargo, desde que se encontre no quantitativo de corte previsto para ampla concorrência em 
cada etapa, quando houver; caso contrário, será eliminado do certame. 
5.18. Caso a perícia médica confirme a deficiência declarada pelo candidato classificado, ele será convocado nessa 
condição, ficando a cargo de uma equipe multiprofissional, instituída nos moldes do artigo 43 do Decreto Federal nº 
3.298/99, a avaliação da compatibilidade entre a natureza da deficiência apresentada pelo candidato e as atribuições 
inerentes ao cargo para o qual foi nomeado. 
 
6. DO ATENDIMENTO AOS CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS  
 
6.1.  O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar, no formulário 
de solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários, tais como: sala de fácil acesso, prova ampliada, 
intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras). A solicitação de condições especiais será atendida segundo critérios 
de viabilidade e de razoabilidade. 
6.1.1. O candidato que solicitar Ledor ou Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) deverá enviar/anexar 
digitalmente (upload) o laudo médico (documento original ou cópia autenticada em cartório) atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças – CID. 
6.1.1.1. No caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de audiometria recente, 
realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições. 
6.1.1.2. No caso de deficiente visual, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de acuidade visual em 
AO (ambos os olhos), patologia e campo visual recente, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das 
inscrições. 
6.2. Será divulgada no site www.idcap.org.br a relação de candidatos que tiverem deferidos ou indeferidos os pedidos 
de atendimento especial para a realização das provas. 
6.2.1. O candidato cujo pedido de atendimento especial for indeferido poderá interpor recurso nos prazos definidos 
no Cronograma (Anexo I) deste edital, por meio do formulário eletrônico disponível na área do candidato. 
6.3. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá solicitar atendimento 
especial para tal fim, conforme item 7. 
6.4. Aos candidatos com deficiência visual (cegos), a prova será eventualmente realizada com o auxílio de um ledor, 
que transcreverá as respostas para o candidato. 
6.5. Aos candidatos com deficiência visual (baixa visão) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas 
provas nesse sistema. Para tanto, o candidato deverá indicar o tamanho da fonte de sua prova ampliada, entre 18 ou 
24. Não havendo indicação de tamanho de fonte, a prova será confeccionada em fonte 18. 
6.6. O candidato que porventura declarar indevidamente, quando do preenchimento do formulário de inscrição via 
Internet, ser pessoa com deficiência deverá, após tomar conhecimento da situação da inscrição nessa condição, entrar 
em contato com o IDCAP por meio do Fale Conosco (e-mail) na área do candidato para a correção da informação, 
por tratar-se apenas de erro material e inconsistência efetivada no ato da inscrição. 
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7. DA CANDIDATA LACTANTE 
 
7.1. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova, poderá fazê-lo em sala reservada, 
desde que o requeira no formulário de inscrição, observando os procedimentos a seguir. 
7.1.1. A lactante deverá apresentar-se, no dia da aplicação da prova, no respectivo horário para o qual foi convocada, 
com o acompanhante e a criança.  
7.1.2. A criança deverá ser acompanhada de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela 
candidata) e permanecer em ambiente reservado.  
7.1.3. Não será disponibilizado, pelo IDCAP, responsável para a guarda da criança, e a sua ausência acarretará à 
candidata a impossibilidade de realização da prova.  
7.1.4.  Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de 
prova, acompanhada de uma fiscal.  
7.1.5. Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada 
a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata.  
7.1.6. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
 
8. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  
 
8.1.  Poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição: 
8.1.1. Os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico) e forem membros de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 26 de junho de 2007. 
8.1.1.1. O candidato inscrito no Cadastro Único que desejar solicitar isenção deverá indicar no formulário de inscrição 
tal intenção, informando obrigatoriamente o Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico, bem 
como preenchendo as informações estabelecidas como obrigatórias.  
8.1.1.2. Não serão aceitos NIS: 
a) Que não estiverem no nome do candidato à vaga, mesmo que dentro da renda per capita familiar dentro do perfil; 
b) Com status inválido e/ou excluído na base de dados do CadÚnico; 
c) Identificado na base do Cadastro Único com renda per capita familiar fora do perfil. 
8.1.1.3.  Não serão realizados pedidos de correção do NIS digitado erroneamente. 
8.1.1.4.  Não serão aceitas alterações no NIS após a efetivação da inscrição. 
8.1.1.5. Para que o candidato não tenha problemas com indeferimento da solicitação é necessário que indique em sua 
Ficha de Inscrição os dados cadastrais exatamente como estão no CadÚnico. 
8.1.1.6. Quaisquer inconsistências cadastrais podem interferir no processo de concessão da isenção. Portanto, caso o 
cadastro do candidato esteja com dados incorretos, será necessário realizar, primeiramente, a atualização cadastral, 
para depois solicitar a isenção de pagamento. 
8.1.1.7. É necessário um prazo mínimo de 45 dias, a partir da data em que foi incluído no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal, para que o candidato conste na base do CadÚnico do MDS. 
8.1.1.8. O IDCAP verificará a veracidade das informações prestadas pelo candidato junto ao órgão gestor do 
CadÚnico. 
8.1.2. Os candidatos que forem doadores de medula óssea, devidamente cadastrado, nos termos da Lei Estadual nº 
10.607/2016.  
8.1.2.1 O candidato que desejar solicitar isenção, na modalidade de Doador de Medula Óssea, deverá indicar no 
formulário de inscrição tal intenção e comprovar essa condição mediante: 
a) cópia simples do documento oficial de identificação com foto, filiação e assinatura; 
b) documento original ou cópia autenticada do comprovante ou Carteira de Inscrição do candidato como Doador de 
Medula Óssea. 
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8.1.2.2. Os documentos relacionados no item 8.1.2.1 deverão ser digitalizados em um único arquivo, no formato 
PDF, e enviados eletronicamente em formulário próprio disponibilizado no processo de inscrição do candidato. 
8.1.2.3. As digitalizações ilegíveis serão desconsideradas. 
8.2. Na existência de mais de uma solicitação de isenção por um mesmo candidato para mais de um cargo, 
somente será considerada válida e homologada aquela que tiver sido realizada por último. 
8.3. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo 
este responder, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará em sua eliminação do Concurso 
Público, além da aplicação das demais sanções legais. 
8.4.  A isenção da taxa de inscrição deverá ser pleiteada somente nos 05 (cinco) primeiros dias de inscrição, e, para 
tanto, o candidato deverá: 
8.4.1. Acessar o site www.idcap.org.br e escolher a opção ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, preencher o 
formulário gerado (informações obrigatórias) e finalizar sua inscrição. 
8.5. A relação dos pedidos de isenção de taxa deferidos e indeferidos será divulgada no endereço eletrônico 
www.idcap.org.br em data definida no Cronograma deste Edital. 
8.6. O candidato cuja documentação de isenção do valor da taxa de inscrição for indeferida deverá entrar no site 
www.idcap.org.br até o último dia válido para inscrição, imprimir o seu boleto bancário e efetuar o pagamento da 
taxa. 
8.6.1. Deste indeferimento caberá recurso no prazo estipulado no Cronograma (Anexo I) deste Edital. 
8.6.2. Deferido o pedido de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá aguardar a publicação da convocação 
para prova de acordo com o Cronograma deste Edital. 
 
9. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 
 
9.1. O Concurso Público para o cargo de Procurador Municipal será composto pelas seguintes etapas: 

ETAPA TIPO 

Prova Objetiva Eliminatória e Classificatória 

Prova Discursiva Eliminatória e Classificatória 

Prova de Títulos Classificatória 

 
10. DA PROVA OBJETIVA 
 
10.1. A Prova Objetiva será aplicada a todos os candidatos com inscrições deferidas e será elaborada com base no 
Conteúdo Programático contido no Anexo III deste Edital.  
10.2.  A aplicação das Provas Objetivas será realizada em data conforme estipulado no Cronograma (Anexo I) deste 
Edital, em turno conforme estipulado na tabela abaixo: 
 

CARGO TURNO HORÁRIO 

Procurador Municipal Vespertino 14:00 às 18:00 
 
10.2.1.  Não haverá prorrogação do tempo de duração das provas, respeitando-se as condições previstas neste Edital. 
10.2.2. Cada questão terá 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D, E), sendo apenas uma correta. 
10.3. Grade de Prova: 
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QUADRO DE PROVA 

PROVAS Nº DE 
QUESTÕES 

PESO DAS 
QUESTÕES 

TOTAL DE 
PONTOS 

Direito Administrativo 15 2,00 30,00 

Direito Constitucional 10 2,00 20,00 

Direito Processual Civil 10 2,00 20,00 

Direito Civil 5 2,00 10,00 

Direito Tributário 10 2,00 20,00 

Total 50 - 100,00 
 
10.4. O candidato realizará a prova, exclusivamente, no local indicado pelo IDCAP.  
10.5. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados existentes nos locais 
disponibilizados no Município de São Roque do Canaã, o IDCAP poderá alocá-los em municípios próximos à 
determinada para aplicação das provas, não assumindo qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alimentação 
e alojamento desses candidatos. 
10.6. O candidato transcreverá as respostas da Prova Objetiva para a Folha de Respostas, utilizando-se para esta 
finalidade exclusivamente de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente. 
10.7.  A Folha de Respostas será o único documento válido para a correção da Prova Objetiva e o candidato será o 
único responsável pelo seu preenchimento, devendo proceder em conformidade com as instruções específicas 
contidas neste Edital e na capa de Caderno de Questões. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de 
Respostas por erro de preenchimento por parte do candidato. 
10.8. Para cada questão, o candidato deverá marcar, obrigatoriamente, somente uma das cinco opções nos campos da 
Folha de Respostas e arcará com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. Serão consideradas marcações 
indevidas as que estiverem em desacordo com este Edital ou com a Folha de Respostas, tais como marcação rasurada 
ou emendada, ou campo de marcação não preenchido integralmente. As marcações indevidas serão da exclusiva 
responsabilidade do candidato. 
10.9. É vedado ao candidato amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua Folha de 
Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica. 
10.10. É responsabilidade do candidato à conferência de seus dados pessoais, em especial o nome, o número de 
inscrição, o número de seu documento de identidade, cargo de sua opção, o tipo de prova impresso (quando houver) 
e a marcação do gabarito na sua Folha de Respostas. 
10.11. Quanto aos Cadernos de Questões, após a distribuição destes e antes do início da prova, sob hipótese ainda 
que remota, de ocorrência de falhas na impressão, haverá substituição dos cadernos com manchas, borrões e/ou 
qualquer imperfeição que impeça a nítida visualização da prova. 
10.12. Ao candidato só será permitida a realização da prova na respectiva data, horário e no local divulgado. 
10.13. Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento ao local e horário da prova 
divulgados, na ocasião da publicação do Edital, implicará a eliminação automática do candidato do certame. 
10.14. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos e somente será admitido à sala de provas, munido de:  
a) Caneta esferográfica de tinta azul ou preta de material transparente; 
b) Original de um dos seguintes documentos de identificação (dentro do prazo de validade com foto): Carteira de 
Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 
Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação expedida nos termos da Lei Federal n.º 9.503/97 ou Passaporte; 
c) Caso assim desejar, água acondicionada em embalagem plástica transparente sem qualquer etiqueta ou rótulo. 
10.15. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do 
candidato. 
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10.16. Sugerimos que o candidato compareça ao local designado para as provas com Comprovante Definitivo de 
Inscrição (CDI) emitido pela internet. 
10.17. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de 
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da 
ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identificação 
especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 
10.18. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação gere dúvidas 
quanto à fisionomia, à assinatura, à condição de conservação do documento e/ou à própria identificação. 
10.19. Os candidatos só poderão sair do local de realização da prova após 1 (uma) hora do início da mesma. 
10.19.1.  A saída com caderno de questões só será permitida 1 (uma) hora antes do término da prova. 
10.19.2.  Em hipótese alguma o candidato poderá retirar-se da sala portando o Cartão de Respostas, sendo eliminado 
automaticamente do certame. 
10.20. O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização da Prova Objetiva após assinatura da Lista de 
Presença e recebimento de sua Folha de Respostas até o início efetivo da prova e, após este momento, somente 
acompanhado por fiscal. Portanto, é importante que o candidato utilize banheiros e bebedouros, se necessitar, antes 
de sua entrada na sala.    
10.21. Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato 
termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização da prova, retirando-
se da mesma de uma só vez. 
10.22. Não será permitida a permanência de candidatos que já tenham terminado a prova no local de realização destas. 
Ao terminarem, os candidatos deverão retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização 
dos banheiros e bebedouros. 
10.23. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do 
afastamento de candidato da sala de provas. 
10.24. Durante a realização da prova não será permitida (o): 
a) A comunicação entre candidatos; 
b) Consulta a livros, revistas, folhetos, anotações ou quaisquer outras fontes; 
c) O uso de máquina fotográfica, gravador ou qualquer outro receptor de mensagens; 
d) O uso de boné, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que impeça a visão total das orelhas do candidato; 
e) O uso de óculos escuros; 
f) O uso de objetos eletrônicos como aparelhos celulares, Notebook, Tablet, Ipod, Ipad, Iphone, e outros aparelhos 
que permitam a comunicação de informações e dados. 
10.25.  Os candidatos com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as orelhas à mostra. 
10.26. O candidato que for identificado não cumprindo qualquer um dos itens de segurança em qualquer dependência 
ou no trajeto da sala ao banheiro será eliminado do Concurso Público, devendo sair imediatamente do local de prova. 
10.27. Não será permitido o uso de telefone celular durante a realização da prova. Os celulares deverão ser guardados 
em envelope de segurança devidamente lacrados. Caso o telefone celular de um candidato toque dentro do envelope, 
o mesmo será recolhido, entregue na coordenação e devolvido ao candidato após a prova.  
10.27.1. Será eliminado o candidato que estiver com celular fora do envelope de segurança durante a realização das 
provas. 
10.28. No dia da realização das avaliações, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação destas 
informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 
10.29. O IDCAP submeterá os candidatos ao sistema de detecção de metal no dia de realização das provas. 
10.30. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato entrar ou permanecer no local de exame 
portando arma(s), mesmo que possua o respectivo porte;  
10.31. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) Apresentar-se após o horário estabelecido; 
b) Não apresentar o documento de identificação conforme previsto na letra “b” do item 10.14; 
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c) Ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outras pessoas; 
e) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) Lançar mão de meios ilícitos para executar a prova; 
g) Recusar a submeter-se ao detector de metais; 
h) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer material que não o fornecido; 
i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
j) Agir com incorreção ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da prova. 
10.32. Ocorrendo alguma situação de emergência médica, o candidato será encaminhado para atendimento médico 
local. 
10.33. Caso exista a necessidade de ausentar-se para atendimento médico ou hospitalar, o candidato não poderá 
retornar ao local de prova, sendo eliminado do Concurso Público. 
10.34. A Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã e o IDCAP não se responsabilizam por nenhum objeto perdido 
nem por danos neles causados. 
 
11. DA PROVA DISCURSIVA 
  
11.1. A Prova Discursiva será aplicada no mesmo dia e horário da Prova Objetiva, dentro das 4 horas previstas no 
item 10.2.  
11.2. A Prova Discursiva será composta por 1 (uma) Peça Profissional, e destinar-se-á a avaliar o domínio do 
conteúdo dos temas abordados, baseada em tópicos do conteúdo de Conhecimentos Específicos. 
11.3. O candidato receberá 1 (uma) folha de resposta, numerada e destacável. 
11.3.1. Após realização das provas, a folha de resposta será destacada pelo fiscal e a parte contendo a identificação 
nominal será entregue ao candidato. 
11.4. A folha de resposta da Prova Discursiva não poderá ser assinada, rubricada e/ou conter qualquer palavra e/ou 
marca que identifique o candidato em outro local que não seja o indicado, sob pena de ser anulada. Assim, a detecção 
de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará nota ZERO na Prova 
Discursiva.  
11.5. A Prova Discursiva deverá ser redigida de forma clara e sem rasuras pelo próprio candidato, à mão, em letra 
legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta de material transparente, não sendo permitida a interferência 
e/ou participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento diferenciado para 
a realização das provas. Nesse caso, se houver necessidade, o candidato será acompanhado por um agente do IDCAP 
devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais 
gráficos de pontuação. Não será permitido o uso de qualquer outro tipo de caneta, nem de apontador, lapiseira ou 
“caneta borracha”, sendo eliminado do Concurso o candidato que não obedecer ao descrito neste subitem.  
11.6. A Prova Discursiva deverá ser respondida em no mínimo 20 (vinte) linhas e no máximo 40 (quarenta) linhas. 
Não será permitido exceder o limite de linhas contidas no formulário de resposta e/ou escrever no verso do formulário 
de resposta. 
11.7. O preenchimento da folha de resposta será o único documento válido para a correção da prova, e será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas na capa 
do caderno de prova. Em hipótese alguma haverá substituição do caderno de prova por erro do candidato. A folha 
para rascunho é de preenchimento facultativo e não será avaliada. 
11.8. A folha de resposta não será substituída por erro de preenchimento do candidato.  
11.9. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar a folha de resposta ao fiscal de sala, juntamente com o cartão 
resposta da prova objetiva. 
11.10. A não devolução pelo candidato da folha de resposta ao fiscal acarretará em eliminação sumária do candidato 
no concurso público. 
11.11. Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato aprovado na Prova Objetiva e classificado até a 20ª 
(vigésima) posição, incluindo os empatados nesta posição, ressalvado o disposto no item 11.12. 
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11.12. Os candidatos com inscrição deferida na modalidade PcD (Pessoa com Deficiência) que não estiverem dentro 
do posicionamento definido no subitem anterior, se classificados na etapa da Prova Objetiva, terão a Prova Discursiva 
corrigida até um limite de 5 (cinco) candidatos.  
11.13. O candidato que não tiver a Prova Discursiva corrigida estará eliminado no Concurso Público, não tendo 
classificação alguma no Certame. 
11.14. O candidato não poderá efetuar consulta a quaisquer fontes ou meios de consulta para auxílio na elaboração 
da dissertação. 
11.5. Será eliminado do Concurso Público, nesta fase, o candidato que não obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por 
cento) de aproveitamento na pontuação final da prova discursiva; 
11.16. Será atribuída nota ZERO à questão que:  
a) não observar as orientações presentes no caderno de questões;  
b) contiver assinatura, rubrica e/ou qualquer palavra e/ou marca que identifique o candidato; 
c) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em 
versos);  
d) estiver em branco. 
e) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto;  
f) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato;  
g) for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade;  
h) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;  
i) apresentar texto escrito com expressões injuriantes, discriminatórias e/ou abusivas.  
11.17. A questão da prova discursiva será avaliada de acordo com os seguintes aspectos: 

ASPECTOS ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA PONTOS 

1) Formal 
Domínio da norma culta da língua, situação comunicativa adequada ao texto, 
pontuação, ortografia, concordância, regência, uso adequado de pronomes, 
emprego de tempos e modos verbais. 

2,00 

2) Textual 
Respeito à estrutura da tipologia textual solicitada, unidade lógica e coerência 
das ideias, uso adequado de conectivos e elementos anafóricos, observância da 
estrutura sintático-semântica dos períodos. 

2,00 

3) Técnico 

Compreensão da proposta, seleção e organização de argumentos, progressão 
temática, demonstração de conhecimento relativo ao assunto específico tratado 
na questão, concisão, clareza, redundância, circularidade, apropriação 
produtiva, autoral e coerente do recorte temático. 

16,00 

TOTAL 20,00 
 
11.17.1. Os aspectos Formal e Textual serão aferidos pelo examinador com base nos critérios a seguir: 

TIPOS DE ERRO PONTOS A 
DEDUZIR 

Aspectos Formais: erros de forma em geral e erros de ortografia. (-0,2 cada erro) 
Aspectos Gramaticais: morfologia, sintaxe de emprego e colocação, sintaxe de regência e 
pontuação. (-0,2 cada erro) 

Aspectos Textuais: Sintaxe de construção (coesão prejudicada); concordância; clareza; 
concisão; unidade temática/estilo; coerência; propriedade vocabular; paralelismo 
semântico e sintático et. al; paragrafação. 

(-0,5 cada erro) 

Cada linha excedente ao máximo exigido, caso especificado no enunciado. (-0,3 cada erro) 
Cada linha não escrita, considerando o mínimo exigido, caso especificado no enunciado. (-0,3 cada erro) 

 
11.17.2. O aspecto Técnico será aferido pelo examinador com base nos critérios a seguir: 

CONTEÚDO DA RESPOSTA PONTOS 
Capacidade de argumentação Até 3 pontos 
Sequência lógica do pensamento Até 3 pontos 
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Alinhamento ao tema Até 3 pontos 
Visão sistêmica Até 2 pontos 
Cobertura dos tópicos apresentados Até 3 pontos 
Capacidade de resolução de problemas Até 2 pontos 

 
11.18. O padrão de resposta (chave de correção) será disponibilizado no site  www.idcap.org.br, conforme 
Cronograma (Anexo I) do edital. 
11.18. A folha de resposta da Prova Discursiva poderá ser visualizada no site www.idcap.org.br, após a publicação 
do resultado preliminar da etapa e estará disponível até 15 (quinze) dias após a divulgação da mesma. Após esse 
prazo, não serão aceitos pedidos de disponibilização da imagem da folha de resposta.  
11.20. Os candidatos poderão interpor recurso contra o padrão de resposta (chave de correção), nas datas definidas 
no Cronograma (Anexo I) do edital. 
11.21. As notas serão divulgadas no site www.idcap.org.br e os candidatos poderão pedir revisão do resultado 
preliminar da Prova Discursiva, nas datas definidas no Cronograma (Anexo I). 
12. DA PROVA DE TÍTULOS 
 
12.1. A Prova de Títulos será aplicada somente aos candidatos aprovados nas provas objetiva e discursiva.  
12.2. Os títulos deverão ser anexados em sistema eletrônico, em sua íntegra (frente e verso), através do endereço 
eletrônico www.idcap.org.br, nos prazos estipulados no Cronograma (Anexo I) deste Edital. 
12.2.1. O tamanho máximo de cada arquivo deverá ser 5 MB e os formatos de inserção PDF. 
12.2.2. Cada arquivo inserido equivale a um documento comprobatório, não podendo o candidato inserir arquivo que 
contenha mais de um documento comprobatório. 
12.3. Na avaliação de títulos o candidato poderá totalizar o limite estipulado no item 12.5, ainda que a soma dos 
valores dos títulos apresentados por ele seja superior. Somente um título será considerado e pontuado. 
12.4. Os candidatos convocados deverão apresentar os documentos inerentes aos títulos em cópia devidamente 
autenticada ou conferido com o original por servidor da Administração Pública, devidamente qualificado e 
identificado. 
12.5. Serão considerados os seguintes títulos, para efeitos do presente Concurso Público: 
 

A. TÍTULOS ACADÊMICOS OBTIDOS 
(APENAS O MAIOR TÍTULO SERÁ PONTUADO – PONTUAÇÃO MÁXIMA: 5 
PONTOS) 

PONTUAÇÃO 

VALOR 

A.1. Doutorado na área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes 
ao cargo/função (máximo 1 título). 5,00 

A.2. Mestrado na área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes 
ao cargo/função (máximo 1 título). 4,00 

A.3. Pós-Graduação lato sensu - Especialização na área pleiteada (máximo 1 título). 3,00 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 5,00 

 
12.6. Não serão computados pontos para: 
a) Cursos de formação de grau inferior ao exigido no REQUISITO ao exercício da função; 
b) Cursos em que o candidato tenha participado como apresentador, coordenador, mediador, monitor, expositor, 
organizador ou qualquer outro que não seja na condição de aluno/participante/ouvinte;  
c) Cursos/eventos não concluídos;  
d) Cursos de inglês, informática, oratória, ou qualquer outro que não guarde relação direta com o objeto de 
contratação do presente Edital.  
e) Cursos em que a carga horária não estiver especificada no documento. 
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12.7. Os títulos anexados são de inteira responsabilidade do candidato, bem como a observação da data estabelecida, 
arcando o candidato com as consequências de eventuais erros no procedimento de anexo (upload). 
12.8. Somente serão consideradas as modalidades de títulos constantes na tabela acima, sendo desconsideradas 
quaisquer outras entregues em desacordo com as disposições estabelecidas neste Edital. 
12.9. Os Certificados e Diplomas deverão ser expedidos por instituição oficial ou reconhecidos nos termos da 
legislação vigente.  
12.10. Os documentos em língua estrangeira somente serão considerados quando traduzidos para o português, por 
tradutor juramentado, e revalidados por instituição brasileira. 
12.11. Para efeito de pontuação, as digitalizações ilegíveis serão desconsideradas.  
12.12. Não haverá segunda chamada para envio dos títulos independente do motivo de impedimento do candidato 
que não entregou as cópias dos títulos nos dias e horários determinados no ANEXO I - CRONOGRAMA, deste 
Edital. 
12.13. Os cursos de Pós-Graduação Lato sensu (Especialização) e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) só serão 
considerados se cumpridas as exigências da Lei 9.394/96, do Decreto 9.235 de 25/12/2017 e dos regulamentos do 
Conselho Nacional de Educação (CNE), de acordo com a Resolução em que se enquadrar: 
12.13.1. LATO SENSU 
12.13.1.1. Res. C.F.E. nº 12/83 de 06/10/1983; 
12.13.1.2. Res. CNE/CES nº 2/96 de 20/09/1996; 
12.13.1.3. Res. CNE/CES nº 4/97 de 13/08/1997; 
12.13.1.4. Res. CNE/CES nº 3/99 de 05/09/1999; 
12.13.1.5. Res. CNE/CES nº 1/01 de 03/04/2001; 
12.13.1.6. Res. CNE/CES nº 24/02 de 18/12/2002; 
12.13.1.7. Res. CNE/CES nº 1/07 de 08/06/2007; 
12.13.1.8. Res. CNE/CES nº 5/08 de 25/09/2008; 
12.13.1.9. Res. CNE/CES nº 6/09 de 25/09/2009; 
12.13.1.10. Res. CNE/CES nº 4/11 de 16/02/2011; 
12.13.1.11. Res. CNE/CES nº 7/11 de 08/09/2011; 
12.13.1.12. Res. CNE/CES nº 2/14 de 12/02/2014; 
12.13.1.13. Decreto 9.235 de 15/12/2017. 
12.13.2. STRICTO SENSU 
12.13.2.1. Res. CNE/CES. nº 1/01 de 03/04/2001; 
12.13.2.2. Res. CNE/CES. nº 2/01 de 03/04/2001; 
12.13.2.3. Res. CNE/CES. nº 24/02 de 18/12/2002; 
12.13.2.4. Res. CNE/CES. nº 2/05 de 09/06/2005; 
12.13.2.5. Res. CNE/CES. nº 12/05 de 18/07/2006; 
12.13.2.6. Res. CNE/CES. nº 5/07 de 04/09/2007; 
12.13.2.7. Res. CNE/CES. nº 1/08 de 22/04/2008; 
12.13.2.8. Res. CNE/CES. nº 6/09 de 25/09/2009; 
12.13.2.9. Res. CNE/CES. nº 3/11 de 01/02/2011; 
12.13.2.10. Res. CNE/CES. nº 3/16 de 11/06/2016; 
12.13.2.11. Res. CNE/CES. nº 7/17 de 11/12/2017; 
12.13.2.12. Decreto 9.235 de 15/12/2017. 
12.14. A veracidade dos documentos apresentados será averiguada a qualquer tempo, obedecendo ao previsto nos 
artigos 298, 299 e 304 constantes no Código Penal - Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que trata dos 
crimes contra a fé pública e da falsidade documental, sob pena de abertura de processo administrativo disciplinar. 
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13. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 
 
13.1. O resultado da prova objetiva será a soma dos pontos obtidos em cada questão conforme a tabela do item 10.3, 
deste Edital. 
13.1.1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e 
classificatório, sendo considerado aprovado, o candidato que obtiver na prova objetiva, nota igual ou superior 
a 50 (cinquenta) pontos e que não zerar nenhuma disciplina da prova. 
13.1.2. Os candidatos que não se enquadrarem na forma do subitem anterior estarão automaticamente eliminados e 
não terão classificação alguma no Concurso Público. 
13.2. O resultado da prova discursiva será a soma dos pontos obtidos em cada aspecto avaliado, conforme a tabela 
do item 11.16, deste Edital. 
13.2.1. A prova discursiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos e terá caráter eliminatório e 
classificatório, sendo considerado aprovado, o candidato que obtiver na prova discursiva, nota igual ou 
superior a 10 (dez) pontos. 
13.2.2. Os candidatos que não se enquadrarem na forma do subitem anterior estarão automaticamente eliminados e 
não terão classificação alguma no Concurso Público. 
13.3. O resultado dos títulos será a pontuação obtida conforme tabela do item 12.5 deste Edital e terá caráter 
classificatório. 
13.4. A nota final será composta pelo resultado da prova objetiva, discursiva e títulos. 
13.5. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente das notas finais do Concurso Público. 
13.6. Em caso de empate, para efeito de classificação final, prevalecerão os seguintes critérios: 
a) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no Parágrafo Único do Artigo 27 da Lei nº 
10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 
b) maior número de pontos na parte da Prova Discursiva; 
c) maior número de pontos na parte da Prova de Conhecimentos Específicos; 
d) maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento. 
13.7. O candidato aprovado e classificado no Cadastro de Reserva poderá ser convocado para posse à medida 
em que surgirem vagas, por cargo, até o limite do prazo de validade do concurso público, observando-se a 
exclusiva necessidade da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã. 
13.8. A ordem de convocação dos candidatos aprovados obedecerá a ordem de classificação. 
 
14. DOS RECURSOS 
 
14.1. Será admitido recurso quanto: 
a) ao indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) ao indeferimento da inscrição; 
c) ao indeferimento da inscrição nas modalidades PcD (Pessoa com Deficiência); 
d) ao indeferimento da solicitação de atendimento especial para prova; 
e) às questões das Provas Objetivas e Gabarito Preliminar; 
f) à questão da Prova Discursiva e chave de correção; 
g) ao resultado dos Títulos; 
h) ao resultado preliminar das provas. 
14.2. Cada fase recursal permanecerá disponível aos candidatos no período estabelecido no Anexo I – Cronograma, 
deste Edital. 
14.3. Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela Internet, no site do IDCAP (www.idcap.org.br), de 
acordo com as instruções constantes na área do candidato na página do Concurso Público. 
14.4. Serão indeferidos os recursos: 
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a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;  
b) que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Item; 
c) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida; 
d) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os intempestivos; 
e) encaminhados por e-mail, fac-símile (fax), carta, correios, redes sociais online, ou outra forma não prevista neste 
Item. 
14.5. Admitir-se-á um único recurso por candidato e de forma individualizada, 01 (um) recurso para cada questão 
objeto de controvérsia. 
14.6. Se do exame de recursos resultarem anulação de item integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente 
a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido ou não. 
14.7. A Comissão Examinadora do IDCAP é a última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão 
pela qual em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos. 
14.8. As respostas a todos os recursos, quer procedentes ou improcedentes, serão levadas ao conhecimento dos 
candidatos que recorrerem, sendo também disponibilizado aos demais candidatos quando houver alteração ou 
anulação de questão, através do endereço eletrônico www.idcap.org.br na área deste Concurso Público. 
 
15. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE 
 
15.1. Serão considerados classificados apenas os candidatos habilitados na prova objetiva e discursiva. 
15.2. Após a divulgação das listas de classificação, o resultado será homologado pela Prefeitura Municipal de São 
Roque do Canaã. 
15.3. Os candidatos habilitados, de acordo com as necessidades da Administração, serão convocados obedecendo à 
ordem classificatória, conforme o disposto neste Edital.  
15.4. Após a homologação do Concurso Público, os candidatos habilitados poderão ser convocados a qualquer 
momento, durante todo o prazo de validade do certame, para realização de exames médicos admissionais e avaliações 
psicológicas, além de apresentação de documentação pertinente, de acordo com a exclusiva necessidade da Prefeitura 
Municipal de São Roque do Canaã, reservando-se ao direito de proceder à convocação e à nomeação, em número 
que atenda ao seu interesse e às suas necessidades. 
15.5. O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, sendo sua responsabilidade 
acompanhar, durante toda a validade deste Concurso Público, as publicações oficiais. 
15.6. O candidato deverá atender, cumulativamente, para posse no cargo, aos seguintes requisitos:  
a) ter sido aprovado e classificado na forma estabelecida neste Edital, em seus anexos e eventuais retificações;  
b) apresentar os documentos enviados ao IDCAP, inerentes aos títulos, em cópia devidamente autenticada ou 
conferido com o original por servidor da Administração Pública, devidamente qualificado e identificado. 
c) ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre 
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do §1º do art. 12 da 
Constituição da República Federativa do Brasil e na forma do disposto no art. 13 do Decreto Federal nº 70.436, de 
18 de abril de 1972;  
d) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;  
e) não ter sido condenado à pena privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer outra condenação 
incompatível com a função pública;  
f) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente admitidos; 
g) cumprir, na íntegra, as determinações previstas no Edital de abertura do Concurso Público. 
15.7. O ingresso nos cargos do concurso público estruturado no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São 
Roque do Canaã dar-se-á de acordo com o que consta na Lei nº 564/2009. 
15.8. No ato da convocação, os candidatos habilitados no concurso público deverão apresentar os documentos 
exigidos pela Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, constantes no Anexo IV (Documentos Exigidos para 
Nomeação), e realizar os exames médicos. Caso haja necessidade, a Prefeitura poderá solicitar outros documentos 
complementares. 
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15.9. Até a data limite de comprovação, todos os requisitos especificados neste Edital deverão ser comprovados 
mediante a apresentação de documentos originais. 
15.9.1. Só será aceito histórico escolar dos candidatos que ainda não possuem diploma, tendo estes concluído o curso 
em até um ano antes da data limite de comprovação dos requisitos exigidos para o cargo. 
15.10. O candidato que não reunir os requisitos de acordo com o estabelecido neste Edital perderá o direito à posse 
no cargo para o qual foi convocado. 
15.11. O candidato, quando convocado, deverá apresentar-se no local e data divulgado pela Prefeitura Municipal de 
São Roque do Canaã. O candidato convocado que não se apresentar no local e nos prazos estabelecidos será 
considerado desistente, implicando sua eliminação definitiva e a convocação do candidato subsequente 
imediatamente classificado. 
15.12. O acompanhamento e avaliação dos profissionais serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de São 
Roque do Canaã. 
15.13. O candidato nomeado e empossado na forma deste edital será submetido a avaliação de desempenho e conduta 
profissional durante o período de estágio probatório, ocasionando em demissão diante do resultado insuficiente. 
15.14. Não tomará posse o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, 
ou que não possuir, na data da posse, os requisitos mínimos exigidos neste Edital. 
15.15. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os atos convocatórios publicados após a homologação 
do Concurso Público. 
 
16. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1. O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado 
final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã. 
16.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e aceitação das condições do 
Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em 
eventuais retificações e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
16.3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais, avisos e 
comunicados referentes a este Concurso Público no site www.idcap.org.br , site www.saoroquedocanaa.es.gov.br e 
no Diário Oficial dos Municípios (DOM/ES). 
16.4. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas.  O 
candidato deverá observar e acompanhar rigorosamente as publicações a serem divulgados no site do IDCAP 
(www.idcap.org.br). 
16.5. É responsabilidade do candidato manter seu endereço (inclusive eletrônico) e telefone atualizados, até que se 
expire o prazo de validade do Concurso Público, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de, quando for 
convocado, perder o prazo para ser nomeado, caso não seja localizado. 
16.6. A Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que 
atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e o número de vagas 
existentes. 
16.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada 
a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para as Provas 
correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 
16.8. As despesas relativas à participação do candidato no certame, à sua apresentação para posse e exercício e à sua 
participação em evento de ambientação correrão às expensas do próprio candidato. 
16.9. A Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã e o IDCAP não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, 
apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público. 
16.10. O não atendimento pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital, a qualquer tempo, implicará sua 
eliminação do Concurso Público. 
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16.11.  A Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã e o IDCAP não arcarão, em hipótese alguma, com quaisquer 
despesas de deslocamento de candidatos para a realização das provas e/ou mudança de candidato para a posse no 
cargo. 
16.12. No dia de realização das provas, o IDCAP submeterá os candidatos ao sistema de detecção de metal nas salas, 
corredores e banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o candidato está portando material não 
permitido. 
16.13. Não serão fornecidos atestados, cópias de documentos, certificados ou certidões, relativamente às notas de 
candidatos eliminados. 
16.14. Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos 
legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de avaliação nas provas do Concurso Público. 
16.15. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em caráter 
irrecorrível, pela Comissão do Concurso Público e pelo IDCAP, no que a cada um couber. 
16.16. A aprovação em concurso público não gera direito à nomeação ou à admissão. 
16.17. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
16.18. Fazem parte deste Edital os seus respectivos anexos, quais sejam: 
 
Anexo I – Cronograma 
Anexo II - Atribuições dos Cargos 
Anexo III – Conteúdo Programático 
Anexo IV – Documentos Exigidos para Nomeação 
 

São Roque do Canaã/ES, 05 de agosto de 2019. 
 
 

 
RUBENS CASOTTI 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I – cronograma 
 

EVENTO DATA PREVISTA 
Publicação do edital de abertura 06/08/2019 
Impugnações contra o edital 06/08/2019 a 08/08/2019 
Resultado das impugnações contra o edital 12/08/2019 
Período de inscrições 12/08/2019 a 02/09/2019 
Solicitação de atendimento especial para prova 12/08/2019 a 02/09/2019 
Solicitação de inscrição para vagas reservadas (PcD) 12/08/2019 a 02/09/2019 
Período para envio de títulos  12/08/2019 a 03/09/2019 
Solicitação de isenção da taxa de inscrição 12/08/2019 a 16/08/2019 
Resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição 20/08/2019 
Recursos contra o resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição 20/08/2019 a 21/08/2019 
Resultado dos recursos contra resultado da solicitação de isenção da taxa de 
inscrição 23/08/2019 

Data limite para pagamento da taxa de inscrição 03/09/2019 
Divulgação das inscrições deferidas 05/09/2019 
Resultado das solicitações de atendimento especial para prova 05/09/2019 
Resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas (PcD) 05/09/2019 
Recursos contra o indeferimento das inscrições 05/09/2019 a 06/09/2019 
Recursos contra o resultado das solicitações de atendimento especial para prova 05/09/2019 a 06/09/2019 
Recursos contra o resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas 
(PcD) 05/09/2019 a 06/09/2019 

Resultado dos recursos contra o indeferimento das inscrições 10/09/2019 
Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de atendimento 
especial para prova 10/09/2019 

Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de inscrição para 
vagas reservadas (PcD) 10/09/2019 

Homologação das inscrições deferidas 10/09/2019 
Divulgação de informações e locais para a realização da prova objetiva 10/09/2019 
Realização da prova objetiva e discursiva 22/09/2019 
Divulgação de gabarito preliminar da prova objetiva 23/09/2019 
Divulgação do padrão de respostas da prova discursiva 23/09/2019 
Recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva  23/09/2019 a 25/09/2019 
Recursos contra o padrão de respostas da prova discursiva 23/09/2019 a 25/09/2019 
Resultado dos recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva 02/10/2019  
Resultado preliminar da prova objetiva 02/10/2019  
Recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva 02/10/2019 a 04/10/2019 
Resultado dos recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva  08/10/2019 
Resultado da prova objetiva pós recursos 08/10/2019 
Resultado dos recursos contra o padrão de respostas da prova discursiva 08/10/2019 
Resultado preliminar da prova discursiva 16/10/2019 
Recursos contra o resultado preliminar da prova discursiva 16/10/2019 a 18/10/2019 
Resultado dos recursos contra o resultado prova discursiva 22/10/2019 
Resultado da prova discursiva pós recursos 22/10/2019 
Resultado preliminar da avaliação de títulos 23/10/2019 
Recursos contra o resultado preliminar da avaliação de títulos 23/10/2019 a 25/10/2019 
Resultado dos recursos contra o resultado avaliação de títulos 30/10/2019 
Resultado final  30/10/2019 
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ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

CARGO ATRIBUIÇÕES RESUMIDAS DOS CARGOS 

Procurador 
Municipal 

1. Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua representação funcional; 
2. Representar o Município em juízo ou fora dele, cabendo-lhe, receber citações iniciais, 
notificações, comunicações e intimações de audiências e de sentenças ou acórdãos proferidos nas 
ações ou processos em que o Município seja parte ou, de qualquer forma, interessado, e naqueles 
em que a Procuradoria do Município deva intervir; 
3. Deliberar sobre assuntos da área administrativa e de gestão econômico-financeira no âmbito 
do órgão; 
4. Assinar ofícios e demais documentos pertinentes à sua área de atividade; 
5. Prestar assistência ao Prefeito Municipal em qualquer assunto que envolva matéria jurídica; 
6. Exercer a função de órgão central de Consultoria Jurídica do Município; 
7. Propor ao Prefeito e aos Secretários Municipais providências de natureza jurídico-
administrativa, reclamadas pelo interesse público, inclusive a declaração de nulidade ou a revogação 
de quaisquer atos administrativos, quando conflitantes com a legislação em vigor ou com a 
orientação normativa estabelecida; 
8. Recomendar ao Prefeito a arguição de inconstitucionalidade de lei ou de norma; 
9. Orientar a defesa do Município; 
10. Determinar a propositura de ações ou medidas necessárias para resguardar os interesses do 
Município; 
11. Avocar, sempre que entender necessário ou que assim o exigir o interesse público, o exame 
de qualquer ato negocial ou processo administrativo envolvendo algum órgão da Administração 
Direta, assumindo a defesa do Município se entender conveniente e oportuno; 
12. Requisitar a qualquer órgão da Administração Municipal, fixando prazo, os elementos de 
informação necessários ao desempenho de suas atribuições, podendo a requisição, em caso de 
urgência, ser feita verbalmente; 
13. Encaminhar a Assistência Jurídica, de acordo com as respectivas competências, os processos 
administrativos e judiciais para estudos; 
14. Aprovar, total ou parcialmente, ou rejeitar as manifestações jurídicas emitidas pela 
Assistência Jurídica do Município; 
15. Comunicar à Secretaria de Finanças os precatórios a serem pagos para a inclusão nas leis 
orçamentárias; 
16. Participar da elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei 
Orçamentária Anual; 
17. Representar o Município perante o Tribunal de Contas quando necessário; 
18. Elaborar projetos de lei e atos normativos de competência do Prefeito, assessorando os 
Secretários Municipais para expedição de tais atos, que lhe devem ser submetidos antes de sua 
edição; 
19. Participar dos eventos promovidos pela administração municipal buscando, sempre que 
necessário, promover a ordem, com dedicação e postura; 
20. Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas nesta Lei ou outras correlatas e eventuais 
previstas para o referido cargo; 
21. Executar cobrança judicial da dívida ativa ou de qualquer outra natureza; 
22. Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos 
orçamentários, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com 
determinações emanados do Chefe do Poder Executivo; 
23. Exercer outras atividades correlatas 
24. Decidir sobre a não interposição de recurso ou a desistência de interpostos, desde que 
devidamente fundamentado e autorizado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, especialmente 
quando contraindicada a medida, em face da jurisprudência predominante; 
25. Decidir a respeito da não propositura ou desistência de ações ou medidas judiciais, desde que 
devidamente fundamentado e autorizado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, especialmente 
quando o valor do benefício não justifique a lide ou, quando do exame da prova ou da situação 
jurídica, se evidenciar improbabilidade de resultado favorável; 
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26. Assessorar a Administração Pública Municipal nos atos relativos à aquisição, alienação, 
cessão, aforamento, locação, entrega e outros concernentes a imóveis do patrimônio do Município; 
27. Representar a Administração Pública Municipal direta ou indireta, junto aos órgãos 
encarregados da fiscalização orçamentária e financeira do Município; 
28. Padronizar, elaborar, examinar e aprovar previamente as minutas dos editais de licitação, 
contratos, acordos, convênios, ajustes e quaisquer outros instrumentos em que haja um acordo de 
vontades para formação de vínculo obrigacional, oneroso ou não, qualquer que seja a denominação 
dada aos mesmos, celebrados por quaisquer órgãos ou entidades integrantes da Administração do 
Município de São Roque do Canaã, inclusive seus aditamentos; 
29. Promover a uniformização da jurisprudência administrativa, de maneira a evitar contradição 
ou conflito de interpretação das leis e dos atos administrativos;  
30. Promover a pesquisa e a regularização dos títulos de propriedades do Município, à vista de 
elementos que lhe forem fornecidos pelos serviços competentes;  
31. Exercer função normativa, supervisora e fiscalizadora em matéria de natureza jurídica;  
32. Representar a Administração Pública Municipal junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, 
requerendo a inscrição, transcrição ou averbação de título relativo a imóvel de patrimônio do 
Município;  
33. Interpretação das leis; 
34. Velar pela legalidade e pela moralidade dos atos administrativos da Administração 
Municipal; 
35. Zelar pela observância das leis e atos emanados dos poderes públicos, 
36. Zelar para proteção dos bens e patrimônio do Município e de seu meio ambiente. 
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ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Fica a critério de cada candidato pesquisar a bibliografia que contemple o conteúdo programático expresso 
neste Edital. 
 
Procurador Municipal 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO: Organização administrativa brasileira. Princípios fundamentais. Administração 
direta, indireta e fundacional. Atos administrativos. Contratos Administrativos. Processo de licitação. Concessão de 
serviços públicos. Autorização e permissão. Poderes administrativos: vinculado, discricionário, regulamentar, 
disciplinar e de polícia. Desapropriação. Servidão. Requisição. Regime dos servidores públicos federais, admissão, 
concurso público, cargos em comissão, estabilidade, estágio probatório, remuneração, licença, aposentadoria. 
Processo disciplinar. Acumulação de cargos públicos. A prescrição no Direito Administrativo. Prescrição. 
Decadência e Preclusão. Controle da Administração Pública. Controle interno e externo. Controle externo a cargo do 
Tribunal de Contas. Controle jurisdicional. Responsabilidade do Estado no Brasil. Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Legislação Municipal de São Roque do Canaã – ES em vigor. 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL: Conceito. Classificação. Poder Constituinte. Princípio Hierárquico da Norma 
Constitucional. Controle de Constitucionalidade. Sistema Brasileiro. Inconstitucionalidade por omissão. Ação Direta 
de Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Princípios Fundamentais da Constituição de 
1988. Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos Sociais. Organização 
Política − Administrativa. União. Estados Federados. Municípios. Distrito Federal e Territórios. Intervenção. 
Administração Pública. Servidores Públicos Civis. Organização dos Poderes: Poder Legislativo. Organização, 
atribuições e competência do Congresso. Prefeitura dos Deputados e Senado Federal. Processo Legislativo. 
Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária. Poder Executivo. Presidência da República. Atribuições. 
Responsabilidades. Ministros de Estado. Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional. Poder Judiciário: 
Órgãos, competências e a reforma introduzida pela emenda 45/2004. Lei Orgânica Municipal de São Roque do Canaã 
- ES. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Parte geral – das normas 
fundamentais e da aplicação das normas processuais. Da função jurisdicional: da jurisdição e da ação; dos limites da 
jurisdição nacional e da cooperação internacional; da competência interna. Dos sujeitos do processo: das partes e dos 
procuradores; do litisconsórcio; da intervenção de terceiros; da advocacia pública. Dos atos processuais: da forma, 
do tempo e do lugar dos atos processuais; da comunicação dos atos processuais; das nulidades; da distribuição e do 
registro; do valor da causa. Da tutela provisória: disposições gerais; da tutela de urgência; da tutela da evidência. Da 
formação, da suspensão e da extinção do processo: da formação, suspensão e extinção do processo. Parte especial – 
do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença: do procedimento comum; do cumprimento da sentença; 
dos procedimentos especiais. Do processo de execução: da execução em geral; das diversas espécies de execução; 
dos embargos à execução; da suspensão e da extinção do processo de execução. Dos processos nos tribunais e dos 
meios de impugnação das decisões judiciais: da ordem dos processos e dos processos de competência originária dos 
tribunais; dos recursos. 
 
DIREITO CIVIL: Das Pessoas – pessoa natural, pessoa jurídica de direito privado e de direito público, do domicílio; 
Das Diferentes Classes de Bens; Dos Fatos Jurídicos - dos negócios jurídicos, dos atos jurídicos lícitos, dos atos 
ilícitos, da prescrição e da decadência, da prova; Do Direito das Obrigações – das modalidades das obrigações, da 
transmissão das obrigações, do adimplemento e extinção das obrigações, do inadimplemento das obrigações, A 
propriedade em geral – da aquisição da propriedade imóvel, da Usucapião, da aquisição da propriedade móvel, da 
Usucapião; Do Direito de Família – do casamento, das relações de parentesco, do regime de bens entre os cônjuges, 
do usufruto e da administração dos bens de filhos menores, dos alimentos, da união estável, da tutela e da curatela, 
Do Direito da Sucessão – da sucessão em geral, da sucessão legitima, da sucessão testamentária, do inventário e da 
partilha. 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO: Conceito, natureza, posição e autonomia. Relações do Direito Tributário com outros 
ramos do Direito. Conceito e classificação dos tributos. Espécies tributárias no Código Tributário Nacional (impostos, 
taxas e contribuições de melhoria). Código Tributário Municipal de São Roque do Canaã - ES. 
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ANEXO IV – Documentos exigidos para NOMEAÇÃO 
 

I. fotocópia do Registro Geral (C.I) com número, órgão expedidor e data de expedição do mesmo; (o 
candidato que possui identidade provisória deverá apresentar a fotocópia autenticada em cartório do Registro Geral 
(C.I) dentro do prazo validade); 

II. comprovante original de situação cadastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal (disponível no 
sítio: www.receita.fazenda.gov.br); 

III. Carteira Nacional de habilitação (CNH), expedida pelo órgão de trânsito competente (dentro da vigência) 
com categoria específica ao cargo para o qual está sendo nomeado. 

IV. fotocópia do título de eleitor (frente e verso); 
V. certidão em original de Quitação Eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral (disponível no sítio: 

http://www.tse.jus.br); 
VI. fotocópia do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação 

(para candidatos do sexo masculino); 
VII. apresentar 02 fotos 3x4 atuais; 

VIII. ter a escolaridade exigida para o exercício do cargo, com colação de grau anterior ao dia da nomeação; e 
os demais requisitos exigidos para o exercício do cargo; 

IX. certidão de regularidade (Certidão de Registro e Quitação) emitida pelo Conselho de Classe, que 
comprova a regularidade do candidato no conselho de classe ao qual pertence, devendo o mesmo encontrar-se em 
pleno gozo de seus direitos profissionais. 

X. ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo comprovada por profissionais 
designados pelo Município de São Roque do Canaã, incluindo-se a compatibilidade de deficiência, no caso dos 
candidatos aprovados que indicaram suas deficiências; 

XI. fotocópia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) onde conste fotografia, número/série, data 
da expedição da mesma, filiação, local de nascimento e página de contrato do primeiro emprego, mesmo que não 
tenha registro; 
XII. fotocópia de documento comprobatório de inscrição do PIS/PASEP, e em caso de não possuí-lo, 

apresentar extrato da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, comprovando a não inscrição nos referidos 
Programas, juntamente com declaração; 
XIII. comprovante de conta bancária (Banestes ou Banco do Brasil); 
XIV. certidão negativa (em original) expedida pelo cartório de distribuição Cível e Criminal do Fórum da 
Comarca de residência do candidato no Estado do Espírito Santo ou da Unidade da Federação em que tenha residido 
nos últimos 05 (cinco) anos (disponível no site: www.tjes.jus.br); 
XV. certidão negativa (em original) Justiça Federal (disponível no site: www.jfes.jus.br). 

XVI. certidão negativa de débito (em original) com o Município de São Roque do Canaã; 
XVII. fotocópia da Certidão de Nascimento dos dependentes legais (menores de 18 anos de idade, ou 24 anos, 
se cursando o curso superior); 

XVIII. comprovante original de situação cadastral do CPF dos dependentes legais (menores de 18 anos de idade 
ou 24 anos, se cursando o curso superior) emitido pelo site da Receita Federal (disponível no sítio: 
www.receita.fazenda.gov.br); 
XIX. fotocópia do Cartão de Vacinas para os dependentes legais (menores de 05 anos de idade) e/ou Declaração 
de matrícula Escolar (filhos maiores de 5 anos até 14 anos); 
XX. declaração com firma reconhecida em cartório de bens e valores que constituem o seu patrimônio; 

XXI. declaração com firma reconhecida em cartório de que não possui outro cargo público, a não ser as 
acumulações previstas no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal; 

XXII. declaração com firma reconhecida em cartório de que não percebe proventos de aposentadoria que 
caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal; 

XXIII. declaração com firma reconhecida em cartório de disponibilidade e compatibilidade diária de horários 
para o serviço público; 

XXIV. fotocópia da Certidão de Nascimento, ou se for casado, cópia da Certidão de Casamento, ou se for 
separado/divorciado cópia da Certidão de Casamento com a averbação da separação/divórcio, ou se for viúvo cópia 
da Certidão de Óbito do Cônjuge anexada à Certidão de Casamento, ou ainda, no caso de união estável, apresentar a 
competente declaração, anexando cópia do R.G. do cônjuge; 
XXV. fotocópia do comprovante de residência (água, energia ou telefone fixo). 

 
Em relação à apresentação do comprovante de residência, caso o mesmo esteja em nome: 
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a) do cônjuge, apresentar certidão de casamento; e 
b) de terceiros, o candidato deverá apresentar também declaração em original emitida pelo proprietário do imóvel 
com firma reconhecida em cartório 
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DECRETO Nº. 4.295/2019
Publicação Nº 217243

 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Lourenço Roldi, 88 – Bairro São Roquinho – São Roque do Canaã – ES 
CEP: 29665-000 – Telefone (027) 3729-1300 – CNPJ nº. 01.612.865/0001-71  

 

DECRETO N° 4.295/2019 
 

DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO EDITAL DE 
CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE 
CADASTRO DE RESERVA E PREENCHIMENTO DE 
VAGAS NO QUADRO DE CARREIRA DOS 
SERVIDORES PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO 
CANAÃ. 

 
O Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica Municipal; e considerando: 
 
a) o disposto no Art. 37, inciso II da Constituição Federal, bem como os Artigos 6º 

a 18 da Lei Municipal n º. 564 de 02 de dezembro de 2009; 
b) o disposto na Lei Municipal nº. 406 de 12 de junho de 2007 e posteriores 

alterações e na Lei Municipal nº. 407 de 12 de junho de 2007 e posteriores alterações, que trata do 
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores do Quadro de Provimento Efetivo 
Administrativo e do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores do Quadro de 
Provimento Efetivo da Área da Saúde, respectivamente, 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica aprovado o Edital de Concurso Público nº. 002/2019, conforme anexo 

único deste Decreto, destinado a formação de cadastro de reserva e preenchimento de vagas no quadro 
de carreira dos servidores públicos da Administração Municipal. 

 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito, 05 de agosto de 2019. 
 
 

RUBENS CASOTTI 
Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº. 4.295/2019 
 

EDITAL DE ABERTURA Nº 002/2019  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
O Prefeito do Município de São Roque do Canaã/ES, no uso de suas atribuições legais, com base na legislação vigente, 
notadamente a Lei Orgânica Municipal, Leis Municipais nº 407/2007, 564/2009 e suas alterações, bem como o Art. 37, 
inciso II da Constituição Federal, torna público a realização do Concurso Público 002/2019 para preenchimento de vagas 
no quadro permanente de servidores, por meio do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação - IDCAP, mediante as 
normas e condições estabelecidas neste Edital.  
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações, sendo executado pelo Instituto 
de Desenvolvimento e Capacitação - IDCAP. 
1.2. Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial de Brasília. 
1.3. A inscrição do candidato implicará a concordância plena e integral com os termos deste Edital e serão realizadas no 
site www.idcap.org.br. 
1.4. É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as publicações relativas a este Concurso 
Público no site www.idcap.org.br, não podendo sobre estas, a qualquer tempo ou esfera, alegar desconhecimento. 
1.5.  O Concurso Público destina-se ao preenchimento das vagas indicadas no item 3.1. e das que vierem a surgir a partir 
da publicação deste Edital, de acordo com a disponibilidade orçamentária, relativas aos cargos constantes no Item 3, 
obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste Edital. 
1.6.  A descrição das atribuições básicas dos cargos consta no Anexo II deste Edital. 
1.7.  Os conteúdos programáticos constam no Anexo III deste Edital. 
1.8.  Todos os questionamentos e/ou solicitações relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados ao Serviço 
de Atendimento ao Candidato – SAC do IDCAP por meio do Fale Conosco (e-mail) no site www.idcap.org.br ou pelo 
telefone (27) 3111-2211, de segunda a sexta-feira, dias úteis, das 08h às 12h e das 14h às 18h (horário de Brasília). 
 

2. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 
2.1. Qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente este edital ou suas eventuais alterações, por meio do 
endereço eletrônico www.idcap.org.br, de acordo com as instruções constantes na página do Concurso Público, nos 
prazos estipulados no Cronograma (Anexo I) deste Edital. 
2.2. Para requerer a impugnação, o impugnante deverá efetuar cadastro no endereço eletrônico do IDCAP, caso não seja 
cadastrado. 
2.3. O impugnante deverá, necessariamente, indicar o item/subitem que será objeto de sua impugnação. 
2.4. Os pedidos de impugnação serão julgados pelo IDCAP. 
2.5. Da decisão sobre a impugnação não cabe recurso administrativo. 
2.6. As respostas às impugnações serão disponibilizadas em um único arquivo no site www.idcap.org.br na data prevista 
no Cronograma (Anexo I) deste Edital. 
 

3. DAS VAGAS 
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3.1. A distribuição dos cargos, número de vagas, cargas horárias, salários e requisitos são os seguintes: 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CÓ
D CARGO VAGAS 

TOTAIS 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 
VAGAS 
PcD** 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
BÁSICO 

PRÉ-REQUISITOS 
(a serem 

comprovados na 
convocação) 

101 
Agente de 
Serviços 
Operacionais 

22 21 1 44 horas R$ 1.006,87 
Ensino 
Fundamental 
Incompleto. 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

CÓ
D CARGO VAGAS 

TOTAIS 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 
VAGAS 
PcD** 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
BÁSICO 

PRÉ-REQUISITOS 
(a serem 

comprovados na 
convocação) 

201 
Agente de 
Limpeza e 
Alimentação 

32 30 2 44 horas R$ 1.006,87 
Ensino 
Fundamental 
Completo. 

202 Motorista 11 10 1 44 horas R$ 1.274,01 

Ensino 
Fundamental 
Completo e Carteira 
de Habilitação 
Categoria “D”. 

 

NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

CÓ
D CARGO VAGAS 

TOTAIS 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 
VAGAS 
PcD** 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
BÁSICO 

PRÉ-REQUISITOS 
(a serem 

comprovados na 
convocação) 

301 
Agente 
Combate a 
Endemias 

3 3 - 44 horas R$ 1.274,01 

Ensino Médio, 
domínio da 
Legislação e 
Carteira Nacional 
de Habilitação 
Categoria “AB”. 

302 Agente de 
Portaria 5 5 - 44 horas R$ 1.089,03 Ensino Médio 

Completo 

303 Agente Fiscal 
Sanitário 1 1 - 44 horas R$ 1.274,01 

Ensino Médio, 
Domínio da 
Legislação e 
Carteira Nacional 
de Habilitação “AB”. 

304 Auxiliar 
Administrativo 8 8 - 44 horas R$ 1.274,51 

Ensino Médio e 
Curso de 
Informática. 
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305 
Auxiliar 
Consultório 
Dentário 

3 3 - 44 horas R$ 1.089,03 

Ensino Médio e 
Curso de 
Qualificação 
Profissional de 
Auxiliar de 
Consultório 
Dentário, 
promovido pela 
Associação 
Brasileira de 
Odontologia com 
duração mínima de 
600 horas, Registro 
no respectivo 
Conselho. 

306 
Auxiliar 
Técnico de 
Laboratório 

1 1 - 44 horas R$ 1.274,01 

Ensino Médio, 
Curso Técnico em 
Laboratório, 
Registro no CRF. 

307 Educador 
Social 2 2 - 44 horas R$ 1.089,03 Ensino Médio 

Completo. 

308 
Fiscal de 
Tributos 
Municipais 

CR* CR* - 44 horas R$ 1.676,51 

Ensino Médio e 
Carteira de 
Habilitação 
Categoria “AB”. 

309 

Mecânico de 
Veículos e 
Máquinas 
Leves e 
Pesadas 

1 1 - 44 horas R$ 1.676,51 Ensino Médio e 
Curso de Mecânico. 

310 
Operador de 
Máquinas 
Pesadas 

6 6 - 44 horas R$ 1.676,51 

Ensino Médio, 
Conhecimento na 
atividade e Carteira 
de Habilitação 
Categoria “D”. 

311 
Operador de 
Trator de 
Pneus 

1 1 - 44 horas R$ 1.274,01 

Ensino Médio, 
Conhecimento na 
atividade e Carteira 
de Habilitação 
Categoria “D”. 

312 Pedreiro 1 1 - 44 horas R$ 1.676,51 
Ensino Médio e 
Conhecimento na 
atividade. 

313 
Técnico em 
Processament
o de Dados 

2 2 - 44 horas R$ 1.274,01 

Curso Técnico ou 
Tecnólogo em 
Processamento de 
Dados. 
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NÍVEL SUPERIOR 

CÓ
D CARGO VAGAS 

TOTAIS 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 
VAGAS 
PcD** 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
BÁSICO 

PRÉ-REQUISITOS 
(a serem 

comprovados na 
convocação) 

401 Analista 
Contábil CR* CR* - 44 horas R$ 1.961,28 Ensino Superior em 

Ciências Contábeis.  

402 Analista 
Tributário CR* CR* - 44 horas R$ 1.961,28 

Ensino Superior 
Completo em 
Direito ou 
Administração de 
Empresas ou 
Economia ou 
Ciências Contábeis.  

403 Assistente 
Social 2 2 - 30 horas R$ 3.265,68 

Ensino Superior em 
Serviço Social, 
Registro no 
respectivo 
Conselho. 

404 
Auditor 
Público 
Interno 

1 1 - 40 horas R$ 3.673,45 

Ensino Superior em 
Ciências Contábeis 
ou Direito, Registro 
no respectivo 
Conselho ou 
Ordem. 

405 Cirurgião-
Dentista 3 3 - 40 horas R$ 3.673,45 

Ensino Superior em 
Odontologia, 
Registro no 
respectivo 
Conselho de Classe. 

406 Contador CR* CR* - 40 horas R$ 4.469,31 

Ensino Superior em 
Ciências Contábeis, 
Registro no 
respectivo 
Conselho. 

407 Engenheiro 
Ambiental 1 1 - 40 horas R$ 3.673,45 

Ensino Superior em 
Engenharia 
Ambiental, Registro 
no respectivo 
Conselho. 

408 Engenheiro 
Civil CR* CR* - 40 horas R$ 4.469,31 

Ensino Superior em 
Engenharia Civil, 
Registro no 
respectivo 
Conselho. 

409 Fisioterapeuta 1 1 - 30 horas R$ 3.265,68 

Ensino Superior em 
Fisioterapia, 
Registro no 
respectivo 
Conselho de Classe. 
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410 
Médico 
Auditor-Saúde 
Pública 

1 1 - 20 horas R$ 2.903,18 

Ensino Superior em 
Medicina, Registro 
no respectivo 
Conselho, Título de 
Especialização em 
Auditoria em 
Serviços de Saúde 
ou Administração 
Hospitalar e 
Serviços de Saúde 
concedidos pelas 
Sociedades 
Médicas, com 
registro no CRM. 

411 Médico Clínico 
Geral 2 2 - 20 horas R$ 2.903,18 

Ensino Superior em 
Medicina, Registro 
no respectivo 
Conselho, 
Residência em 
Clínica Médica 
reconhecida pelo 
MEC e/ou Título de 
Especialização 
concedido pelas 
Sociedades 
Médicas, com 
registro no CRM na 
área de Clínica 
Médica. 

412 Médico 
Ginecologista 2 2 - 20 horas R$ 2.903,18 

Ensino Superior em 
Medicina, Registro 
no respectivo 
Conselho, 
Residência 
reconhecida pelo 
MEC e/ou Curso de 
Especialização 
concedido pelas 
Sociedades 
Médicas, com 
registro no CRM na 
área de 
Ginecologia. 
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413 Médico 
Pediatra 2 2 - 20 horas R$ 2.903,18 

Ensino Superior em 
Medicina, Registro 
no respectivo 
Conselho, 
Residência 
reconhecida pelo 
MEC e/ou Título de 
Especialização 
concedido pelas 
Sociedades 
Médicas, com 
registro no CRM na 
área de Pediatria. 

414 Psicólogo 1 1 - 20 horas R$ 2.903,18 

Ensino Superior em 
Psicologia, Registro 
no respectivo 
Conselho. 

*CR = Cadastro de Reserva 
**PcD = Pessoa com Deficiência    
 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 
4.1. O valor correspondente à taxa de inscrição será conforme tabela abaixo: 

CARGO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

Nível Fundamental R$ 40,00 

Nível Médio/Técnico R$ 50,00 

Nível Superior R$ 60,00 
 
4.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital, seus anexos, eventuais retificações e certificar-
se de que preenche todos os requisitos exigidos ou de que preencherá no período oportuno descrito neste item. 
4.3.  As inscrições para o Concurso Público estarão abertas no período conforme ANEXO I – CRONOGRAMA deste Edital 
e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet no site www.idcap.org.br. As inscrições poderão ser prorrogadas, 
por necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a critério da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã e/ou do 
IDCAP. 
4.4. Para inscrever-se, o candidato deverá:  
a) Acessar, via Internet, o site www.idcap.org.br e localizar a área destinada ao Concurso Público da Prefeitura Municipal 
de São Roque do Canaã; 
b) Ler e estar de acordo com as normas deste Edital; 
c) Preencher total e corretamente a Ficha de Inscrição e em seguida enviá-la de acordo com as respectivas instruções; 
d) Após o envio da ficha de inscrição, automaticamente será gerado o boleto de pagamento do valor de inscrição, que 
deverá ser impresso e pago em qualquer agência bancária, ou por meio eletrônico, sendo de inteira responsabilidade do 
candidato a impressão e guarda do cartão de confirmação de inscrição. 
4.5. Não serão aceitas inscrições fora do prazo ou forma estipulados neste Edital. 
4.6.  Não serão aceitos pagamentos efetuados através de cheque. 
4.7. Será automaticamente cancelada a inscrição cujo o pagamento seja devolvido por qualquer motivo e/ou caso o 
pagamento não seja processado. 
4.8. O simples comprovante de agendamento bancário não será aceito como comprovante de pagamento. 
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4.9. É de inteira responsabilidade do candidato guardar o boleto e o comprovante de pagamento para futura conferência, 
em caso de necessidade. 
4.10. O pagamento do valor da inscrição após o vencimento, a realização de qualquer modalidade de pagamento que 
não seja pela quitação do boleto bancário e/ou o pagamento de valor distinto do estipulado neste Edital implicam o 
cancelamento da inscrição, não implicando em devolução da importância paga, ainda que constatada em valor maior 
que o estabelecido ou pago em duplicidade. 
4.11. A inscrição somente será efetivada após a confirmação do pagamento. 
4.11.1. O cartão de confirmação de inscrição estará disponível na área do candidato no site www.idcap.org.br, sendo de 
responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento. 
4.11.2. Quanto ao pagamento do boleto bancário, o candidato tem o dever de conferir todos os seus dados cadastrais e 
da inscrição nele registrados. As inscrições e/ou pagamentos que não forem identificados devido a erro na informação 
de dados pelo candidato no pagamento do referido boleto não serão aceitos, não cabendo reclamações posteriores neste 
sentido, nem tampouco a devolução de valores. 
4.12. O candidato SOMENTE poderá efetuar o pagamento do valor da inscrição por meio de boleto bancário emitido pelo 
IDCAP, gerado ao término do processo de inscrição. 
4.13. Não serão aceitas inscrições recebidas por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, transferência ou 
depósito em conta corrente, por depósito “por meio de envelope” em caixa rápido, DOC, ordem de pagamento, por 
agendamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital. 
4.14. Não haverá restituição do valor pago referente à taxa de inscrição em hipótese alguma, salvo em caso de 
cancelamento do Concurso Público, exclusão do cargo oferecido ou em razão de fato atribuível somente à Administração 
Pública. 
4.15. Até o encerramento das inscrições, todos os candidatos inscritos poderão reimprimir, caso necessário, o boleto 
bancário que estará disponível na área do candidato no endereço eletrônico www.idcap.org.br. 
4.16. O IDCAP e a Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã não se responsabilizam por inscrições não processadas 
por motivos de queda na transmissão de dados ocasionada por instabilidades, sinal fraco, dificuldades de acesso, 
ausência de sinal causada por problemas na rede de computadores, etc. 
4.17. O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão detectados na Ficha de Inscrição, sendo que caso 
seja feita qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, aquele que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas 
neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que 
aprovado, se houver constatação posterior. 
4.18. É vedada a transferência do valor pago pela inscrição, para terceiros, para outra inscrição ou para outro Concurso 
Público. 
4.19. Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos para alteração de opção de cargo, podendo o candidato, por sua 
inteira responsabilidade, realizar nova inscrição e consequente novo pagamento, não cabendo a devolução de valores já 
pagos. 
4.20. A qualquer tempo, mesmo após o término do processo de seleção, poderão ser anuladas a inscrição, as provas e a 
nomeação do candidato, quando verificada falsidade em qualquer declaração e/ou irregularidade nas provas e/ou em 
informações fornecidas. 
4.21. Caso seja verificada a existência de mais de uma inscrição efetivada por um candidato para um mesmo turno de 
prova, o candidato deverá optar na data da Prova Objetiva por qual cargo pretende concorrer. Consequentemente, o 
candidato será considerado ausente para as provas relativas aos demais cargos, não cabendo reclamações posteriores 
nesse sentido, nem mesmo quanto à restituição de valores pagos.  
4.22. O cartão de confirmação de inscrição e/ou do pagamento do valor da inscrição deverá(ão) ser mantido(s) em poder 
do candidato e apresentado(s) no local de realização das provas ou quando solicitado. 
4.23. O candidato que necessitar de alguma condição ou atendimento especial para a realização das provas deverá 
formalizar pedido, no momento da inscrição, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis, bem como realizar as 
demais providências contidas no Item 6 deste Edital. 
 

5. DAS INCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
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5.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes ou das que vierem 
a surgir no prazo de validade do Concurso Público, desde que os cargos pretendidos sejam compatíveis com a deficiência 
que possuem, conforme estabelece o Artigo 37, § 1°, do Decreto Federal nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Federal 
nº 5.296/2004, que regulamentam a Lei nº 7.853/1989 e alterações posteriores e Artigo 6, § 1°, da Lei nº 564/2009. 
5.2. Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pela legislação, é 
assegurado o direito de inscrição para a reserva de vagas em Concurso Público, devendo ser observada a compatibilidade 
das atribuições do cargo com a deficiência de que são portadoras. 
5.3. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a 
posse no cargo para o qual pretende concorrer, conforme especificado no presente Edital. 
5.4.  Se na aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) do total de vagas reservadas para o Cargo resultar número 
fracionado, adotar-se-á o seguinte procedimento:  
a) se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), este será desprezado, não sendo reservado vagas destinadas 
às pessoas portadoras de deficiência; 
b) se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos) este será arredondado, de modo que o número de 
vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência seja igual ao número inteiro subsequente.  
5.5.  As vagas destinadas aos candidatos inscritos na condição de deficiência, se não providas por falta de candidatos ou 
pela reprovação no certame, serão preenchidas pelos candidatos da Ampla Concorrência, observada a ordem 
classificatória.  
5.5.1. A ordem de convocação dos candidatos com deficiência será da seguinte forma: a primeira vaga destinada à pessoa 
com deficiência será a 10ª vaga, a segunda será a 30ª, a terceira será a 50ª, e assim sucessivamente.  
5.6. O candidato que se declarar com deficiência deverá marcar a opção no formulário de inscrição e enviar/anexar 
digitalmente (upload) o laudo médico (documento original ou cópia autenticada em cartório) atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
– CID.  
5.6.1. O laudo médico deverá ser enviado em formato PDF, com no máximo 2 MB. 
5.6.2. O fato de o candidato se inscrever como pessoa com deficiência e enviar laudo médico não configura participação 
automática na concorrência desta modalidade, devendo o laudo passar por uma análise do IDCAP. No caso de 
indeferimento, passará o candidato a concorrer somente às vagas de ampla concorrência. 
5.7. O laudo médico terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido, assim como não serão 
fornecidas cópias do mesmo.  
5.8. O laudo médico deverá ser emitido contendo às seguintes exigências: 
a) ter data de emissão de até 6 (seis) meses anteriores ao último dia de inscrição deste edital; 
b) constar o nome e o número do documento de identificação do candidato, o nome, número do registro no Conselho 
Local de Trabalho de Medicina (CRM) e assinatura do médico responsável pela emissão do laudo; 
c) a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID 10), bem como a causa da deficiência; 
d) a indicação, quando for o caso, a necessidade de uso de próteses ou adaptações; 
e) no caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de audiometria recente, 
realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições; 
f) no caso de deficiente visual, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de acuidade visual em AO (ambos 
os olhos), patologia e campo visual recente, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições. 
5.9. O laudo que não atender às exigências contidas neste Edital não terá validade, ficando o candidato impossibilitado 
de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. 
5.10. O candidato que se declarar deficiente no ato da inscrição e não entregar o laudo médico, será desconsiderado 
como tal e não poderá, posteriormente, alegar essa condição para reivindicar qualquer garantia legal no Concurso 
Público. 
5.11. A classificação do candidato na condição de pessoa com deficiência obedecerá aos mesmos critérios adotados para 
os demais candidatos. 
5.12. O grau de deficiência do candidato não poderá ser invocado como causa de aposentadoria por invalidez.  



06/08/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1320

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 288

                    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 
                ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
                CONCURSO PÚBLICO 002/2019 
 

 

   
Página 9 

5.13. Os termos deste capítulo apenas possibilitam ao candidato a inscrição como pessoa com deficiência, mas não 
isentam o mesmo de pagamento do valor da inscrição. 
5.14. O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência poderá requerer atendimento especial, indicando as 
condições de que necessita para a realização das provas, conforme previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal nº 
3.298/99. 
5.15. A classificação e aprovação do candidato não garante a ocupação da vaga reservada às pessoas com deficiência, 
devendo ainda, quando convocado, submeter-se à Perícia Médica que será promovida pela Prefeitura Municipal de São 
Roque do Canaã. 
5.15.1. A perícia médica terá decisão terminativa sobre a qualificação da deficiência do candidato classificado. 
5.16. O não cumprimento do disposto neste item, a reprovação na perícia médica ou o não comparecimento à perícia 
acarretará a perda do direito às vagas que forem destinadas aos candidatos em tais condições. 
5.16.1. O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do processo, em qualquer 
fase deste Concurso Público, e responderá, civil e criminalmente, pelas consequências decorrentes do seu ato. 
5.17. Conforme o estabelecido na legislação vigente, o candidato que não se enquadrar como pessoa com deficiência na 
perícia médica, caso seja aprovado em todas as fases do Concurso Público, continuará figurando apenas na lista de 
classificação geral do cargo, desde que se encontre no quantitativo de corte previsto para ampla concorrência em cada 
etapa, quando houver; caso contrário, será eliminado do certame. 
5.18. Caso a perícia médica confirme a deficiência declarada pelo candidato classificado, ele será convocado nessa 
condição, ficando a cargo de uma equipe multiprofissional, instituída nos moldes do artigo 43 do Decreto Federal nº 
3.298/99, a avaliação da compatibilidade entre a natureza da deficiência apresentada pelo candidato e as atribuições 
inerentes ao cargo para o qual foi nomeado. 
 

6. DO ATENDIMENTO AOS CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS  

 
6.1.  O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar, no formulário de 
solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários, tais como: sala de fácil acesso, prova ampliada, intérprete de 
Língua Brasileira de Sinais (Libras). A solicitação de condições especiais será atendida segundo critérios de viabilidade e 
de razoabilidade. 
6.1.1. O candidato que solicitar Ledor ou Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) deverá enviar/anexar 
digitalmente (upload) o laudo médico (documento original ou cópia autenticada em cartório) atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
– CID. 
6.1.1.1. No caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de audiometria recente, 
realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições. 
6.1.1.2. No caso de deficiente visual, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de acuidade visual em AO 
(ambos os olhos), patologia e campo visual recente, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições. 
6.2. Será divulgada no site www.idcap.org.br a relação de candidatos que tiverem deferidos ou indeferidos os pedidos 
de atendimento especial para a realização das provas. 
6.2.1. O candidato cujo pedido de atendimento especial for indeferido poderá interpor recurso nos prazos definidos no 
Cronograma (Anexo I) deste edital, por meio do formulário eletrônico disponível na área do candidato. 
6.3. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá solicitar atendimento 
especial para tal fim, conforme item 7. 
6.4. Aos candidatos com deficiência visual (cegos), a prova será eventualmente realizada com o auxílio de um ledor, que 
transcreverá as respostas para o candidato. 
6.5. Aos candidatos com deficiência visual (baixa visão) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas provas 
nesse sistema. Para tanto, o candidato deverá indicar o tamanho da fonte de sua prova ampliada, entre 18 ou 24. Não 
havendo indicação de tamanho de fonte, a prova será confeccionada em fonte 18. 
6.6. O candidato que porventura declarar indevidamente, quando do preenchimento do formulário de inscrição via 
Internet, ser pessoa com deficiência deverá, após tomar conhecimento da situação da inscrição nessa condição, entrar 
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em contato com o IDCAP por meio do Fale Conosco (e-mail) na área do candidato para a correção da informação, por 
tratar-se apenas de erro material e inconsistência efetivada no ato da inscrição. 
 

7. DA CANDIDATA LACTANTE 

 
7.1. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova, poderá fazê-lo em sala reservada, 
desde que o requeira no formulário de inscrição, observando os procedimentos a seguir. 
7.1.1. A lactante deverá apresentar-se, no dia da aplicação da prova, no respectivo horário para o qual foi convocada, 
com o acompanhante e a criança.  
7.1.2. A criança deverá ser acompanhada de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela 
candidata) e permanecer em ambiente reservado.  
7.1.3. Não será disponibilizado, pelo IDCAP, responsável para a guarda da criança, e a sua ausência acarretará à candidata 
a impossibilidade de realização da prova.  
7.1.4.  Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de 
prova, acompanhada de uma fiscal.  
7.1.5. Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada 
a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata.  
7.1.6. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
 

8. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

 
8.1.  Poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição: 
8.1.1. Os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e 
forem membros de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 26 de junho de 2007. 
8.1.1.1. O candidato inscrito no Cadastro Único que desejar solicitar isenção deverá indicar no formulário de inscrição tal 
intenção, informando obrigatoriamente o Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico, bem como 
preenchendo as informações estabelecidas como obrigatórias.  
8.1.1.2. Não serão aceitos NIS: 
a) Que não estiverem no nome do candidato à vaga, mesmo que dentro da renda per capita familiar dentro do perfil; 
b) Com status inválido e/ou excluído na base de dados do CadÚnico; 
c) Identificado na base do Cadastro Único com renda per capita familiar fora do perfil. 
8.1.1.3.  Não serão realizados pedidos de correção do NIS digitado erroneamente. 
8.1.1.4.  Não serão aceitas alterações no NIS após a efetivação da inscrição. 
8.1.1.5. Para que o candidato não tenha problemas com indeferimento da solicitação é necessário que indique em sua 
Ficha de Inscrição os dados cadastrais exatamente como estão no CadÚnico. 
8.1.1.6. Quaisquer inconsistências cadastrais podem interferir no processo de concessão da isenção. Portanto, caso o 
cadastro do candidato esteja com dados incorretos, será necessário realizar, primeiramente, a atualização cadastral, para 
depois solicitar a isenção de pagamento. 
8.1.1.7. É necessário um prazo mínimo de 45 dias, a partir da data em que foi incluído no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal, para que o candidato conste na base do CadÚnico do MDS. 
8.1.1.8. O IDCAP verificará a veracidade das informações prestadas pelo candidato junto ao órgão gestor do CadÚnico. 
8.1.2. Os candidatos que forem doadores de medula óssea, devidamente cadastrado, nos termos da Lei Estadual nº 
10.607/2016.  
8.1.2.1 O candidato que desejar solicitar isenção, na modalidade de Doador de Medula Óssea, deverá indicar no 
formulário de inscrição tal intenção e comprovar essa condição mediante: 
a) cópia simples do documento oficial de identificação com foto, filiação e assinatura; 
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b) documento original ou cópia autenticada do comprovante ou Carteira de Inscrição do candidato como Doador de 
Medula Óssea. 
8.1.2.2. Os documentos relacionados no item 8.1.2.1 deverão ser digitalizados em um único arquivo, no formato PDF, e 
enviados eletronicamente em formulário próprio disponibilizado no processo de inscrição do candidato. 
8.1.2.3. As digitalizações ilegíveis serão desconsideradas. 
8.2. Na existência de mais de uma solicitação de isenção por um mesmo candidato para mais de um cargo, somente 
será considerada válida e homologada aquela que tiver sido realizada por último. 
8.3. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo este 
responder, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará em sua eliminação do Concurso Público, 
além da aplicação das demais sanções legais. 
8.4.  A isenção da taxa de inscrição deverá ser pleiteada somente nos 05 (cinco) primeiros dias de inscrição, e, para tanto, 
o candidato deverá: 
8.4.1. Acessar o site www.idcap.org.br e escolher a opção ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, preencher o formulário 
gerado (informações obrigatórias) e finalizar sua inscrição. 
8.5. A relação dos pedidos de isenção de taxa deferidos e indeferidos será divulgada no endereço eletrônico 
www.idcap.org.br em data definida no Cronograma deste Edital. 
8.6. O candidato cuja documentação de isenção do valor da taxa de inscrição for indeferida deverá entrar no site 
www.idcap.org.br até o último dia válido para inscrição, imprimir o seu boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa. 
8.6.1. Deste indeferimento caberá recurso no prazo estipulado no Cronograma (Anexo I) deste Edital. 
8.6.2. Deferido o pedido de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá aguardar a publicação da convocação para 
prova de acordo com o Cronograma deste Edital. 
 

9. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 

 
9.1. O Concurso Público será composto pelas seguintes etapas: 

ETAPA CARGO TIPO 

Prova Objetiva Todos os Cargos Eliminatória e Classificatória 

Redação Todos os Cargos do Nível Superior Eliminatória e Classificatória 

Prova Prática 

201 – Agente de Limpeza e Alimentação 
202 – Motorista 
301 – Agente de Combate a Endemias 
303 – Agente Fiscal Sanitário 
304 – Auxiliar Administrativo 
308 – Fiscal de Tributos Municipais 
309 – Mecânico de Veículos e Máquinas Leves e Pesadas 
310 – Operador de Máquinas Pesadas 
311 – Operador de Trator de Pneus 
312 – Pedreiro 

Eliminatória e Classificatória 

 

10. DA PROVA OBJETIVA 

 
10.1. A Prova Objetiva será aplicada a todos os candidatos com inscrições deferidas e será elaborada com base no 
Conteúdo Programático contido no Anexo III deste Edital.  
10.2.  A aplicação das Provas Objetivas será realizada em data conforme estipulado no Cronograma (Anexo I) deste Edital, 
em turno conforme estipulado na tabela abaixo: 

CARGOS TURNO HORÁRIO 
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Nível Médio e Técnico Matutino 09:00 às 12:00 
Nível Fundamental Incompleto 
Nível Fundamental Completo Vespertino 14:00 às 17:00 

Nível Superior Vespertino 14:00 às 18:00 
 
10.2.1.  Não haverá prorrogação do tempo de duração das provas, respeitando-se as condições previstas neste Edital. 
10.2.2. Cada questão terá 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D, E), sendo apenas uma correta. 
10.3. Grade de Prova: 

QUADRO DE PROVAS – NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E INCOMPLETO 
PROVAS Nº DE QUESTÕES PESO DAS QUESTÕES TOTAL DE PONTOS 
Língua Portuguesa 10 4,00 40,00 

Matemática 10 3,00 30,00 

Conhecimentos Gerais 10 3,00 30,00 

Total 30 - 100,00 
QUADRO DE PROVAS – NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 
PROVAS Nº DE QUESTÕES PESO DAS QUESTÕES TOTAL DE PONTOS 
Língua Portuguesa 10 2,00 20,00 

Matemática 10 2,00 20,00 

Conhecimentos Gerais 10 2,00 20,00 

Conhecimentos Específicos 10 4,00 40,00 

Total 40 - 100,00 
 

QUADRO DE PROVAS – NÍVEL SUPERIOR  
PROVAS Nº DE QUESTÕES PESO DAS QUESTÕES TOTAL DE PONTOS 
Língua Portuguesa 10 2,00 20,00 

Conhecimentos Gerais 10 2,00 20,00 

Conhecimentos Específicos 20 3,00 60,00 

Total 40 - 100,00 
 

10.4. O candidato realizará a prova, exclusivamente, no local indicado pelo IDCAP.  
10.5. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados existentes nos locais disponibilizados 
no Município de São Roque do Canaã, o IDCAP poderá alocá-los em municípios próximos à determinada para aplicação 
das provas, não assumindo qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alimentação e alojamento desses 
candidatos. 
10.6. O candidato transcreverá as respostas da Prova Objetiva para a Folha de Respostas, utilizando-se para esta 
finalidade exclusivamente de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente. 
10.7.  A Folha de Respostas será o único documento válido para a correção da Prova Objetiva e o candidato será o único 
responsável pelo seu preenchimento, devendo proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste 
Edital e na capa de Caderno de Questões. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro de 
preenchimento por parte do candidato. 
10.8. Para cada questão, o candidato deverá marcar, obrigatoriamente, somente uma das cinco opções nos campos da 
Folha de Respostas e arcará com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. Serão consideradas marcações 
indevidas as que estiverem em desacordo com este Edital ou com a Folha de Respostas, tais como marcação rasurada ou 
emendada, ou campo de marcação não preenchido integralmente. As marcações indevidas serão da exclusiva 
responsabilidade do candidato. 
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10.9. É vedado ao candidato amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua Folha de Respostas, 
sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica. 
10.10. É responsabilidade do candidato à conferência de seus dados pessoais, em especial o nome, o número de inscrição, 
o número de seu documento de identidade, cargo de sua opção, o tipo de prova impresso (quando houver) e a marcação 
do gabarito na sua Folha de Respostas. 
10.11. Quanto aos Cadernos de Questões, após a distribuição destes e antes do início da prova, sob hipótese ainda que 
remota, de ocorrência de falhas na impressão, haverá substituição dos cadernos com manchas, borrões e/ou qualquer 
imperfeição que impeça a nítida visualização da prova. 
10.12. Ao candidato só será permitida a realização da prova na respectiva data, horário e no local divulgado. 
10.13. Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento ao local e horário da prova 
divulgados, na ocasião da publicação do Edital, implicará a eliminação automática do candidato do certame. 
10.14. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos e somente será admitido à sala de provas, munido de:  
a) Caneta esferográfica de tinta azul ou preta de material transparente; 
b) Original de um dos seguintes documentos de identificação (dentro do prazo de validade com foto): Carteira de 
Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado 
Militar, Carteira Nacional de Habilitação expedida nos termos da Lei Federal n.º 9.503/97 ou Passaporte; 
c) Caso assim desejar, água acondicionada em embalagem plástica transparente sem qualquer etiqueta ou rótulo. 
10.15. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do 
candidato. 
10.16. Sugerimos que o candidato compareça ao local designado para as provas com Comprovante Definitivo de Inscrição 
(CDI) emitido pela internet. 
10.17. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial, compreendendo 
coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 
10.18. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação gere dúvidas quanto 
à fisionomia, à assinatura, à condição de conservação do documento e/ou à própria identificação. 
10.19. Os candidatos só poderão sair do local de realização da prova após 1 (uma) hora do início da mesma.  
10.19.1.  A saída com caderno de questões só será permitida 1 (uma) hora antes do término da prova. 
10.19.2.  Em hipótese alguma o candidato poderá retirar-se da sala portando o Cartão de Respostas, sendo eliminado 
automaticamente do certame. 
10.20. O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização da Prova Objetiva após assinatura da Lista de Presença 
e recebimento de sua Folha de Respostas até o início efetivo da prova e, após este momento, somente acompanhado 
por fiscal. Portanto, é importante que o candidato utilize banheiros e bebedouros, se necessitar, antes de sua entrada na 
sala.    
10.21. Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine 
sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização da prova, retirando-se da mesma 
de uma só vez. 
10.22. Não será permitida a permanência de candidatos que já tenham terminado a prova no local de realização destas. 
Ao terminarem, os candidatos deverão retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização 
dos banheiros e bebedouros. 
10.23. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do 
afastamento de candidato da sala de provas. 
10.24. Durante a realização da prova não será permitida (o): 
a) A comunicação entre candidatos; 
b) Consulta a livros, revistas, folhetos, anotações ou quaisquer outras fontes; 
c) O uso de máquina fotográfica, gravador ou qualquer outro receptor de mensagens; 
d) O uso de boné, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que impeça a visão total das orelhas do candidato; 
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e) O uso de óculos escuros; 
f) O uso de objetos eletrônicos como aparelhos celulares, Notebook, Tablet, Ipod, Ipad, Iphone, e outros aparelhos que 
permitam a comunicação de informações e dados. 
10.25.  Os candidatos com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as orelhas à mostra. 
10.26. O candidato que for identificado não cumprindo qualquer um dos itens de segurança em qualquer dependência 
ou no trajeto da sala ao banheiro será eliminado do Concurso Público, devendo sair imediatamente do local de prova. 
10.27. Não será permitido o uso de telefone celular durante a realização da prova. Os celulares deverão ser guardados 
em envelope de segurança devidamente lacrados. Caso o telefone celular de um candidato toque dentro do envelope, o 
mesmo será recolhido, entregue na coordenação e devolvido ao candidato após a prova.  
10.27.1. Será eliminado o candidato que estiver com celular fora do envelope de segurança durante a realização das 
provas. 
10.28. No dia da realização das avaliações, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação destas 
informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 
10.29. O IDCAP submeterá os candidatos ao sistema de detecção de metal no dia de realização das provas. 
10.30. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato entrar ou permanecer no local de exame 
portando arma (s), mesmo que possua o respectivo porte.  
10.31. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) Apresentar-se após o horário estabelecido; 

b) Não apresentar o documento de identificação conforme previsto na letra “b” do item 10.14; 
c) Ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outras pessoas; 
e) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) Lançar mão de meios ilícitos para executar a prova; 
g) Recusar a submeter-se ao detector de metais; 
h) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer material que não o fornecido; 
i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
j) Agir com incorreção ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da prova. 
10.32. Ocorrendo alguma situação de emergência médica, o candidato será encaminhado para atendimento médico 
local. 
10.33. Caso exista a necessidade de ausentar-se para atendimento médico ou hospitalar, o candidato não poderá retornar 
ao local de prova, sendo eliminado do Concurso Público. 
10.34. A Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã e o IDCAP não se responsabilizam por nenhum objeto perdido nem 
por danos neles causados. 
 

11. DA REDAÇÃO 

 
11.1. A Prova de Redação será aplicada para todos os candidatos às vagas dos cargos de NÍVEL SUPERIOR, com inscrição 
deferida, na mesma data e horário da Prova Objetiva, sendo que serão corrigidas SOMENTE as dos candidatos 
classificados na Prova Objetiva, incluindo os empatados na última posição do limite abaixo estabelecido: 

CARGOS QUANTIDADE DE REDAÇÃO A SER CORRIGIDA 
401 – Analista Contábil 10 
402 – Analista Tributário 10 
403 – Assistente Social 20 
404 – Auditor Público Interno  10 
405 – Cirurgião-Dentista 30 
406 – Contador 10 
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407 – Engenheiro Ambiental 10 
408 – Engenheiro Civil 10 
409 – Fisioterapeuta 10 
410 – Médico Auditor – Saúde Pública 10 
411 – Médico Clínico Geral 20 
412 – Médico Ginecologista 20 
413 – Médico Pediatra 20 
414 – Psicólogo 10 

 
11.1.1. Os candidatos com inscrição deferida na modalidade PcD (Pessoa com Deficiência) que não estiverem dentro do 
posicionamento definido no subitem anterior, se classificados na etapa da Prova Objetiva, terão a redação corrigida em 
até um limite de 5 (cinco) candidatos. 
11.2. Todos os candidatos que não tiverem a Prova de Redação corrigida serão automaticamente eliminados do Concurso 
Público. 
11.3. A Prova de Redação terá como objetivo apurar a capacidade do candidato em produzir texto dissertativo, 
organizado de forma ordenada e coerente dentro da norma culta, com base em tema dado.  
11.4. O candidato deverá redigir texto de no mínimo de 15 (quinze) e, no máximo, 30 (trinta) linhas, sendo 
desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que 
ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas permitidas para a elaboração do texto.  
11.5. A Prova de Redação será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, nos seguintes critérios: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  NOTA 
MÁXIMA 

Recursos de Linguagem (clareza; adequação do vocabulário/linguagem; riqueza do vocabulário; 
construção dos períodos). 2,00 

Aspectos Argumentativos (Argumentação e criticidade; uso de exemplos, dados e citações; riqueza e 
consistência das ideias; adequação à proposta).  2,00 

Estrutura do Texto (introdução; desenvolvimento conclusão; sequência de ideias). 2,00 
Aspectos Gramaticais (grafia; pontuação; concordância). 2,00 
Domínio do Tema.  2,00 
TOTAL 10,00 

 
11.6. Será atribuída nota ZERO à Prova de Redação nos seguintes casos:  
a) Fuga em relação à proposta apresentada;  
b) Apresentação de textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou 
forma em verso);  
c) Escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade;  
d) Entrega da prova em branco;  
e) Apresentação em letra ilegível. 
11.6.1. Será eliminado do Concurso o candidato que obtiver nota inferior a 5 (cinco) pontos na redação. 
11.7. Para a realização da Prova de Redação, o candidato receberá caderno específico, no qual redigirá o texto, de próprio 
punho, com caneta de tinta azul ou preta e letra legível.  
11.8. O texto definitivo será o único documento válido para a correção da Prova de Redação. As folhas para rascunho são 
de preenchimento facultativo, e não valem para a finalidade de correção.  
 

12. DA PROVA PRÁTICA 

  
12.1. A Prova Prática será realizada para os cargos AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AGENTE DE LIMPEZA E 
ALIMENTAÇÃO, AGENTE FISCAL SANITÁRIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MOTORISTA, FISCAL DE TRIBUTOS 
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MUNICIPAIS, MECÂNICO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LEVES E PESADAS, OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS, OPERADOR 
DE MÁQUINAS PESADAS E PEDREIRO,  no local e horário a serem determinados no edital de convocação que será 
publicado no site www.idcap.org.br. 

12.2. A Prova Prática será de caráter ELIMINATÓRIO e CLASSIFICATÓRIO. 

12.3. Serão convocados para a Prova Prática os candidatos com inscrições deferidas, por ordem de classificação Prova 
Objetiva, até o limite abaixo estabelecido, incluindo os empatados na última posição deste limite, ressalvando o disposto 
no item 12.3.1. 

12.3.1. Os candidatos com inscrição deferida na modalidade PcD (Pessoa com Deficiência) que não estiverem dentro do 
posicionamento definido no subitem anterior, se classificados na etapa da Prova Objetiva, farão a Prova Prática em até 
um limite de 5 (cinco) candidatos. 
12.3.2. Quantidade de convocados para a Prova Prática por cargo: 

CARGOS QUANTIDADE DE CONVOCADOS 
201 – Agente de Limpeza e Alimentação 90 
202 – Motorista 44 
301 – Agente de Combate a Endemias 12 
303 – Agente Fiscal Sanitário 5 
304 – Auxiliar Administrativo 40 
308 – Fiscal de Tributos Municipais 5 
309 – Mecânico de Veículos e Máquinas Leves e Pesadas 5 
310 – Operador de Máquinas Pesadas   24 
311 – Operador de Trator de Pneus 5 
312 – Pedreiro 5 

 
12.4. As Provas Práticas serão realizadas em data conforme estipulado no Cronograma (Anexo I) deste Edital, em turno 
conforme estipulado na tabela abaixo: 

CARGOS TURNO 

Nível Médio e Técnico Matutino 
Nível Fundamental Incompleto 
Nível Fundamental Completo Vespertino 

 
12.5. O candidato deverá comparecer no local e data designados, com no mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência 
do horário previsto para início, portando Cartão de Inscrição, Documento Oficial e Original com Foto, não podendo, em 
hipótese alguma, realizar a prova em data e horários diferentes. 

12.5.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade 
original e/ou Carteira Nacional de Habilitação – CNH (para os cargos Motorista, Agente de Combate a Endemias, Agente 
Fiscal Sanitário, Fiscal de Tributos Municipais, Operador de Máquinas e Operador de Trator de Pneus), por motivo de 
perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, 
no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de 
impressão digital em formulário próprio. 

12.5.2. O candidato que fará a prova prática para Motorista, Agente de Combate a Endemias, Agente Fiscal Sanitário, 
Fiscal de Tributos Municipais, Operador de Máquinas Pesadas e Operador de Trator de Pneus deverá, ainda, estar 
munido de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida, com categoria pertinente ao cargo. Não será permitido, em 
hipótese alguma, a realização da Prova Prática pelo candidato que não apresentar CNH original ou com data de 
validade vencida, seja qual for o motivo alegado. 
12.6. A Prova Prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos, distribuídos em conformidade com os testes 
que serão estabelecidos, levando em consideração a natureza do cargo e as atribuições previstas no Anexo II. 

12.6.1. Os critérios para a avaliação e pontuação da Prova Prática, de acordo com os cargos, serão os seguintes: 
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12.6.1.1. Agente de Limpeza e Alimentação: Será avaliado o conhecimento do candidato quanto a higiene e limpeza do 
local de trabalho e dos utensílios, ao uso do material de limpeza durante a execução das tarefas, a agilidade e iniciativa 
para realizar as tarefas relativas ao cargo, o cálculo e o preparo de refeições. 

ITENS AVALIADOS PONTUAÇÃO MÁXIMA 
Seleção e uso do material adequado à atividade desenvolvida. 3 
Manuseio correto dos alimentos e instrumentos de trabalho. 5 
Utilização dos equipamentos de proteção individual e apresentação pessoal. 5 
Agilidade no desempenho das tarefas. 5 
Organização e limpeza dos materiais e da cozinha durante e após a execução das tarefas.  5 
Resultado satisfatório da atividade solicitada. 7 
TOTAL 30 

 

12.6.1.2. Motorista, Agente de Combate a Endemias, Agente Fiscal Sanitário e Fiscal de Tributos Municipais: Será 
avaliado o conhecimento do candidato na realização do teste de condução em veículo automotivo, compatível com a 
categoria exigida, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo examinador, buscando evidenciar de forma 
profissional a postura do condutor candidato. 

12.6.1.2.1. O candidato convocado receberá 30 pontos iniciais e ao decorrer da avaliação, o examinador descontará a 
pontuação relativa a cada falta que o candidato cometer, com efeito acumulativo, podendo o candidato receber 
pontuação zero. Falta eliminatória acarreta a eliminação automática do candidato. 

ITENS AVALIADOS 
I - FALTAS ELIMINATÓRIAS 
Não colocar o veículo na área balizada em, no máximo, três tentativas, no tempo estabelecido. 
Transitar na contramão de direção.  
Provocar acidente durante a realização da prova. 
Perder o controle da direção do veículo em movimento. 
Exceder a velocidade regulamentada para a via. 
II – FALTAS GRAVÍSSIMAS (-4 pontos) 
Avançar sobre o meio fio. 
Desobedecer a sinalização semafórica e de parada obrigatória. 
Não completar a realização de todas as etapas da prova no tempo determinado. 
Avançar a via preferencial. 
III – FALTAS GRAVES (-3 pontos) 
Desobedecer a sinalização da via ou ao agente da autoridade de trânsito. 
Não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via transversal mesmo que ocorra sinal 
verde para o veículo. 
Manter a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso do exame ou parte dele. 
Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente. 
Não usar devidamente o cinto de segurança. 
IV – FALTAS MÉDIAS (-2 pontos) 
Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar com freio de mão inteiramente livre. 
Interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova. 
Desengrenar o veículo nos declives. 
Usar o pedal de embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens. 
Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro. 
Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta durante o percurso. 
V – FALTAS LEVES (-1 ponto) 
Provocar movimentos irregulares no veículo sem motivo justificado. 
Ajustar incorretamente o banco, espelhos e retrovisores do veículo destinado ao condutor. 
Utilizar ou interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo. 
Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada. 
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12.6.1.3. Auxiliar Administrativo: Será avaliado o conhecimento do candidato através da utilização de microcomputador 
com sistema operacional Windows, editor de texto (Microsoft Word) e editor de planilhas (Microsoft Excel), de acordo 
com as orientações e tempo determinado pelo examinador, e consistirá em elaboração, digitação e formatação de textos, 
cálculos e funções de planilhas. 

ITENS AVALIADOS PONTUAÇÃO MÁXIMA 
Utilização correta dos equipamentos e apresentação pessoal. 9 
Desempenho na execução da tarefa. 12 
Organização e produtividade. 9 
TOTAL 30 

 
12.6.1.4. Mecânico de Veículos e Máquinas Leves e Pesadas: Será avaliado o conhecimento do candidato, de acordo 
com as orientações e tempo determinado pelo examinador, através da identificação nominal, manuseio das ferramentas 
e equipamentos utilizados na prova e a execução de tarefas relativas às atribuições do cargo. 

ITENS AVALIADOS PONTUAÇÃO MÁXIMA 
Conhecimento e identificação de motores e seus sistemas. 6 
Conhecimento de caixa, transmissão, freios, eletricidade e suspensão. 6 
Conhecimento de sistema de alimentação de combustível. 6 
Manuseio e interpretação de painel de controles e instrumentos. 6 
Conhecimento e manuseio das ferramentas e equipamentos. 6 
TOTAL 30 

 

12.6.1.5. Operador de Máquinas Pesadas e Operador de Trator de Pneus: Será avaliado o conhecimento do candidato, 
de acordo com as orientações e tempo determinado pelo examinador, através do teste realizado em 
equipamento/máquina, consistindo em executar tarefa própria do equipamento/máquina. 

ITENS AVALIADOS PONTUAÇÃO MÁXIMA 
Habilidade Operacional 9 
Qualidade e Segurança 6 
Assimilação 9 
Coordenação Motora 3 
Iniciativa 3 
TOTAL 30 

 
12.6.1.6. Pedreiro: Será avaliado, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo examinador, o conhecimento 
do candidato através da identificação nominal das ferramentas e equipamentos utilizados na prova, construção de muro 
com as dimensões indicadas pela banca ou outra situação pertinente, utilização de forma adequada as ferramentas 
fornecidas pelo IDCAP. 

ITENS AVALIADOS PONTUAÇÃO MÁXIMA 
Identificar nominalmente as ferramentas e equipamentos utilizados na prova. 6 
Construir o muro com as dimensões indicadas pela banca. 6 
Usar de forma adequada as ferramentas fornecidas pela banca. 6 
Verificar a perpendicularidade e dimensões do muro. 6 
Verificar o acabamento do muro: amarração das camadas, cortes dos tijolos, extremidades 
do muro. 

6 

TOTAL 30 
 
12.7. Não haverá adaptação da Prova Prática às condições do candidato, não havendo tratamento diferenciado a nenhum 
candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas, tais como alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou 
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temporárias, deficiências, estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões ou outras situações que impossibilitem, 
diminuam ou limitem a capacidade física e/ou orgânica do candidato. 

12.8. Será eliminado do Concurso Público, nesta fase, o candidato que: 

a) Retirar-se do recinto da prova durante sua realização sem a devida autorização ou que não estiver no local da prova 
no horário previsto para assinar a lista de chamada, sendo automaticamente eliminado;  

b) Não apresentar a documentação exigida;  

c) Não obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento na pontuação final da prova prática; 

d) Faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes e/ou 
candidatos;  

e) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução dos testes ou tentando usar de meios fraudulentos 
e/ou ilegais para a realização da prova;   

f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

12.9. Não será permitido o uso de telefone celular durante a realização da prova prática. Os celulares deverão ser 
guardados em envelope de segurança devidamente lacrados. Caso o telefone celular de um candidato toque dentro do 
envelope, o mesmo será recolhido, entregue na coordenação e devolvido ao candidato após a prova.  
12.9.1. Será eliminado o candidato que estiver com celular fora do envelope de segurança durante a realização da prova. 
12.10. É PROIBIDO ao candidato fotografar ou filmar a sua realização de prova ou a de terceiros. O descumprimento desta 
normativa implicará na eliminação sumária do candidato do Concurso Público. 
12.11. Não será permitida a presença no local de prova de pessoas estranhas ao Concurso Público (parentes, amigos e/ou 
outros), podendo o candidato ser eliminado caso haja insistência na permanência desses indivíduos. 

12.12. Os candidatos deverão executar a prova prática de acordo com as orientações e tempo determinado pelo 
examinador.  
12.13. Não haverá reaplicação das provas para qualquer dos candidatos, não importando o motivo alegado. 

12.14. O IDCAP e a Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã não se responsabilizam por acidentes ou distúrbios 
fisiológicos, neurológicos ou psicológicos que possam ocorrer ao candidato durante a realização da prova. 

12.15. Os candidatos poderão ser filmados durante a realização desta prova, para fins de registro da avaliação e as 
gravações não serão fornecidas aos candidatos a qualquer título. O candidato que não autorizar a filmagem será 
eliminado do concurso. 

 

13. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 

 
13.1. O resultado da prova objetiva será a soma dos pontos obtidos em cada questão conforme a tabela do item 10.3, 
deste Edital. 
13.1.1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e 
classificatório, sendo considerado aprovado, o candidato que obtiver na prova objetiva, nota igual ou superior a 50 
(cinquenta) pontos e que não zerar nenhuma disciplina da prova. 
13.1.2. Os candidatos que não se enquadrarem na forma do subitem anterior estarão automaticamente eliminados e 
não terão classificação alguma no Concurso Público. 
13.2. O resultado da redação será a soma dos pontos obtidos em cada item avaliado, conforme a tabela do item 11.5, 
deste Edital. 
13.2.1. A redação será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório, 
sendo considerado eliminado, o candidato que obtiver na redação, nota inferior a 5 (cinco) pontos. 
13.3. O resultado da prova prática será a soma dos pontos obtidos em cada item avaliado, conforme as tabelas do item 
12.6.1, deste Edital. 
13.3.1. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos e terá caráter eliminatório e 
classificatório, sendo considerado aprovado, o candidato que obtiver na prova prática, nota igual ou superior a 15 
(quinze) pontos. 
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13.3.2. Os candidatos que não se enquadrarem na forma do subitem anterior estarão automaticamente eliminados e 
não terão classificação alguma no Concurso Público. 
13.4. A nota final para todos os cargos de Nível Superior será composta pelo resultado da prova objetiva e redação. 
13.5. A nota final para os cargos Agente de Combate a Endemias, Agente de Limpeza e Alimentação, Agente Fiscal 
Sanitário, Auxiliar Administrativo, Fiscal de Tributos Municipais, Motorista, Mecânico de Veículos e Máquinas Leves e 
Pesadas, Operador de Trator de Pneus, Operador de Máquinas Pesadas e Pedreiro será composta pelo resultado da prova 
objetiva e prova prática. 
13.6. A nota final para os demais cargos será composta pelo resultado da prova objetiva. 
13.7. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente das notas finais do Concurso Público. 
13.8. Em caso de empate, para efeito de classificação final, prevalecerão os seguintes critérios: 
a) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no Parágrafo Único do Artigo 27 da Lei nº 
10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 
b) maior número de pontos na parte da Prova de Conhecimentos Específicos; 
c) maior número de pontos na parte da Prova de Língua Portuguesa; 
d) maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento. 
13.9. O candidato aprovado e classificado no Cadastro de Reserva poderá ser convocado para posse à medida em que 
surgirem vagas, por cargo, até o limite do prazo de validade do concurso público, observando-se o exclusivo interesse da 
Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã. 
13.10. A ordem de convocação dos candidatos aprovados obedecerá a ordem de classificação. 
 

14. DOS RECURSOS 

 
14.1. Será admitido recurso quanto: 
a) ao indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) ao indeferimento da inscrição; 
c) ao indeferimento da inscrição nas modalidades PcD (Pessoa com Deficiência); 
d) ao indeferimento da solicitação de atendimento especial para prova; 
e) às questões das Provas Objetivas e Gabarito Preliminar; 
f) ao resultado preliminar das provas. 
14.2. Cada fase recursal permanecerá disponível aos candidatos no período estabelecido no Anexo I – Cronograma, deste 
Edital. 
14.3. Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela Internet, no site do IDCAP (www.idcap.org.br), de acordo 
com as instruções constantes na área do candidato na página do Concurso Público. 
14.4. Serão indeferidos os recursos: 
a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora; 
b) que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Item; 
c) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida; 
d) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os intempestivos; 
e) encaminhados por e-mail, fac-símile (fax), carta, correios, redes sociais online, ou outra forma não prevista neste Item. 
14.5. Admitir-se-á um único recurso por candidato e de forma individualizada, 01 (um) recurso para cada questão objeto 
de controvérsia. 
14.6. Se do exame de recursos resultarem anulação de item integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente 
a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido ou não. 
14.7. A Comissão Examinadora do IDCAP é a última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela 
qual em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos. 
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14.8. As respostas a todos os recursos, quer procedentes ou improcedentes, serão levadas ao conhecimento dos 
candidatos que recorrerem, sendo também disponibilizado aos demais candidatos quando houver alteração ou anulação 
de questão, através do endereço eletrônico www.idcap.org.br na área deste Concurso Público. 
 

15. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE 

 
15.1. Serão considerados classificados apenas os candidatos habilitados na prova objetiva, redação (quando houver) e 
prova prática (quando houver) de seus respectivos cargos. 
15.2. Após a divulgação das listas de classificação, o resultado será homologado pela Prefeitura Municipal de São Roque 
do Canaã.  
15.3. Os candidatos habilitados, de acordo com as necessidades da Administração, serão convocados obedecendo à 
ordem classificatória, conforme o disposto neste Edital.  
15.4. Após a homologação do Concurso Público, os candidatos habilitados poderão ser convocados a qualquer momento, 
durante todo o prazo de validade do certame, para realização de exames médicos admissionais e avaliações psicológicas, 
além de apresentação de documentação pertinente, de acordo com a exclusiva necessidade da Prefeitura Municipal de 
São Roque do Canaã, reservando-se ao direito de proceder à convocação e à nomeação, em número que atenda ao seu 
interesse e às suas necessidades. 
15.5. O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, sendo sua responsabilidade 
acompanhar, durante toda a validade deste Concurso Público, as publicações oficiais. 
15.6. O candidato deverá atender, cumulativamente, para posse no cargo, aos seguintes requisitos:  
a) ter sido aprovado e classificado na forma estabelecida neste Edital, em seus anexos e eventuais retificações;  
b) ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre 
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do §1º do art. 12 da 
Constituição da República Federativa do Brasil e na forma do disposto no art. 13 do Decreto Federal nº 70.436, de 18 de 
abril de 1972;  
c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;  
d) não ter sido condenado à pena privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer outra condenação 
incompatível com a função pública;  
e) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente admitidos; 
f) cumprir, na íntegra, as determinações previstas no Edital de abertura do Concurso Público. 
15.7. O ingresso nos cargos do concurso público estruturado no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Roque 
do Canaã dar-se-á de acordo com o que consta na Lei nº 564/2009. 
15.8. No ato da convocação, os candidatos habilitados no concurso público deverão apresentar os documentos exigidos 
pela Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, constantes no Anexo IV (Documentos Exigidos para Nomeação), e 
realizar os exames médicos. Caso haja necessidade, a Prefeitura poderá solicitar outros documentos complementares. 
15.9. Até a data limite de comprovação, todos os requisitos especificados neste Edital deverão ser comprovados 
mediante a apresentação de documentos originais. 
15.9.1. Só será aceito histórico escolar dos candidatos que ainda não possuem diploma, tendo estes concluído o curso 
em até um ano antes da data limite de comprovação dos requisitos exigidos para o cargo. 
15.10. O candidato que não reunir os requisitos de acordo com o estabelecido neste Edital perderá o direito à posse no 
cargo para o qual foi convocado. 
15.11. O candidato, quando convocado, deverá apresentar-se no local e data divulgado pela Prefeitura Municipal de São 
Roque do Canaã. O candidato convocado que não se apresentar no local e nos prazos estabelecidos será considerado 
desistente, implicando sua eliminação definitiva e a convocação do candidato subsequente imediatamente classificado. 
15.12. O acompanhamento e avaliação dos profissionais serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Roque 
do Canaã. 
15.13. O candidato nomeado e empossado na forma deste edital será submetido a avaliação de desempenho e conduta 
profissional durante o período de estágio probatório, ocasionando em demissão diante do resultado insuficiente. 
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15.14. Não tomará posse o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, ou 
que não possuir, na data da posse, os requisitos mínimos exigidos neste Edital. 
15.15. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os atos convocatórios publicados após a homologação do 
Concurso Público. 
 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
16.1. O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado 
final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã. 
16.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e aceitação das condições do Concurso 
Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais 
retificações e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 
16.3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais, avisos e comunicados 
referentes a este Concurso Público no site www.idcap.org.br , site www.saoroquedocanaa.es.gov.br e no Diário Oficial 
dos Municípios (DOM/ES). 
16.4. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas.  O 
candidato deverá observar e acompanhar rigorosamente as publicações a serem divulgados no site do IDCAP 
(www.idcap.org.br). 
16.5. É responsabilidade do candidato manter seu endereço (inclusive eletrônico) e telefone atualizados, até que se 
expire o prazo de validade do Concurso Público, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de, quando for 
convocado, perder o prazo para ser nomeado, caso não seja localizado. 
16.6. A Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que 
atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e o número de vagas 
existentes. 
16.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para as provas correspondentes, 
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 
16.8. As despesas relativas à participação do candidato no certame, à sua apresentação para posse e exercício e à sua 
participação em evento de ambientação correrão às expensas do próprio candidato. 
16.9. A Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã e o IDCAP não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, 
apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público. 
16.10. O não atendimento pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital, a qualquer tempo, implicará sua 
eliminação do Concurso Público. 
16.11.  A Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã e o IDCAP não arcarão, em hipótese alguma, com quaisquer 
despesas de deslocamento de candidatos para a realização das provas e/ou mudança de candidato para a posse no cargo. 
16.12. No dia de realização das provas, o IDCAP submeterá os candidatos ao sistema de detecção de metal nas salas, 
corredores e banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o candidato está portando material não 
permitido. 
16.13. Não serão fornecidos atestados, cópias de documentos, certificados ou certidões, relativamente às notas de 
candidatos eliminados. 
16.14. Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos 
legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de avaliação nas provas do Concurso Público. 
16.15. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em caráter 
irrecorrível, pela Comissão do Concurso Público e pelo IDCAP, no que a cada um couber. 
16.16. A aprovação em concurso público não gera direito à nomeação ou à admissão. 
16.17. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
16.18. Fazem parte deste Edital os seus respectivos anexos, quais sejam: 
Anexo I – Cronograma 
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Anexo II - Atribuições dos Cargos 
Anexo III – Conteúdo Programático 
Anexo IV – Documentos Exigidos para Nomeação 
 

São Roque do Canaã/ES, 05 de agosto de 2019. 
 

 
RUBENS CASOTTI 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I –  CRONOGRAMA 

 

EVENTO DATA PREVISTA 
Publicação do Edital de Abertura 06/08/2019 
Impugnações contra o edital 06/08/2019 a 08/08/2019 
Resultado das impugnações contra o edital 12/08/2019 
Período de Inscrições 12/08/2019 a 02/09/2019 
Solicitação de atendimento especial para prova 12/08/2019 a 02/09/2019 
Solicitação de inscrição para vagas reservadas (PcD) 12/08/2019 a 02/09/2019 
Solicitação de isenção da taxa de inscrição 12/08/2019 a 16/08/2019 
Resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição 20/08/2019 
Recursos contra o resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição 20/08/2019 a 21/08/2019 
Resultado dos recursos contra resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição 23/08/2019 
Data limite para pagamento da taxa de inscrição 03/09/2019 
Divulgação das inscrições deferidas 05/09/2019 
Resultado das solicitações de atendimento especial para prova 05/09/2019 
Resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas (PcD) 05/09/2019 
Recursos contra o indeferimento das inscrições 05/09/2019 a 06/09/2019 
Recursos contra o resultado das solicitações de atendimento especial para prova 05/09/2019 a 06/09/2019 
Recursos contra o resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas (PcD) 05/09/2019 a 06/09/2019 
Resultado dos recursos contra o indeferimento das inscrições 10/09/2019 
Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de atendimento 
especial para prova 10/09/2019 

Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de inscrição para vagas 
reservadas (PcD) 10/09/2019 

Homologação das inscrições deferidas 10/09/2019 
Divulgação de informações e locais para a realização da prova objetiva 10/09/2019 
Realização da prova objetiva e redação (quando houver) 15/09/2019 
Divulgação de gabarito preliminar da prova objetiva 16/09/2019 
Recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva 16/09/2019 a 17/09/2019 
Resultado dos recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva 25/09/2019 
Resultado da prova objetiva 25/09/2019 
Recursos contra o resultado da prova objetiva 25/09/2019 a 26/09/2019 
Resultado dos recursos contra o resultado da prova objetiva 01/10/2019 
Divulgação de informações e locais para realização da prova prática 01/10/2019 
Realização da prova prática 06/10/2019  
Resultado da prova prática 07/10/2019  
Recursos contra o resultado da prova prática 07/10/2019 a 08/10/2019  
Resultado dos recursos contra o resultado da prova prática 18/10/2019 
Resultado preliminar da redação 21/10/2019 
Recursos contra o resultado preliminar da redação 21/10/2019 a 22/10/2019 
Resultado dos recursos contra o resultado da redação 30/10/2019 
Resultado final 30/10/2019 
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ANEXO II –  ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGOS ATRIBUIÇÕES RESUMIDAS DOS CARGOS 

101 
Agente de Serviços 
Operacionais 

1. Varrer ruas, praças, parques e jardins do Município, utilizando vassouras, ancinhos e 
outros instrumentos similares, para manter os referidos locais em condições de higiene e 
trânsito; 
2. Recolher o lixo, acondicionando-o em latões, sacos plásticos, cestos, carrinhos de 
tração manual e outros depósitos adequados; 
3. Percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para coletar o lixo; 
4. Raspar meios-fios; 
5. Abrir valas no solo, utilizando ferramentas manuais apropriadas; 
6. Capinar e roçar terrenos, bem como quebrar pedras e pavimentos; 
7. Fazer abertura e limpeza de valas, ralos, bueiros, limpeza de galerias, esgotos, caixas 
de areia, poços e tanques; 
8. Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de 
limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; 
9. Limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim 
de mantê-los nas condições de asseio requeridas;  
10. Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de 
acordo com as determinações definidas;  
11. Percorrer as dependências da Prefeitura, abrindo e fechando janelas, portas e portões, 
bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; 
12. Preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da Prefeitura;  
13. Manter limpos os utensílios de cozinha; 
14. Auxiliar no preparo de refeições, lavando, selecionando e cortando alimentos; 
15. Preparar lanches e outras refeições simples, segundo orientação superior, para atender 
aos programas alimentares desenvolvidos pela Prefeitura;  
16. Verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados 
com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for 
o caso;  
17. Carregar e descarregar veículos, empilhando os materiais nos locais indicados; 
18. Transportar materiais de construção, móveis, equipamentos e ferramentas de acordo 
com instruções recebidas;  
19. Auxiliar no plantio, adubagem e poda de árvores, flores e grama para conservação e 
ornamentação de praças, parques e jardins;  
20. Limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho que 
não exijam conhecimentos especiais;  
21. Dar mira e bater estaca nos trabalhos topográficos; 
22. Preparar argamassa, concreto e executar outras tarefas auxiliares de obras;  
23. Moldar bloquetes, mourões, placas e outros artefatos pré-moldados, utilizando a 
forma e o material adequado, seguindo instruções pré-determinadas;  
24. Auxiliar na construção de palanques, andaimes e outras obras, manter limpo e 
arrumado o material sob sua guarda;  
25. Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a 
necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe 
manter limpos e com boa aparência; executar outras atribuições afins; 
26. Cooperar para um trabalho integrado. 

201 
Agente de Limpeza e 
Alimentação 

1. Ajudar na remoção ou arrumação de móveis e utensílios.  
2. Fazer o serviço de faxina em geral: remover o pó dos móveis, paredes, tetos, portas, 
janelas e equipamentos; 
3. Limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios;  
4. Arrumar banheiros e toaletes;  
5. Auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama;  
6. Lavar e encerar assoalhos; 
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7. Lavar e passar vestuários e roupas de cama e mesa;  
8. Coletar lixo nos depósitos colocando-os nos recipientes apropriados; 
9. Lavar vidros, espelhos e persianas; 
10. Varrer e manter a limpeza de pátios e jardins;  
11. Cortar grama, manter e renovar as folhagens;  
12. Fazer café, chá e servir;  
13. Preparar a merenda escolar: limpar e preparar cereais, vegetais, carnes, peixes, etc., 
observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos conforme orientação e 
acompanhar os recreios para servir os alunos bem como estimular na alimentação; 
14. Auxiliar nos banhos dos alunos; 
15. Fechar portas, janelas e vias de acesso; 
16. Participar, cooperar e auxiliar nas festas e outras datas comemorativas promovidas 
pela escola; 
17. Executar tarefas afins; 
18. Cooperar para um trabalho integrado. 

202 
Motorista 

1. Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas;  
2. Recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, 
comunicando qualquer defeito por ventura existente;  
3. Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento;  
4. Fazer reparos de emergência;  
5. Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue;  
6. Encarregar-se do transporte e entrega de correspondência, gêneros alimentícios ou de 
carga que lhe for confiado; 
7. Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo, verificar o funcionamento do 
sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleira, buzinas e indicadores de direção;  
8. Providenciar a lubrificação quando indicada;  
9. Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos 
pneus;  
10. Responsabilizar-se pelas ferramentas que acompanham o veículo;  
11. Acompanhar e ajudar a execução dos serviços de conserto e manutenção do veículo;  
12. Realizar anotações da quilometragem percorrida, viagens realizadas, objetos ou 
pessoas transportadas, itinerários percorridos além de outras ocorrências, afim de manter a 
boa organização e controle da administração; 
13. Cooperar para um trabalho integrado; 
14. Encarregar-se do transporte e encaminhamento dos passageiros e pacientes 
conduzidos, indicando o local onde deverão dirigir-se;  
15. Providenciar em caso de necessidade a utilização da maca para remoção de pacientes; 
16. Executar tarefas afins. 

301  
Agente Combate a 
Endemia 

1. Desenvolver ações de vigilância em saúde; 
2. Orientar a comunidade quanto aos meios de controle e prevenção de doenças; 
3. Encaminhar às Unidades de Referência os casos de suspeita de doenças e situações, 
objeto de vigilância; 
4. Realizar ações de saneamento e melhoria do meio ambiente, através de visitas 
domiciliares periódicas; 
5. Realizar controle químico de vetores, roedores e outros agentes de doenças e agravos 
em imóveis no Município; 
6. Realizar captura e recolhimento de animais domésticos no Município; 
7. Executar a contenção e manipulação de animais domésticos para procedimentos 
veterinários; 
8. Auxiliar na realização de inquérito epidemiológico e demais pesquisas de vigilância; 
9. Realizar atividades de mutirão de limpeza e higienização de locais e equipamentos 
utilizados nas ações de prevenção e controle das zoonoses; 
10. Participar de ações e campanhas de imunização, inclusive animal, no Município; 
11. Conduzir veículos automotores do Município para consecução das atividades principais 
descritas acima, recolhendo-o ao local destinado após concluída a jornada diária; 
12. Comunicar qualquer defeito que eventualmente ocorra nos veículos; 
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13. Manter os veículos utilizados em perfeitas condições de funcionamento e zelar pela sua 
conservação; 
14. Promover o abastecimento de combustível e verificar água e óleo; 
15. Verificar o funcionamento do sistema elétrico e informar qualquer defeito percebido; 
16. Exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da 
saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor 
local. 
17. Registrar as informações referentes às atividades executadas nos formulários 
específicos; 
18. Seguir seu itinerário de trabalho conforme estabelecido pela coordenação municipal 
da Vigilância Ambiental; 
19. Utilizar corretamente o equipamento de proteção individual; 
20. Repassar ao supervisor os problemas de maior grau de complexidade não solucionados; 
21. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que forem incumbidos, assim como 
cooperar com os colegas de trabalho. 
22. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

302 
Agente de Portaria 

1. Recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e 
restrito; 
2. Prestar informações ao público; 
3. Controlar o fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando para lugares 
desejados; 
4. Vigiar as áreas de acesso a edifícios municipais, evitando aglomerações, 
estacionamento indevido de veículos e permanência de pessoas inconvenientes; 
5. Zelar a entrada de pessoas e veículos nas dependências de edifícios municipais, 
examinando, conforme o caso, as autorizações para ingresso, impedindo a entrada de pessoas 
estranhas, identificando eventuais situações suspeitas e tomando as providências cabíveis 
para garantir a segurança do local; 
6. Fiscalizar o estacionamento de veículos em passeios, calçadas, praças e outros locais 
sob sua jurisdição;  
7. Vigiar logradouros e outras áreas de responsabilidade da Prefeitura, a fim de evitar 
depredações, roubos, danos em jardins e brinquedos públicos e qualquer outro tipo de 
agressão ao patrimônio municipal; 
8. Prestar informações e socorrer populares, quando solicitado; 
9. Entregar ao seu superior objetos de outras pessoas que, por qualquer modo, venham 
a cair em seu poder;  
10. Articular-se imediatamente com seu superior, sempre que suspeitar de 
irregularidades na área sob sua jurisdição; 
11. Abordar indivíduos em atitudes suspeitas com relação a outras pessoas ou coisas 
alheias, encaminhando-os à autoridade policial; 
12. Registrar diariamente as ocorrências verificadas em sua jornada de trabalho;  
13. Zelar por sua aparência pessoal, mantendo o uniforme em perfeitas condições de uso, 
bem como pela guarda e conservação dos objetos necessários ao exercício de suas atividades;  
14. Apontar concertos necessários; 
15. Manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra 
incêndio ou quaisquer outros relativos à segurança do órgão municipal; 
16. Controlar a regularidade do registro de ponto; 
17. Receber a correspondência e encaminhar ao protocolo; 
18. Providenciar ou efetuar a expedição ou entrega de correspondência externa; 
19. Providenciar o asteamento e arreação do pavilhão nacional; 
20. Cooperar para um trabalho integrado; 
21. Executar outras atribuições afins. 

303 
Agente Fiscal 
Sanitário 

1.  Inspecionar ambientes e estabelecimentos de alimentação pública, verificando o 
cumprimento das normas de higiene sanitária contidas na legislação em vigor; 
2. Proceder à fiscalização dos estabelecimentos de venda de gêneros alimentícios, 
inspecionando a qualidade, o estado de conservação e as condições de armazenamento dos 
produtos oferecidos ao consumo; 
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3. Proceder à fiscalização dos estabelecimentos que fabricam ou manuseiam alimentos, 
inspecionando as condições de higiene das instalações, dos equipamentos e das pessoas que 
manipulam os alimentos; 
4. Colher amostras de gêneros alimentícios para análise em laboratório, quando for o 
caso; 
5. Providenciar a interdição da venda de alimentos impróprios ao consumidor; 
6. Inspecionar poços, fossas, rios, drenos, pocilgas e águas estagnadas em geral, 
examinando a existência de focos de contaminação e coletando material para posterior 
análise; 
7. Inspecionar, sob supervisão de profissional da área, hotéis, restaurantes, laboratórios 
de análises clínicas, farmácias, consultórios médicos ou odontológicos, entre outros, 
observando a higiene das instalações, documentos necessários para funcionamento e 
responsabilidade técnica; 
8. Inspecionar, sob supervisão de profissional da área, as condições sanitárias dos 
logradouros públicos, locais e estabelecimentos de repouso, de reuniões e diversão pública 
em geral, cemitérios, necrotérios, bem como das medidas sanitárias referentes às inumações, 
exumações, translações e cremações; 
9. Comunicar as infrações verificadas, propor a instauração de processos e proceder às 
devidas autuações de interdições inerentes à função; 
10. Orientar o comércio e a indústria quanto às normas de higiene sanitária; 
11. Providenciar a interdição de locais com presença de animais, tais como pocilgas e 
galinheiros que estejam instalados em desacordo com as normas constantes do Código de 
Posturas do Município; 
12. Zelar pelas condições de saúde dos animais, observando-os e identificando os doentes 
comunicando a ocorrência ao superior imediato para evitar a contaminação dos demais; 
13. Elaborar relatórios das inspeções realizadas, bem como assinar documentos de rotina 
de trabalho tais como mapa diário de visitas, notificações, termos de intimação, autos de 
multa, infração, interdição, entre outros; 
14. Proceder apreensão e inutilização e coleta de amostras para análise, efetuando 
embargos, interdições, notificar, intimar, autuar, interditar e advertir, praticar a intervenção 
administrativa prevista na legislação de consumo e serviço; 
15. Elaborar replica e treplicas fiscais, em processos de recurso, oriundos de penalidades 
impostas em decorrência do poder de polícia do Município nas relações de consumo e serviços 
16. Prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade orientando, quando 
for o caso, o paciente e família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da 
assistência, bem como estabelecendo articulações dos serviços para garantir a eficácia dos 
encaminhamentos; 
17. Cumprir o código de ética da profissão no exercício de suas atividades; 
18. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que forem incumbidos, assim como 
cooperar com os colegas de trabalho. 
19. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

304 
Auxiliar 
Administrativo 

Em diversos órgãos administrativos: 
1. Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas 
administrativas; 
2. Redigir expediente administrativo;  
3. Proceder a aquisição, guarda e distribuição de material.  
4. Examinar processos e redigir pareceres e informações;  
5. Redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, 
relatórios; revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de 
motivos, projetos de leis, minutas de decreto e outros;  
6. Realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação 
de imóveis e vantagens financeiras e descontos determinados por lei;  
7. Realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem 
concorrência;  
8. Efetuar ou orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de 
materiais e outros suprimentos, manter atualizados os registros de estoque;  
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9. Realizar trabalhos datilográficos;  
10. Operar com terminais eletrônicos;  
11. Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, 
contabilidade, finanças, logística e demais órgãos administrativos;  
12. Tratar e dar destinação aos diversos tipos de documentos, cumprindo todo o 
procedimento estabelecido referente aos mesmos; 
13. Preparar relatórios e planilhas; 
14. Executar os serviços administrativos dos diversos setores das Secretarias Municipais; 
15. Atender fornecedores fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços;  
16. Cooperar para um trabalho integrado; 
17. Arquivar documentos, classificando-os segundo critérios apropriados para armazená-
los e conservá-los; 
18. Executar demais tarefas afins. 

 

Em Estabelecimento de Ensino: 
1. Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a execução de tarefas 
próprias de secretarias de estabelecimentos de ensino;  
2. Supervisionar os serviços de secretaria de estabelecimento de ensino, de acordo com 
a orientação do diretor;  
3. Manter atualizados os assentamentos referentes ao corpo docente;  
4. Manter cadastro dos alunos;  
5. Manter em dia a escrituração escolar do estabelecimento;  
6. Organizar e manter atualizados prontuários de legislação referentes ao ensino;  
7. Prestar informações e fornecer dados referentes ao ensino às autoridades escolares;  
8. Extrair certidões;  
9. Escriturar os livros, fichas e demais documentos que se refiram à vida escolar dos 
alunos;  
10. Preencher boletins estatísticos;  
11. Colaborar na formação dos horários;  
12. Receber e expedir correspondência;  
13. Elaborar e distribuir boletins, históricos escolares, etc.;  
14. Lavrar termos de abertura e encerramento dos livros de escrituração escolar;  
15. Digitar documentos diversos pertinentes à atividade administrativa da escola; 
16. Encarregar-se da publicação e controle de avisos em geral;  
17. Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares;  
18. Cooperar para um trabalho integrado; 
19. Prestar informações da vida escolar dos alunos aos pais e responsáveis; 
20. Participar, cooperar e auxiliar nas festas e outras datas comemorativas promovidas 
pela escola; 
21. Responsabilizar-se pelo planejamento, coordenação, controle e avaliação de todos os 
serviços da secretaria; 
22. Manter organizada e atualizada toda a escrituração da unidade educacional, zelando 
pela autenticidade e segurança da documentação; 
23. Responsabilizar-se pela matrícula, transferência, preenchimento de certificados de 
conclusão de curso, bem como assinar juntamente com o diretor, a documentação respectiva; 
24. Manter-se atualizado quanto à legislação vigente, regulamento e outros atos oficiais, 
relativo ao ensino e unidade educacional; 
25. Apresentar o diário de classe aos professores e recolher em datas marcadas os devidos 
registros; 
26. Elaborar o atestado de exercício do profissional docente, técnico e administrativo da 
escola; 
27. Elaborar relatórios e atas concernentes à unidade educacional; 
28. Articular-se com as equipes técnica e docente para que, nos prazos previstos, sejam 
fornecidos todos os resultados escolares dos alunos referentes às programações regulares e 
especiais; 
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29. Impedir o manuseio, por pessoas estranhas ao setor, bem como a retirada do âmbito 
da unidade educacional de pastas, livros, diários de classe e registro de qualquer natureza, 
salvo quando oficialmente requeridos e autorizados; 
30. Arquivar documentos, classificando-os segundo critérios apropriados para armazená-
los e conservá-los; 
31. Assinar, juntamente com o diretor os históricos escolares, declarações e certificados 
expedidos pela escola; 
32. Participar do planejamento geral e dos conselhos de classe da escola, com vistas ao 
registro de escrituração escolar e arquivo; 
33. Exercer outras atribuições que forem determinadas pelo diretor, na sua esfera de 
atuação; 
34. Divulgar todas as normas procedentes da diretoria, estimulando todos os envolvidos a 
respeita-la e valoriza-las;  
35. Cooperar para um trabalho integrado; 
36. Executar outras tarefas afins. 

305 
Auxiliar Consultório 
Dentário 

1. Receber, registrar e encaminhar pacientes para atendimento odontológico; 
2. Preencher e anotar fichas clínicas com dados individuais dos pacientes, bem como 
boletins de informações odontológicas; 
3. Informar os horários de atendimento e agendar consultas, pessoalmente ou por 
telefone; 
4. Controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao histórico dos pacientes, 
organizando-os e mantendo-os atualizados, para possibilitar ao cirurgião-dentista consultá-
los, quando necessário; 
5. Atender os pacientes, procurando identificá-los, averiguando as necessidades e o 
histórico clínico dos mesmos, para prestar-lhes informações, receber recados ou encaminhá-
los ao Cirurgião Dentista; 
6. Proceder à desinfecção e à esterilização dos materiais e dos instrumentos utilizados no 
consultório; 
7. Revelar e montar radiografias intra-orais; 
8. Preparar o paciente para o atendimento; 
9. Auxiliar o Cirurgião Dentista e o Técnico de Higiene Dental no atendimento ao paciente 
e no preparo do material a ser utilizado na consulta; 
10. Instrumentar o Cirurgião Dentista e o Técnico em Higiene Dental junto à cadeira 
operatória; 
11. Promover o isolamento do campo operatório; 
12. Manipular materiais de uso odontológico; 
13. Auxiliar na aplicação de métodos preventivos para controle de cárie dental; 
14. Receber, registrar e encaminhar material para exame de laboratório, de acordo com 
orientações recebidas; 
15. Orientar os pacientes sobre higiene bucal; 
16. Zelar pela assepsia, conservação e recolhimento de material mantendo o equipamento 
odontológico em estado funcional, para assegurar os padrões de qualidade e funcionalidade 
requeridos; 
17. Zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local de 
trabalho; 
18. Providenciar a distribuição e a reposição de estoques de medicamentos, de acordo com 
orientação superior; 
19. Colaborar na orientação ao público em campanhas de prevenção à cárie; 
20. Auxiliar na identificação dos principais problemas de saúde bucal de determinada 
população, através de diagnósticos epidemiológicos entre outros, identificando grupos e áreas 
de risco e contextualizando o processo de saúde e doença bucal; 
21. Atuar em parceria com os demais profissionais da sua equipe de saúde, promovendo a 
interdisciplinaridade na equipe; 
22. Preencher o mapa de produtividade da unidade, entregando-o no prazo solicitado pela 
sua chefia imediata; 
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23. Fazer uso de microcomputador para organização de arquivos eletrônicos e digitação de 
comunicação quando necessário; 
24. Solicitar, estocar, observando as condições para a preservação dos materiais 
odontológicos, controlando o nível de estoque e prazos de validade, informando ao superior 
imediato as necessidades; 
25. Preparar e organizar instrumental e materiais necessários; 
26. Cumprir o código de ética da profissão no exercício de suas atividades; 
27. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que forem incumbidos, assim como 
cooperar com os colegas de trabalho. 
28. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

306 
Auxiliar Técnico de 
Laboratório 

1. Executar trabalhos técnico de laboratório relacionados com a área de atuação, 
realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias através de 
métodos específicos; 
2. Preparar reagentes, peças e outros materiais utilizados em experimentos; 
3. Proceder à limpeza e conservação de instalações, equipamentos e materiais dos 
laboratórios; 
4. Proceder ao controle de estoque dos materiais de consumo dos laboratórios; 
5. Responsabilizar-se por pequenos depósitos e/ou almoxarifados dos setores que 
estejam alocados; 
6. Utilizar recursos de informática; 
7. Coletar, receber e distribuir material biológicos de pacientes; 
8. Preparar amostra do material biológico e realizar exames conforme protocolo; 
9. Operar equipamentos analíticos e de suporte; 
10. Executar, checar, calibrar e fazer manutenção corretiva dos equipamentos; 
11. Administrar e organizar o seu local de trabalho; 
12. Trabalhar conforme normas e procedimentos técnicos de boas práticas, qualidade e 
biossegurança; 
13. Mobilizar capacidade de comunicação oral e escrita para efetuar registros, dialogar 
com a equipe de trabalho e orientar os pacientes quanto à coleta do material biológico. 
14. Prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade orientando, quando 
for o caso, o paciente e família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da 
assistência, bem como estabelecendo articulações dos serviços para garantir a eficácia dos 
encaminhamentos; 
15. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que forem incumbidos, assim como 
cooperar com os colegas de trabalho. 
16. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional. 

307 
Educador Social 

1. Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização  visando à 
atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de 
vulnerabilidade e, ou, risco  social e  pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função 
protetiva da família; 
2. Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re) construção 
da autonomia, autoestima, convívio e   participação social dos usuários, a partir de diferentes 
formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em 
consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais; 
3. Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social; 
4. Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; 
5. Atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;  
6. Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, 
assegurando a privacidade das informações; 
7. Apoiar e participar no planejamento das ações;  
8. Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência 
nas unidades e, ou, na comunidade;  
9. Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; 
10. Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na 
comunidade;  
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11. Apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de 
vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, 
violação de direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais; 
12. Apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações; 
13. Apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de 
trabalho; 
14. Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe 
com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do 
Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar;  
15. Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, 
projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação 
com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo 
para o usufruto de direitos sociais; 
16. Apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados; 
17. Apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas; 
18. Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de 
processos, fluxos de trabalho e resultado; 
19. Desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos 
familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social 
vivenciadas; 
20. Apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de 
condicionalidades; 
21. Informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de 
acesso e participação em cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos 
de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra; 
22. Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio 
de registros periódicos; 
23. Apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas; 
24. Cooperar com trabalho integrado; 
25. Executar demais tarefas afins. 

308 
Fiscal de Tributos 
Municipais 

1. Constituir o crédito tributário mediante lançamentos; 
2. Controlar a arrecadação e promover a cobrança de tributos, aplicando penalidades; 
3. Analisar e tomar decisões sobre processos administrativos fiscais; 
4. Controlar a circulação de bens, mercadorias e serviços; 
5. Atender e orientar contribuintes e, ainda, planejar, coordenar e dirigir órgãos da 
administração tributária; 
6. Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária; 
7. Coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da 
fiscalização externa; 
8. Fazer o cadastramento de contribuintes, bem como o lançamento, a cobrança e o 
controle do recebimento dos tributos; 
9. Verificar Balanços e Declarações de Imposto de Renda, objetivando comparar as 
receitas lançadas com as receitas constantes nas notas fiscais; 
10. Verificar, em estabelecimentos comerciais, a existência e a autenticidade de livros e 
registros fiscais instituídos pela legislação específica; 
11. Verificar os registros de pagamento dos tributos nos documentos em poder dos 
contribuintes; 
12. Lavrar termo de inicio ou intimação para o contribuinte apresentar livros comerciais e 
fiscais os outros documentos de interesse da fazenda municipal; 
13. Lavrar termo de retenção de livros e outros documentos fiscais; 
14. Entregar auto de infração lavrado para registro no prazo estabelecido na legislação 
municipal; 
15. Concluir a fiscalização iniciada ao contribuinte no prazo de 30 dias; 
16. Participar da análise e julgamento de processos administrativos em sua área de 
atuação; 
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17. Emitir parecer em processos de consulta ou qualquer processo em que for instado a se 
pronunciar; 
18. Informar processos referentes à avaliação de imóveis e pedidos de revisão de 
lançamento de tributos;  
19. Fazer plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações efetuadas; 
20. Lavrar autos de infração e apreensão, bem como termos de exame de escrita, propor a 
realização de inquéritos e sindicâncias que visem salvaguardar os interesses da Fazenda 
Municipal; 
21. Promover o lançamento e a cobrança de contribuições de melhoria, conforme 
diretrizes previamente estabelecidas; 
22. Propor medidas relativas à legislação tributária, fiscalização fazendária e administração 
fiscal, bem como ao aprimoramento das práticas do sistema arrecadador do Município; 
23. Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de 
prestação de serviços, em face dos artigos que expõem, vendem ou manipulam e dos serviços 
que prestam; 
24. Cooperar para um trabalho integrado; 
25. Elaborar relatórios das inspeções realizadas;  
Executar outras atribuições afins. 

309 
Mecânico de 
Veículos e Máquinas 
Leves e Pesadas 

1. Executar tarefas relativas à regulagem, conserto, substituição de peças ou partes de 
veículos, máquinas pesadas e demais equipamentos eletromecânicos; 

2. Inspecionar veículos e aparelhos eletromecânicos em geral, diretamente ou utilizando 
aparelhos específicos, a fim de detectar as causas da anormalidade de funcionamento; 

3. Desmontar, limpar, reparar, ajustar e montar carburadores, peças de transmissão, 
diferencial e outras que requeiram exame, seguindo técnicas apropriadas e utilizando 
ferramental necessário; 

4. Regular, reparar e, quando necessário, substituir peças dos sistemas de freio, ignição, 
alimentação de combustível, transmissão, direção, suspensão e outras, utilizando 
ferramentas e instrumentos apropriados, para recondicionar o equipamento e 
assegurar seu funcionamento regular; 

5. Manter limpo o local de trabalho; 
6. Zelar pela guarda e conservação de ferramentas, equipamentos e materiais que utiliza; 
7. Cooperar para um trabalho integrado; 
8. Executar outras atribuições afins. 

310 
Operador de 
Máquinas Pesadas 

1. Operar máquinas rodoviárias agrícolas, tratores e equipamentos móveis; 
2. Operar com veículos motorizados especiais, tais como: máquinas de terraplenagem, 

guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeiras, 
máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros veículos em geral; 

3. Consolidar, compactar solos, construir, reconstruir e conservar estradas de rodagem; 
4. Operar máquinas ou tratores equipados com lâminas construtoras, caçamba, rolos, 

caçamba auto-transportadora, rolos compactadores, plainas automotoras e 
equipamentos especiais de pavimentação; 

5. Orientar e executar a limpeza, lubrificação e abastecimento das máquinas, fazer 
pequenos reparos e montar e desmontar pneumáticos; 

6. Auxiliar nos concertos e reformas feitas por mecânicos; 
7. Fornecer dados para o estabelecimento dos custos de operação; 
8. Responsabilizar-se pelas ferramentas pertencentes a cada máquina, treinar ajudantes, 

proceder a manutenção preventiva; 
9. Operar compressores de ar; 
10. Cooperar para um trabalho integrado; 
11. Executar outras atividades correlatas. 

311 
Operador de Trator 
de Pneus 

1. Operar máquinas agrícolas; 
2. Desenvolver atividades agrícolas, utilizando implementos diversos, arados, grades, 

roçadeira, pulverizadores, enxadas rotativas, sulcadoras plantadeiras, adubadoras, 
carretas e outros equipamentos similares; 

3. Executar pequenos serviços de mecânica e manutenção e reparos de emergência em 
máquinas agrícolas; 
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4. Zelar pela conservação e manutenção da máquina em geral; 
5. Anotar em mapa próprio a hora de partida, percurso ou trabalho realizado e hora de 

chegada do trator; 
6. Verificar diariamente as condições de óleo, água, combustível, lubrificação, bateria, 

lanternas, faróis e rodas do trator; 
7. Efetuar serviços de abertura e aterro de valas, bueiros, serviços de drenagem e demais 

tarefas de natureza física no interesse da municipalidade; 
8. Empregar medidas de segurança e auxiliar em planejamento de plantio; 
9. Cooperar para o trabalho integrado; 
10. Executar atividades correlatas. 

312 
Pedreiro 

1. Fazer fundação de obras, observando a profundidade, espessura, resistência e outras 
especificações técnicas de colunas, pilares, etc; 

2. Levantar os “cantos” da construção, observando e acertando o prumo, esquadro e 
nível; 

3. Colocar azulejos, lajotas e tacos; 
4. Fazer reboco e calfinagem; 
5. Construir calçadas, meios fios, canteiros de alvenaria, caixas de escoamento e 

drenagens; 
6. Preparar massas utilizando, cimento, cal e areia; 
7. Construir paredes e componentes de construção civil, utilizando tijolos, massas, 

ferramentas e instrumentos próprios; 
8. Orientar na escolha do material apropriado e na melhor forma de execução do 

trabalho; 
9. Orientar na composição de mistura, cimento, areia, cal, pedra, dosando as quantidades 

para obter argamassa desejada; 
10. Realizar trabalhos de manutenção corretiva, calçadas e estruturas semelhantes; 
11. Organizar e preparar o local de trabalho na obra; 
12. Aplicar revestimento e contrapisos; 
13. Cooperar para o trabalho integrado; 
14. Executar atividades correlatas. 

313 
Técnico em 
Processamento de 
Dados 

1. Registrar e transcrever informações, operando microcomputador; 
2. Organizar a rotina de serviços e realizar entrada e transmissão de dados, operando 
teleimpressoras e microcomputadores; 
3. Operar sistemas de computador, monitorando o desempenho dos aplicativos, recurso 
de entrada e saída de dados, recursos de armazenamento de dados; 
4. Assegurar o funcionamento de hardware e do software; 
5. Atender clientes e usuários orientando-os na utilização de hardware e software; 
6. Administrar ambientes computacionais, definindo parâmetros de utilização de 
sistemas, implantando e documentando rotinas e projetos e controlando os níveis de serviço 
de sistemas operacionais, banco de dados e redes; 
7. Fornecer suporte técnico no uso de equipamentos e programas computacionais e no 
desenvolvimento de ferramentas e aplicativos de apoio para o usuário, orientar na criação de 
banco de dados de sistema de informações geográficas, configurar e instalar recursos e 
sistemas computacionais; 
8. Gerenciar a segurança do ambiente computacional; 
9. Controlar a qualidade de matérias processadas; 
10. Controlar e arquivar materiais necessários ao processamento de dados; 
11. Atender a administração no que se refere a serviços administrativos; 
12. Cooperar para o trabalho integrado; 
13. Executar atividades correlatas. 

401 
Analista Contábil 

1. Providenciar os empenhos e liquidação das despesas realizadas, verificando a 
disponibilidade de recursos, classificando de acordo com o elemento correspondente, 
mantendo controle dos saldos das dotações orçamentárias, fazendo as devidas deduções em 
sistema específico, informando ao responsável as necessidades de complementações 
orçamentárias quando for o caso; 
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2. Organizar, sob supervisão, os serviços de contabilidade da Prefeitura, envolvendo o 
plano de contas, o sistema de livros e documentos e o método de escrituração, para 
possibilitar o controle contábil e orçamentário; 
3. Examinar a conformidade dos processos relativos à solicitação de despesa verificando 
a classificação e existência de saldo nas dotações; 
4. Auxiliar na supervisão de todas as tarefas de escrituração, inclusive dos diversos 
impostos e taxas; 
5. Fazer e controlar os trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo saldos, 
localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis; 
6. Auxiliar na elaboração de balanços, balancetes, mapas, controle de custeio e outros 
demonstrativos financeiros consolidados da Prefeitura; 
7. Organizar a prestações de contas e relatórios sobre a situação econômica, financeira e 
patrimonial da Prefeitura, transcrevendo dados e auxiliando na emissão de pareceres; 
8. Efetuar cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de bens móveis e imóveis;  
9. Receber e consistir, diariamente, as listagens de arrecadação da rede arrecadadora e 
os lançamentos de tributos; 
10. Analisar e informar processos que versem sobre tributos municipais; 
11. Zelar pelo atendimento conclusivo, ágil e de qualidade; 
12. Fornecer dados sobre lançamento e arrecadação de tributos para a elaboração de 
relatórios gerenciais; 
13. Executar revisão de campo para informar processos;  
14. Arquivar processos dos setores financeiros e contábeis; 
15. Calcular impostos e preparação de guias de recolhimento do imposto retido da nota 
fiscal e repasse ao setor financeiro;  
16. Executar a elaboração de demonstrativos mensais, trimestrais, semestrais e anuais das 
despesas de pessoal, de custeio e de investimentos relativos à execução orçamentária e 
financeira, em consonância com as leis e normas vigentes;  
17. Proceder os lançamentos contábeis de documentos diversos, tais como: notas fiscais, 
contratos, comissões e outros, efetuando conferências de entrada e saída de mapas contábeis 
bem como conciliação de documentos bancários e outros.  
18. Fazer lançamentos de contas fiscais com base na obediência à legislação vigente, 
pesquisando e fazendo correções necessárias, preenchendo guias de recolhimento, 
registrando em livros, a fim de auxiliar no cumprimento ás obrigações legais.  
19. Eliminar documentos do arquivo após prazo legal. 
20. Participar das atividades de qualificação e aperfeiçoamento de pessoal auxiliar, 
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; 
21. Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras 
entidades públicas e particulares, realizando estudos ou fazendo exposições sobre situações 
e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 
trabalhos técnicos, para contribuir na formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalho afetos ao Município; 
22. Realizar pesquisas, mantendo-se informado sobre novas tecnologias bem como propor 
soluções que otimizem os serviços prestados pela Prefeitura; 
23. Zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local de 
trabalho; 
24. Utilizar equipamentos de proteção individual bem como zelar pelas normas de 
segurança na execução das tarefas; 
25. Auxiliar no controle dos suprimentos de fundos concedidos, efetuando a baixa de 
responsabilidade quando da prestação de contas; 
26. Auxiliar na conferência e classificação dos movimentos financeiros; 
27. Controlar sob supervisão, verbas recebidas e aplicadas, conferir e classificar faturas; 
28. Auxiliar na elaboração de balancetes orçamentários e financeiros;  
29. Desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera 
de competência inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

402 1. Aplicação do disposto no Código Tributário Municipal e legislação complementar; 
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Analista Tributário 2. A organização e manutenção do Cadastro de Contribuintes do Município; 
3. A orientação aos contribuintes quanto ao cumprimento de suas obrigações fiscais; 
4. A proposição para fixação das tarifas e tributos municipais e suas alterações, sempre 
que necessário; 
5. A elaboração dos cálculos devidos e o lançamento, em fichas, de todos os impostos, 
taxas e contribuições de melhoria, promovendo as baixas, assim que forem liquidados os 
débitos correspondentes; 
6. A execução de providências necessárias à emissão de Alvarás de Licença para 
funcionamento do comércio, da indústria e das atividades de profissionais liberais, enviando-
os ao Secretário Municipal de Administração e Finanças para autorização; 
7. A promoção da localização do comércio ambulante e divertimentos públicos em geral; 
8. A preparação e o fornecimento de Certidões Negativas; 
9. A emissão e a supervisão da entrega de carnês de cobrança de tributos, obedecidos os 
prazos estabelecidos no calendário fiscal; 
10. A inscrição em Dívida Ativa dos contribuintes em débito com a Prefeitura; 
11. O envio de processos à Assessoria Jurídica, objetivando a cobrança judicial da Dívida 
Ativa; 
12. A elaboração mensal do demonstrativo da arrecadação da Dívida para efeito de baixa 
no Ativo Financeiro; 
13. A análise e tomada de providências necessárias de todos os casos de reclamações 
quanto aos lançamentos efetuados; 
14. A elaboração e atualização do cadastro Imobiliário Municipal, em articulação com a 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 
15. A elaboração, na forma da legislação em vigor, de cálculos do valor venal dos imóveis, 
com o lançamento dos tributos devidos; 
16. A orientação, em épocas próprias, da inscrição e renovação de inscrição dos 
contribuintes do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, promovendo a organização do 
respectivo Cadastro Fiscal; 
17. Desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera 
de competência 
18. A execução de outras atividades correlatas. 

403 
Assistente Social 

Na área social/Educação: 
1. Prestar serviços sociais e, orientar indivíduos, famílias, comunidades e instituições 
sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação) serviços e recursos sociais e programas 
de educação; 
2. Planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas 
de atuação profissional, atuando nas esferas públicas e privadas; 
3. Orientar e monitorar ações em desenvolvimento, em assuntos referentes a economia 
familiar, educação, alimentação; 
4. Desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros disponíveis; 
5. Realizar políticas setoriais que visem o enfrentamento à pobreza, a garantia dos 
mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à 
universalidade dos direitos sociais; 
6. Identificar as necessidades básicas dos indivíduos e tomar as medidas necessárias; 
7. Apoiar as entidades civis organizadas nos atendimentos à criança, adolescentes, idoso, 
família, portador de deficiência; 
8. Apresentar a demanda dos medicamentos utilizados pela população usuária, a partir 
do acompanhamento social da mesma; 
9. Selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência;  
10. Realizar e orientar estudos no campo da assistência social que atendam aos interesses 
da população;  
11. Preparar programas de trabalho referente ao serviço social;  
12. Realizar e interpretar pesquisas sociais;  
13. Analisar fatores psicossociais que intervêm no diagnóstico, tratamento e prevenção de 
enfermidades mentais e de transtornos emocionais de personalidade;  
14. Orientar nas seleções socioeconômicas para concessão de auxílios do Município;  
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15. Fazer levantamentos socioeconômicos com vistas a planejamentos habitacionais nas 
comunidades;  
16. Planejar modelos e formulários e supervisionar a organização de fichários dos casos 
investigados; 
17. Cooperar para um trabalho integrado; 
18. Executar outras atividades afins. 

 

Na área da saúde: 
1. Orientar e coordenar os trabalhos nos casos de reabilitação profissional; 
2. Encaminhar enfermos a estabelecimentos de beneficência e hospitais, acompanhando 
o tratamento e a recuperação dos mesmos e assistindo aos familiares;  
3. Planejar e promover inquéritos sobre a situação social de pacientes, realizando triagem 
para estudo, bem como prestando orientações;  
4. Participar no desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e interpreta junto ao 
médico a situação social do doente e de sua família; 
5. Orientar e monitorar ações em desenvolvimento, em assuntos referentes à 
alimentação e saúde; 
6. Apoiar as entidades civis organizadas nos atendimentos à criança, adolescentes, idoso, 
família, portador de deficiência; 
7. Apresentar a demanda dos medicamentos utilizados pela população usuária, a partir 
do acompanhamento social da mesma; 
8. Analisar fatores psicossociais que intervêm no diagnóstico, tratamento e prevenção de 
enfermidades mentais e de transtornos emocionais de personalidade;  
9. Orientar nas seleções socioeconômicas para concessão de auxílios do Município;  
10. Pesquisar problemas relacionados à Biometria Médica;  
11. Planejar modelos e formulários e supervisionar a organização de fichários dos casos 
investigados; 
12. Cooperar parar o serviço integrado; 
13. Executar outras atividades afins. 

404 
Auditor Público 
Interno 

1. Realizar fiscalizações, auditorias e avaliações de gestão no desempenho de suas 
funções; 
2. Assinar pareceres, certificados, relatórios de auditoria e demais documentos 
nos limites de sua competência; 
3. Acompanhar os planos e programas de governo e a avaliação dos resultados da 
gestão orçamentária, contábil, financeira, patrimonial, de pessoas e de suprimento de fundos 
dos órgãos e entidades municipais; 
4. Acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas, os atos de 
admissão de pessoal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e 
designações para função gratificada; 
5. Verificar a probidade na aplicação dos recursos públicos e na guarda ou administração 
de valores ou bens do Município; 
6. Pronunciar-se, quando das fiscalizações e auditorias realizadas, sobre a regularidade 
e exatidão das prestações ou tomadas de contas dos responsáveis por valores, recursos e 
outros bens do Município, examinando as demonstrações contábeis, inclusive as notas 
explicativas e relatórios, de órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional; 
7. Desempenhar, por determinação do Chefe do Controle Interno, 
outras atividades compatíveis com o exercício do controle interno. 
8. Fiscalizar a aplicação dos recursos do município repassados aos órgãos e entidades 
públicas ou privadas através de convênios, contratos, acordos e ajustes; 
9. Manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca da regularidade e 
legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade; 
10. Verificar os limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição 
em restos a pagar; 
11. Verificar, periodicamente, a observância do limite da despesa total com pessoal e 
avaliar as medidas adotadas para o seu retorno ao respectivo limite; 
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12. Avaliar o cumprimento das diretrizes, objetivos e metas previstos no Plano Plurianual; 
verificar o cumprimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; 
13. Examinar os contratos firmados pela Administração Municipal com a iniciativa 
privadas para prestação de serviços, execução de obras e fornecimento de materiais; 
14. Examinar os instrumentos e sistemas de guarda e conservação dos bens e do 
patrimônio sob responsabilidade das unidades da administração direta e indireta; 
15. Auxiliar o Chefe do Controle Interno nos trabalhos para a orientação e elaboração das 
instruções normativas; 
16. Auxiliar o Chefe do Controle Interno na verificação das prestações de contas dos 
recursos públicos recebidos pelo Município; 
17. Executar outras tarefas afins. 

405 
Cirurgião-Dentista 

1. Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de 
agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) 
individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, atividades em 
grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações entre outros), de acordo com planejamento da equipe, 
com resolubilidade e em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem 
como outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal, 
observadas as disposições legais da profissão; 
2. Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Saúde – NOB/SUS 96 – e na Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS;  
3. Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o 
planejamento e a programação em saúde bucal no Município; 
4. Realizar os procedimentos clínicos e cirúrgicos da Atenção Básica em saúde bucal, 
incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos 
relacionados com as fases clínicas de moldagem, adaptação e acompanhamento de próteses 
dentárias (elementar, total e parcial removível); 
5. Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção 
de doenças bucais; 
6. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde com os demais 
membros da equipe, buscando aproximar saúde bucal e integrar ações de forma 
multidisciplinar; 
7. Realizar supervisão do auxiliar em saúde bucal (ASB); 
8. Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com 
os outros membros da equipe; 
9. Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que 
possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe;  
10. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da 
equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades; 
11. Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e 
dos indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando as informações 
sistematicamente para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, 
econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações 
a serem acompanhadas no planejamento local; 
12. Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população 
local, bem como aquelas previstas nas prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e 
terapêuticas, assim como, na oferta nacional de ações e serviços essenciais e ampliados da 
Atenção Básica; 
13. Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento humanizado, 
realizando classificação de risco, identificando as necessidades de intervenções de cuidado, 
responsabilizando-se pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do 
vínculo; 
14. Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita ao longo do tempo 
no que se refere às múltiplas situações de doenças e agravos, e às necessidades de cuidados 
preventivos, permitindo a longitudinalidade do cuidado; 
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15. Praticar cuidado individual, familiar e dirigido a pessoas, famílias e grupos sociais, 
visando propor intervenções que possam influenciar os processos saúde-doença individual, 
das coletividades e da própria comunidade; 
16. Utilizar o Sistema de Informação da Atenção Básica vigente para registro das ações de 
saúde na Atenção Básica, visando subsidiar a gestão, planejamento, investigação clínica e 
epidemiológica, e à avaliação dos serviços de saúde; 
17. Contribuir para o processo de regulação do acesso a partir da Atenção Básica, 
participando da definição de fluxos assistenciais na RAS, bem como da elaboração e 
implementação de protocolos e diretrizes clínicas e terapêuticas para a ordenação desses 
fluxos; 
18. Realizar a gestão das filas de espera, evitando a prática do encaminhamento 
desnecessário, com base nos processos de regulação locais (referência e contrarreferência), 
ampliando-a para um processo de compartilhamento de casos e acompanhamento 
longitudinal de responsabilidade das equipes que atuam na atenção básica; 
19. Prever nos fluxos da RAS entre os pontos de atenção de diferentes configurações 
tecnológicas a integração por meio de serviços de apoio logístico, técnico e de gestão, para 
garantir a integralidade do cuidado; 
20. Instituir ações para segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos e 
diminuir os eventos adversos; 
21. Alimentar e garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação 
da Atenção Básica, conforme normativa vigente; 
22. Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória, bem 
como outras doenças, agravos, surtos, acidentes, violências, situações sanitárias e ambientais 
de importância local, considerando essas ocorrências para o planejamento de ações de 
prevenção, proteção e recuperação em saúde no território; 
23. Realizar busca ativa de internações e atendimentos de urgência/emergência por causas 
sensíveis à Atenção Básica, a fim de estabelecer estratégias que ampliem a resolutividade e a 
longitudinalidade pelas equipes que atuam na AB; 
24. Realizar atenção domiciliar a pessoas com problemas de saúde 
controlados/compensados com algum grau de dependência para as atividades da vida diária 
e que não podem se deslocar até a Unidade Básica de Saúde; 
25. Participar de reuniões de equipes a fim de acompanhar e discutir em conjunto o 
planejamento e avaliação sistemática das ações da equipe, a partir da utilização dos dados 
disponíveis, visando a readequação constante do processo de trabalho; 
26. Articular e participar das atividades de educação permanente e educação continuada; 
27. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento 
da UBS; 
28. Promover a mobilização e a participação da comunidade, estimulando 
conselhos/colegiados, constituídos de gestores locais, profissionais de saúde e usuários, 
viabilizando o controle social na gestão da Unidade Básica de Saúde; 
29. Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações 
intersetoriais; 
30. Acompanhar e registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica e no mapa de 
acompanhamento do Programa Bolsa Família (PBF), e/ou outros programas sociais 
equivalentes, as condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias. 
31. Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação. 

406 
Contador 

1. Planejar, coordenar e executar os trabalhos de análise, registro e perícias contábeis, 
estabelecendo princípios, normas e procedimentos, obedecendo às determinações de 
controle externo, para permitir a administração dos recursos patrimoniais e financeiros do 
Município organizar os serviços de contabilidade do Município, traçando o plano de contas, o 
sistema de livros e documentos e o método de escrituração, para possibilitar o controle 
contábil e orçamentário; 
2. Supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e 
orientando o seu processamento, adequando-os ao plano de contas, para assegurar a correta 
apropriação contábil;  
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3. Analisar, conferir, elaborar ou assinar balanços e demonstrativos de contas e 
empenhos, observando sua correta classificação e lançamento, verificando a documentação 
pertinente, para atender a exigências legais e formais de controle; 
4. Controlar a execução orçamentária, analisando documentos, elaborando relatórios e 
demonstrativos; 
5. Controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso de receitas, 
cumprimento de obrigações de pagamentos a terceiros, saldos em caixa e contas bancárias, 
para apoiar a administração dos recursos financeiros do Município; 
6. Analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de contratos, 
convênios, acordos e atos que geram direitos e obrigações, verificando a propriedade na 
aplicação de recursos repassados, analisando cláusulas contratuais, dando orientação aos 
executores, a fim de assegurar o cumprimento da legislação aplicável; 
7. Analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de fundos 
municipais, verificando a correta aplicação dos recursos repassados, dando orientação aos 
executores, a fim de assegurar o cumprimento da legislação aplicável; 
8. Analisar os atos de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, 
verificando sua correção, para determinar ou realizar auditorias e medidas de 
aperfeiçoamento de controle interno; 
9. Planejar, programar, coordenar e realizar exames, perícias e auditagens, de rotina ou 
especiais, bem como orientar a organização de processos de tomadas de contas, emitindo 
certificado de auditoria, com a finalidade de atender a exigências legais;  
10. Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, 
fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
11. Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área 
de atuação; 
12. Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 
13. Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades do Município e outras 
entidades públicas e particulares, realizando a estudos, emitindo pareceres ou fazendo 
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, 
planos e programas de trabalho afetos ao Município; 
14. Participar da elaboração de planos plurianuais, LDO, LOA e outros;  
15. Participar da elaboração e acompanhamento do orçamento e de sua execução físico-
financeira, efetuando comparações entre as metas programadas e os resultados atingidos, 
desenvolvendo e aplicando critérios, normas e instrumentos de avaliação;  
16. Cooperar para um trabalho integrado; 
17. Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

407 
Engenheiro 
Ambiental 

1. Supervisão, coordenação e orientação técnica; 
2. Estudo, planejamento, projeto e especificação; 
3. Estudo de viabilidade técnico-econômica; 
4. Assistência, assessoria e consultoria; 
5. Direção de obra e serviço técnico; 
6. Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 
7. Desempenho de cargo e função técnica; 
8. Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica e extensão; 
9. Elaboração de orçamento; 
10. Padronização, mensuração e controle de qualidade; 
11. Execução de obra e serviço técnico; 
12. Fiscalização de obra e serviço técnico; 
13. Produção técnica e especializada; 
14. Condução de trabalho técnico; 
15. Execução de desenho técnico; 
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16. Diagnóstico do meio físico e biológico, procurando prover meios para sua 
conservação, educação, planejamento, prevenção e proteção dos recursos naturais 
renováveis e não renováveis;  
17. Desenvolvimento de atividades associadas à gestão e manejo de resíduos e efluentes; 
18. Planejamento do espaço;  
19. Gerenciamento dos recursos hídricos; 
20. Desenvolvimento de alternativas de uso dos recursos naturais, estabelecendo 
padrões educativos e técnicos para estimular a convivência sociedade-natureza; 
21. Compreensão dos aspectos educacionais, tecnológicos, culturais, éticos e sociais da 
gestão ambiental, estabelecendo os fundamentos da sustentabilidade; 
22. Analise de processos de licenciamento ambiental e elaboração de pareceres e 
relatórios; 
23. Elaboração projetos ambientais referentes à sua área de atuação;  
24. Realização de estudos de impactos ambientais referentes à sua área de atuação;  
25. Elaboração de relatórios de impacto ambiental;  
26. Atuação em programas municipais de educação ambiental, ministrando palestras, 
capacitações, oficinas e outras atividades semelhantes;  
27. Participação das atividades administrativas, de controle e apoio referentes à sua área 
de atuação;  
28. Participação de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e 
outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo 
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, 
planos e programas de trabalho afetos ao Município;  
29. Exercer ação fiscalizadora externa, observando as normas de proteção ambiental 
contidas em leis ou em regulamentos específicos;  
30. Lavrar autos de infração; organizar coletâneas de pareceres, decisões e documentos 
concernentes à interpretação da legislação com relação ao meio ambiente;  
31. Coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da 
fiscalização externa; 
32. Realização de outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional e 
funcional. 

408 
Engenheiro Civil 

1. Avaliar as condições requeridas para obras, estudando o projeto e examinando as 
características do terreno disponível para a construção; 
2. Calcular os esforços e deformações previstos na obra projetada ou que afetem a 
mesma, consultando tabelas e efetuando comparações, levando em consideração fatores 
como carga calculada, pressões de água, resistência aos ventos e mudanças de temperatura, 
para apurar a natureza dos materiais que devem ser utilizados na construção; 
3. Consultar outros especialistas da área de engenharia e arquitetura, trocando 
informações relativa ao trabalho a ser desenvolvido, para decidir sobre as exigências técnicas 
e estéticas relacionadas à obra a ser executada; 
4. Elaborar o projeto da construção, preparando plantas e especificações da obra, 
indicando tipos e qualidade de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e 
efetuando cálculo aproximado dos custos, a fim de apresentá-lo aos superiores imediatos para 
a aprovação; 
5. Preparar o programa de execução do trabalho, elaborando plantas, croquis, 
cronogramas e outros subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e 
fiscalização do desenvolvimento das obras; 
6. Dirigir a execução de projetos, acompanhando e orientando as operações à medida que 
avançam as obras, para assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões de qualidade e 
segurança recomendados; 
7. Elaborar, dirigir e executar projetos de engenharia civil relativos a vias urbanas e obras 
de pavimentação em geral;  
8. Elaborar normas;  
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9. Acompanhar e controlar a execução de obras que estejam sob encargo de terceiros, 
atestando o cumprimento das especificações técnicas determinadas e declarando o fiel 
cumprimento do contrato;  
10. Analisar processos e dar pareceres em projetos de loteamento de acordo com a 
legislação específica;  
11. Analisar e emitir pareceres em projetos de construção, demolição ou 
desmembramento de áreas ou edificações públicas e particulares;  
12. Fiscalizar a execução de planos de obras de loteamentos, verificando o cumprimento 
de cronogramas e projetos aprovados;  
13. Participar da fiscalização do cumprimento das normas de posturas e obras realizadas 
no Município, conforme o disposto em legislação municipal;  
14. Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, 
fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
15. Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área 
de atuação;  
16. Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;  
17. Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras 
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo 
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, 
planos e programas de trabalho afetos ao Município;  
18. Viajar se necessário, para conhecer outras obras e projetos, de interesse do Município; 
19. Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
20. Executar vistorias técnicas em edificações e outros imóveis destinados ao uso do poder 
público municipal; 
21. Fiscalizar os cumprimentos dos contratos administrativos em seus aspectos técnicos, 
firmados pela administração pública municipal, na área de construção civil; 
22. Inspecionar a execução dos serviços técnicos e das obras da administração público 
municipal, apresentando relatórios sobre ornamento dos mesmos; 
23. Cooperar para um trabalho integrado; 
24. Executar outras atividades correlatas. 

409 
Fisioterapeuta 

1. Realizar promoção, tratamento e a recuperação da saúde de pacientes mediante a 
aplicação de métodos e técnicas fisioterapêuticos para reabilitá-los à suas atividades normais 
da vida diária; 
2. Participar de equipes multiprofissionais da atenção básica destinadas a planejar, 
implementar, controlar e executar políticas, programas, pesquisas e cursos voltados para a 
educação, prevenção e assistência fisioterapêutica coletiva e individual. 
3. Realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e 
movimentação, de pesquisa de reflexos, de provas de esforço e de atividades para identificar 
o nível de capacidade e deficiência funcional dos órgãos afetados; 
4. Planejar e executar tratamento de afecções reumáticas, osteoporoses, sequelas de 
acidentes vasculares cerebrais, poliomielite, lesões raquimedulares, de paralisias cerebrais e 
motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros; 
5. Atender a amputados preparando o coto, e fazendo treinamento com prótese para 
possibilitar a movimentação ativa e independente dos mesmos; 
6. Ensinar aos pacientes, exercícios corretivos para a coluna, os defeitos dos pés, as 
afecções do aparelho respiratório e cardiovascular, orientando-os e treinando-os em 
exercícios especiais a fim de promover correções de desvios posturais e estimular a expansão 
respiratória e a circulação sanguínea; 
7. Efetuar aplicação de ondas curtas, ultrassom, infravermelho, laser, micro ondas, forno 
de bier, eletroterapia e contração muscular, crio e outros similares nos pacientes, conforme a 
enfermidade, para aliviar ou terminar com a dor; 
8. Aplicar massagem terapêutica; 
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9. Identificar fontes de recursos destinados ao financiamento de programas e projetos em 
sua área de atuação e propor medidas para captação destes recursos bem como acompanhar 
e ou participar da execução dos programas e projetos supervisionados e controlando a 
aplicação dos recursos. 
10. Prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade orientando, quando 
for o caso, o paciente e família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da 
assistência, bem como estabelecendo articulações dos serviços para garantir a eficácia dos 
encaminhamentos; 
11. Cumprir o código de ética da profissão no exercício de suas atividades; 
12. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que forem incumbidos, assim como 
cooperar com os colegas de trabalho; 
13. Proceder ao relaxamento e à aplicação de exercícios e jogos com pacientes portadores 
de problemas psíquicos, treinando-os sistematicamente; 
14. Promover ações terapêuticas preventivas à instalação de processos que levem a 
incapacidade funcional; 
15. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

410 
Médico Auditor-
Saúde Pública 

1. Realizar auditoria analítica e operativa in loco de procedimentos médicos em unidades 
ambulatoriais e de urgência e emergência no âmbito municipal; 
2. Analisar fichas clínicas, prontuários, exames e demais documentos de pacientes, para 
avaliar o procedimento executado, conforme normas vigentes do Sistema Único de Saúde; 
3. Avaliar a adequação, a resolutividade e qualidade dos procedimentos e serviços de 
saúde disponibilizados à população no âmbito técnico e científico; 
4. Emitir parecer em relatório anual de gestão, plano municipal de saúde, programas 
anuais de saúde e pacto de indicadores; 
5. Solicitar ao médico assistente esclarecimentos necessários ao desempenho de suas 
atividades; 
6. Recomendar descredenciamento de profissionais que cometerem atos ilícitos ou 
atenderem mal o usuário do Sistema Único de Saúde; 
7. Atender, sob pena de responsabilização, as requisições nos prazos preestabelecidos 
pelo Poder Judiciário, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Sistema 
Estadual de Auditoria e Sistema Nacional de Auditoria; 
8. Informar ao Gestor Municipal a ocorrência de fato relevante que necessite de 
providências urgentes; 
9. Participar do processo de assessoramento quanto à aplicação dos recursos financeiros 
provenientes de transferência regular e automática (fundo a fundo) e por convênios; 
10. Participar do processo de monitoramento e avaliação das ações de vigilância em saúde, 
realizadas no território municipal, por intermédio de indicadores de desempenho, envolvendo 
aspectos epidemiológicos e operacionais; 
11. Averiguar a atualização do sistema nacional de cadastro de estabelecimentos e 
profissionais de saúde no seu território, segundo normas do ministério da saúde; 
12. Assessorar protocolos de regulação de acesso, em consonância com os protocolos e 
diretrizes nacionais, estaduais e regionais; 
13. Adotar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, em consonância com os protocolos 
e diretrizes nacionais e estaduais; 
14. Controlar a referência a ser realizada em outros municípios, de acordo com a 
programação pactuada e integrada da atenção a saúde, procedendo a solicitação e/ou 
autorização previa, quando couber; 
15. Executar o controle do acesso do seu munícipe no âmbito do seu território; 
16. Auxiliar na elaboração de contratos com os prestadores de acordo com a política 
nacional de contratação de serviços de saúde e em conformidade com o planejamento e a 
programação pactuada e integrada da atenção a saúde; 
17. Participar do processo de monitoramento e fiscalização dos contratos e convênios com 
prestadores contratados e conveniados, bem como das unidades públicas; 
18. Monitorar e fiscalizar a execução dos procedimentos realizados em cada 
estabelecimento por meio das ações de controle e avaliação hospitalar e ambulatorial; 
19. Participar do processo a avaliação das ações de saúde nos estabelecimentos de saúde, 
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por meio de análise de dados e indicadores e verificação de padrões de conformidade; 
20. Participar da implementação da auditoria sobre toda a produção de serviços de saúde, 
públicos e privados, sob gestão municipal, tomando como referência as ações previstas no 
plano municipal de saúde e em articulação com as ações de controle, avaliação e regulação 
assistencial; 
21. Realizar auditoria assistencial da produção de serviços de saúde, públicos e privados, 
sob gestão municipal; 
22. Assessorar a Secretaria Municipal de Saúde nos processos de pactuação de indicadores 
de saúde junto às demais esferas de governo. 

411 
Médico Clinico Geral 

1. Diagnosticar enfermidades e indicar e realizar procedimentos terapêuticos e 
diagnósticos em enfermos; 
2. Elaborar a história clínica (história da doença e anamnese), relatórios de exames e os 
respectivos laudos, sendo sempre registrado em seu prontuário único; 
3. Executar e solicitar exames físicos, psíquicos e complementares visando ao diagnóstico 
de enfermidades ou ao acompanhamento terapêutico; 
4. Pedir, indicar, realizar ou executar, interpretar, laudos e valorização de exames 
principais, subsidiários e complementares ou quaisquer outros procedimentos destinados ao 
diagnóstico médico, para os quais os médicos estejam devidamente capacitados e habilitados; 
5. Realizar procedimentos clínicos, cirúrgicos ou quaisquer outros com finalidade 
diagnóstica, profilática, terapêutica ou de reabilitação que impliquem em algum 
procedimento diagnóstico ou terapêutico; 
6. Realizar perícias administrativas, cíveis ou penais em sua área de competência desde 
que devidamente capacitado e habilitado; 
7. Acompanhar, assessorar, avaliar e controlar a assistência aos enfermos precedentes de 
qualquer enfermidade, inclusive primeiros socorros em caso de acidente; 
8. Indicar e executar medidas de reabilitação em pessoas prejudicadas por enfermidades; 
9. Exercer a direção de serviços médicos; 
10. Planejar, executar, controlar, supervisionar e auditar serviços médicos-sanitários 
oficiais ou privados quando solicitado, desde que devidamente capacitado e habilitado; 
11. Prestar atendimento ao escolar; 
12. Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em 
todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira 
idade; 
13. Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, cirurgias 
ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de 
diagnósticos; 
14. Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, 
respeitando fluxos de referência e contra referência locais, mantendo sua responsabilidade 
pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; 
15. Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário; 
16. Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente; 
17. Fazer exames médicos necessários para fins de ingresso de servidores públicos desde 
que devidamente capacitado e habilitado. 
18. Fazer a verificação de óbtos; 
19. Participar e/ou precidir junta médica desde que devidamente capacitado e habilitado; 
20. Assessorar o Chefe do Poder Executivo e o Secretário de Saúde; 
21. Coletar e avaliar dados bioestatístico e sócio sanitários da comunidade, de forma a 
desenvolver indicadores de saúde a população estudada; 
22. Realizar auditorias e pericías médicas; 
23. Registrar em formulários próprios a produção e os relatórios dos sistemas de 
informação implantados no município. 
24. Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; 
25. Emitir diagnósticos, pareceres, informações técnicas e demais documentações; 
26. Analisar, processar e atualizar dados; 
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27. Realizar ações educativas de promoção a saúde e prevenção de doenças;  
28. Prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade orientando, quando 
for o caso, o paciente e família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da 
assistência, bem como estabelecendo articulações dos serviços para garantir a eficácia dos 
encaminhamentos; 
29. Cumprir o código de ética da profissão no exercício de suas atividades; 
30. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que forem incumbidos, assim como 
cooperar com os colegas de trabalho. 
31. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

412 
Médico 
Ginecologista 

1. Tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando 
tratamento clínico-cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde; 
2. Examinar o paciente fazendo inspeção, apalpação e toque, para avaliar as condições 
gerais dos órgãos; 
3. Realizar exames específicos de colposcopia e colpocitologia, utilizando colposcópio e 
lâminas, para fazer diagnóstico preventivo de afecções genitais e orientação terapêutica; 
4. Executar biópsia de órgãos ou tecidos suspeitos, colhendo fragmentos dos mesmos 
para realizar exame anatomopatológico e estabelecer o diagnóstico e a conduta terapêutica; 
5. Fazer cauterizações do colo uterino, empregando termocautério ou outro processo, 
para tratar as lesões existentes; 
6. Executar cirurgias ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada caso, para 
corrigir processos orgânicos e extrair órgãos ou formações patológicas; 
7. Participar da equipe de saúde pública, propondo ou orientando condutas, para 
promover programas de prevenção do câncer ginecológico e das mamas ou de outras doenças 
que afetam a área genital; 
8. Colher secreções vaginais ou mamárias, para encaminhá-las a exame laboratorial; 
9. Atender gestantes que procuram a unidade de saúde do município, realizando o pré-
natal conforme protocolo e assistindo também ao puerpério; 
10. Participar do Comitê Municipal de Óbito Materno, Infantil e Neonatal, quando eleito 
na forma da Lei Municipal; 
11. Integrar equipe multiprofissional na elaboração e/ou adequação de normas e 
procedimentos operacionais, visando à melhoria na qualidade de ações de saúde prestadas 
nos serviços da rede pública municipal. 
12. Elaborar a história clínica (história da doença e anamnese), relatórios de exames e os 
respectivos laudos, sendo sempre registrado em seu prontuário único; 
13. Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente; 
14. Registrar em formulários próprios a produção e os relatórios dos sistemas de 
informação implantados no município. 
15. Prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade orientando, quando 
for o caso, o paciente e família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da 
assistência, bem como estabelecendo articulações dos serviços para garantir a eficácia dos 
encaminhamentos; 
16. Cumprir o código de ética da profissão no exercício de suas atividades; 
17. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que forem incumbidos, assim como 
cooperar com os colegas de trabalho. 
18. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

413  
Médico Pediatra 

1. Prestar assistência médica específica às crianças até a adolescência, examinando-as e 
prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recuperar sua 
saúde; 
2. examinar a criança, auscultando-a, executando palpações e percussões, por meio de 
estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e 
malformações congênitas do recém-nascido, avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer 
diagnóstico; 
3. Avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o com os 
padrões normais, para orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados; 
4. Estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático, prescrevendo medicação, 
tratamento e dietas especiais, para solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação, 



06/08/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1320

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 325

                    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 
                ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
                CONCURSO PÚBLICO 002/2019 
 

 

   
Página 46 

infecções, parasitoses e prevenir a tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras doenças; 
5. Tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando ou realizando 
cirurgias, prescrevendo pré-operatório e acompanhando o pós-operatório, para possibilitar a 
recuperação da saúde; 
6. Participar do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de 
saúde pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, 
proteção e recuperação da saúde física e mental das crianças; 
7. Participar do Comitê Municipal de Óbito Materno, Infantil e Neonatal, quando eleito 
na forma da Lei Municipal; 
8. Fazer verificação dos óbitos infantis; 
9. Integrar equipe multiprofissional na elaboração e/ou adequação de normas e 
procedimentos operacionais, visando à melhoria na qualidade de ações de saúde prestadas 
nos serviços da rede pública muncipal. 
10. Elaborar a história clínica (história da doença e anamnese), relatórios de exames e os 
respectivos laudos, sendo sempre registrado em seu prontuário único; 
11. Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente; 
12. Registrar em formulários próprios a produção e os relatórios dos sistemas de 
informação implantados no Município. 
13. Prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade orientando, quando 
for o caso, o paciente e família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da 
assistência, bem como estabelecendo articulações dos serviços para garantir a eficácia dos 
encaminhamentos; 
14. Cumprir o código de ética da profissão  no exercício de suas atividades; 
15. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que forem incumbidos, assim como 
cooperar com os colegas de trabalho. 
16. Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

414 
Psicólogo 

1. Realizar e orientar estudos no campo de assistência social que atendam aos interesses 
da população;  
2. Diagnosticar necessidades e desenvolver programas de treinamento e 
desenvolvimento; 
3. Identificar, estudar, propor e promover soluções para problemas de natureza 
psicossocial que afetam as condições de trabalho;  
4. Cumprir o código de ética de psicologia no exercício de suas funções; 
5. Tratar com respeito e urbanidade colegas de trabalho, pacientes e seus familiares, não 
prescindindo de igual tratamento; 
6. Prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade, orientando e quando 
for o caso, encaminhar o paciente e família em relação a outros serviços de saúde para a 
continuidade da assistência, bem como estabelecendo articulações dos serviços para garantir 
a eficácia dos encaminhamentos; 
7. Executa outras tarefas afins inclusive as editadas no respectivo regulamento da 
profissão; 
8. Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e 
sociais de indivíduos e grupos, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação.  
9. Diagnosticar, avaliar e acompanhar distúrbios emocionais, mentais, comportamentais 
e de adaptação social do(s) paciente(s) durante o processo de tratamento.  
10. Proceder a exames psicológicos com enfoque preventivo ou curativo, utilizando 
técnicas adequadas a cada caso.  
11. Planejar, coordenar, supervisionar, acompanhar, executar e avaliar planos, programas 
e projetos na área de atuação profissional.  
12. Analisar, processar e atualizar dados.  
13. Levantar, sistematizar e interpretar dados, informações e indicadores.  
14. Emitir pareceres, informações técnicas e demais documentações.  
15. Planejar e executar ações voltadas à capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de 
servidores.  
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16. Participar de equipe multiprofissional com vistas ao atendimento integral de 
adolescentes e seus familiares, elaborando planos de intervenção para o desenvolvimento da 
ação sócio educativa personalizada junto aos adolescentes.  
17. Realizar o atendimento psicológico de adolescentes e suas famílias, desenvolvendo 
ações de promoção da saúde mental, diagnóstico, tratamento e encaminhamento.  
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ANEXO III –  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Fica a critério de cada candidato pesquisar a bibliografia que contemple o conteúdo programático expresso neste 
Edital. 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 

Interpretação de texto. Linguagem: tipos de linguagem, língua falada e língua escrita. Semântica: significação das 
palavras, sinônimo, antônimo, polissemia, homônimo. 

 
MATEMÁTICA: 

Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Problemas envolvendo as 
quatro operações. Noções de conjunto. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS:  

Aspectos socioeconômicos, geográficos, históricos e político do mundo, do Brasil e de São Roque do Canaã/ES. Noções 
gerais sobre a vida econômica, social, política e cultural. Informações atuais de ampla divulgação na imprensa sobre 
esses aspectos no Estado do Espírito Santo. Cidadania, direitos humanos, meio-ambiente e saúde. Ética no trabalho. 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO  

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Ortografia. Sinais de pontuação. Divisão silábica. Acentuação 
gráfica. Concordância nominal e verbal. Singular e Plural.  Sinônimos e Antônimos. Substantivo Próprio e Comum. 
Adjetivo. Pronomes. Verbos. Tempos do Verbo. Frase e oração. Sujeito. Concordância verbal e nominal. Elaboração de 
bilhetes. 

 
MATEMÁTICA: 

Noções de conjuntos. Leitura e representação de numerais: o número em diferentes situações. Sequência numérica. 
Números Decimais. Porcentagem. Antecessor e sucessor. Par e ímpar. Adição e subtração, multiplicação e divisão. 
Resolução de situações-problema. Conceito de metade, dobro e triplo. Resolução de problemas por meio de ilustração 
e/ou operações. Conceito de maior e menor, largo e estreito, comprido e curto, grosso e fino, alto e baixo, pesado e 
leve. Noções básicas de medidas: comprimento, valor, tempo e massa. Figuras geométricas. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS:  

Aspectos socioeconômicos, geográficos, históricos e político do mundo, do Brasil e de São Roque do Canaã/ES. Noções 
gerais sobre a vida econômica, social, política e cultural. Informações atuais de ampla divulgação na imprensa sobre 
esses aspectos no Estado do Espírito Santo. Cidadania, direitos humanos, meio-ambiente e saúde. Ética no trabalho. 

 

NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR 

 
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS): 

Leitura e interpretação de texto. Mensagem central e secundária. Linguagem. Espaço, tempo e foco na ficção narrativa. 
Coerência e Coesão. Classe, Estrutura, Formação e significação de vocábulos. Estrutura de Palavras. Formação de 



06/08/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1320

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 328

                    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 
                ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
                CONCURSO PÚBLICO 002/2019 
 

 

   
Página 49 

Palavras. Significado de Palavras. Sintaxe. As Classes de Palavras: Adjetivo, Advérbio, Artigo, Preposição, Conjunção, 
Interjeição, Numeral, Pronomes, Substantivos, Verbos, Linguagem Figurada, Pontuação, Crase. Ortografia (atualizada 
conforme as regras do novo Acordo Ortográfico). Fonética e Grafema. Encontros vocálicos. Encontros Consonantais. 
Dígrafos. Separação de sílabas. Acentuação gráfica. Pontuação. Morfossintaxe. Período: classificação. Termo da 
oração: essenciais, integrantes e acessórios. Orações: coordenadas e subordinadas, Concordância nominal, 
Concordância verbal. Regência verbal. Emprego da crase. Colocação dos pronomes átonos. Semântica. Sinônimos. 
Antônimos. Homônimos. Parônimos. Denotação e conotação. Figura de linguagem. Figura de palavras: comparação, 
metáfora, Metonímia, Catacrese. Figura de construção: Elipse, Hipérbole, Pleonasmo, Silepse. Figuras de pensamento: 
Antítese, Eufemismo e Prosopopeia. 

 
MATEMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO): 
 

Conjunto dos números inteiros: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas. Operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada). Múltiplos e divisores de um número natural: 
divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum. Números fracionários: operações com números 
fracionários; resoluções de problemas. Frações e números decimais: operações com números decimais. Sistema 
Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos 
regulares). Conjunto dos números racionais: Resolução de equações do 1º grau e 2º grau. Resolução de problemas. 
Razão e proporção. Propriedades das proporções. Divisão proporcional. Regra de três simples. Porcentagem. Juros. 
Conjunto dos números reais: Operações com polinômios. Produtos notáveis. Fatoração. Relações métricas e 
trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras. Funções: Função do 1º grau. Função 
quadrática. Função exponencial. Função logarítmica. Análise Combinatória Simples. Geometria sólida: prismas e 
pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes. Noções de estatísticas e probabilidade. Gráficos e tabelas para 
tratamento da informação. Possibilidades e chances. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS):  

Política, economia, geografia sociedade, cultura e História de São Roque do Canaã/ES. Assuntos de interesse geral nas 
esferas Municipal, Estadual e Nacional, amplamente divulgados na imprensa. Tópicos relevantes e atuais de diversas 
áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e ecologia e suas vinculações históricas.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

301  
Agente 
Combate a 
Endemia 

Fundamentos, procedimentos e ações básicas, operacionais e educativas de combate às endemias. 
Táticas para a promoção da saúde. Metodologia das visitas domiciliares. Conhecimentos sobre doenças: 
esquistossomose, dengue, leishmaniose, febre amarela, malária, tracoma, influenza, febre maculosa, 
leptospirose, hanseníase e tuberculose. Doenças Infecciosas e Parasitárias. Doença de Chagas. Doenças 
endêmicas e epidêmicas: conceitos, causas, transmissão, período de incubação, diagnóstico, tratamento 
e notificação de casos. Vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos prevalentes. Fundamentos 
básicos para o controle de roedores, animais peçonhentos e outros animais transmissores de doenças. 
Tipos de larvicidas e inseticidas para o controle de endemias. Métodos de aplicação dos larvicidas e 
inseticidas. Procedimentos de Segurança na aplicação de larvicidas e inseticidas. Fundamentos e normas 
de segurança no combate às endemias. Equipamentos de Proteção Individual relacionados ao combate 
de endemias.  

LEGISLAÇÃO: 

- Lei nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018. - Altera a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para dispor 
sobre a reformulação das atribuições, a jornada e as condições de trabalho, o grau de formação 
profissional, os cursos de formação técnica e continuada e a indenização de transporte dos profissionais 
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. 
- Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue - MINISTÉRIO DA SAÚDE – 
2009. Disponível em: 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=dengue-
964&alias=97-diretrizes-nacionais-para-a-prevencao-e-controle-epidemias-dengue-7&Itemid=965 
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302 
Agente de 
Portaria 

Atendimento ao público. Organização e planejamento das tarefas de serviços de portaria. Livros de 
Registro. Meios de comunicação: telefone, rádio, interfone. Controle de acesso. Apresentação pessoal. 
Formas de tratamento. Noções básicas de Relações Humanas no Trabalho. Ética e relacionamento 
interpessoal. 

303 
Agente Fiscal 
Sanitário 

Noções de Vigilância Epidemiológica e imunizações. Noções de saúde pública e saneamento básico. 
Doenças infectocontagiosas, noções básicas e medidas profilaxia das doenças. Vigilância e fiscalização 
de locais públicos e particulares quanto aos aspectos de higiene nos alimentos, bebidas e instalações 
físicas. Armazenagem, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos e resíduos líquidos. 
Vigilância e controle sanitário de produtos de interesse da saúde. Coleta de amostras de gêneros 
alimentícios para análise em laboratório. Controle de vetores, roedores e animais peçonhentos em 
estabelecimentos comerciais. Ações de vigilância e monitoramento da água. Instauração de processos 
de interdições de estabelecimentos comerciais e autuações.  

304 
Auxiliar 
Administrativo 

Serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo. Classificação de documentos e correspondências. 
Correspondência oficial. Processos administrativos: formação, autuação e tramitação. Gestão de 
material e controle de estoques e almoxarifado. Organização administrativa dos serviços do Órgão 
Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da instituição, a 
imagem profissional, sigilo e postura. Noções de informática, incluindo hardware, impressoras, scanners 
e multifuncionais. Noções de Direito Constitucional: Princípios fundamentais da Constituição da 
República. Direitos e garantias fundamentais. Organização do Estado - da administração pública. 
Tributação e do Orçamento - das finanças públicas. Noções de Direito Administrativo: Princípios 
administrativos. Atos Administrativos. Administração pública - administração direta e indireta e 
modalidades de entidades administrativas. Licitações e contratos da Administração Pública (Lei 
8.666/93). Ética profissional. 

305 
Auxiliar 
Consultório 
Dentário 

Ética profissional. Processo saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias. Trabalho em 
equipe. Anatomia dentária. Ergonomia em saúde bucal. Educação em saúde bucal. Placa bacteriana: 
identificação, índices, fisiologia, patogenia, meios químicos e mecânicos utilizados para o seu controle. 
Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão, lesões de tecidos 
moles. Normas de funcionamento e protocolos de atendimento no setor saúde. Biossegurança de 
trabalho no controle de infecção da prática odontológica. Procedimentos preventivos, individuais ou 
coletivos, nos usuários para o atendimento clínico (escovação supervisionada, evidenciação de placa 
bacteriana, selantes, raspagem, alisamentos e polimentos, utilização do flúor). Normas para o exercício 
profissional. Equipamentos e Instrumentais: nomenclatura, utilização, cuidados. Conservação e 
Manutenção de equipamentos odontológicos. Processos de limpeza, desinfecção e esterilização de 
instrumentais, equipamentos e ambientes odontológicos. Ergonomia: espaço físico, postura, posição de 
trabalho. 

306 
Auxiliar 
Técnico de 
Laboratório 

Esterilização: conceitos, utilização, métodos e equipamentos. Amostras: coleta, procedimentos e 
cuidados na obtenção, conservação, transporte, armazenamento, descarte, processamento de 
amostras. Nomenclatura e identificação de vidraria e objetos de uso rotineiro em laboratórios. 
Conhecimentos básicos de utilização, funcionamento, montagem, limpeza e calibração de 
equipamentos, instrumentos e vidrarias de uso rotineiro em laboratórios. Normas e procedimentos 
básicos de segurança em laboratório (biossegurança) e bioética. Preparo de soluções (diluições e 
porcentagem). Conceito de pH e tampão. Controle de qualidade laboratorial. Controle de 
microrganismos por agentes químicos e físicos. 

307 
Educador 
Social 

Conceitos gerais: ética, redução de danos, democracia, rede social, direitos sociais, seguridade social, 
cidadania, educação em saúde, proteção social, violência social. Noções Básicas sobre as Relações 
Humanas. Declaração Universal dos Direitos Humanos; Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa 
do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Plano Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. Plano Nacional de Prevenção e Erradicação 
ao Trabalho Infantil. A importância da participação popular na garantia dos direitos sociais. 
Fundamentos éticos, legais, teóricos e metodológicos do trabalho com famílias. A importância da família 
no convívio social e na proteção social da criança e do adolescente. Trabalho com grupos. A importância 
da rede socioassistencial, da busca ativa e trabalho em equipe. Lei Orgânica da Assistência Social - 
LOAS/1993; Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA/1990; Lei de Diretrizes e Bases da Educação; 
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Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004; Política Nacional do Idoso - PNI/1994; Estatuto do 
Idoso; Decreto nº 3.298/1999 – Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

308 
Fiscal de 
Tributos 
Municipais 

Fiscalização: o ato de fiscalizar, o conceito de fiscalizar, métodos e técnicas de fiscalização. Aplicação de: 
Autos de infração, multas e outras penalidades. Conceitos de recursos – pós-multa. Notificação 
Administrativa. Conceito de Balanços e Declarações de Imposto de Renda. Licenciamento dos 
Estabelecimentos Industriais, Comerciais e Prestadores de serviços. Poder de polícia do Município. 
Receita Orçamentária: Conceitos, codificação e classificação. Distribuição tributária: tributos municipais, 
estaduais e federais. Princípios da administração pública. Contabilidade pública: conceito, campo de 
atuação. Princípios tributários: segurança jurídica, capacidade contributiva, igualdade tributária, 
praticabilidade da tributação. Garantias da legalidade tributária, da irretroatividade e das 
anterioridades, vedação do confisco. Ética profissional. LEI Nº 5.172/ 66 - Dispõe sobre o Sistema 
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. 
Código Tributário Municipal. 

309 
Mecânico de 
Veículos e 
Máquinas 
Leves e 
Pesadas 

Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho. Noções básicas de 
mecânica de veículos e máquinas. Funcionamento dos principais componentes de um motor à 
combustão. Motor e carburador. Motor diesel, Ignição e lubrificação, Embreagem. Montagem e 
desmontagem das principais peças que compõem um motor à combustão. Parte elétrica de veículos. 
Sistema de suspensão e frenagem de veículos leves e pesados. Noções de segurança do trabalho: 
acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção. 

310 
Operador de 
Máquinas 
Pesadas 

Conhecimento do sistema de funcionamento dos componentes dos equipamentos como: leitura do 
painel, alavancas, nível de óleo, pressão do óleo, de água, condições de freio, pneus, noções de controle 
e conhecimento dos comandos dos equipamentos. Manutenção e limpeza de Veículos. Serviços de 
inspeções, registros e reparos. Anotações de ocorrências. Principais defeitos automotivos. Testes e 
medidas de defeitos. Principais ferramentas de Oficina Mecânica. Noções básicas de primeiros socorros. 
Prevenção e combate a princípios de incêndio. Código Nacional de Trânsito. Noções de segurança no 
trabalho. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. 

311 
Operador de 
Trator de 
Pneus 
 

Conhecimento do sistema de funcionamento dos componentes dos equipamentos como: leitura do 
painel, alavancas, nível de óleo, pressão do óleo, de água, condições de freio, pneus, noções de controle 
e conhecimento dos comandos dos equipamentos. Manutenção e limpeza de Veículos. Serviços de 
inspeções, registros e reparos. Anotações de ocorrências. Principais defeitos automotivos. Testes e 
medidas de defeitos. Principais ferramentas de Oficina Mecânica. Noções básicas de primeiros socorros. 
Prevenção e combate a princípios de incêndio. Código Nacional de Trânsito. Noções de segurança no 
trabalho. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. 

312 
Pedreiro 

Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção 
coletiva (EPC). Segurança no Trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção. 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Execução de trabalhos de alvenaria e concretos. 
Diferentes processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de pedreiro. 
Interpretação de Desenhos e Plantas de Engenharia. Estabilidade de muros e arrimo. Permeabilidade. 
Materiais de construção: aglomerantes, cimento e agregados. Preparos, utilização e controle do 
concreto. Alvenaria e revestimentos de paredes e pisos. Ferramentas e equipamentos utilizados. 
Medições utilizadas em uso adequado de ferramentas e materiais. 

313 
Técnico em 
Processamento 
de Dados 

Organização e arquitetura de computadores. Sistemas Operacionais: Windows 7, 8 e 10, Linux e Unix.  
Pacote Office. Bancos de Dados: fundamentos, características componentes e funcionalidades; modelos 
de Bancos de Dados; projeto de Banco de Dados – conceitual, lógico e físico; modelo relacional e modelo 
entidade-relacionamento. Linguagem de consulta estruturada (SQL). Conceitos básicos e modos de 
utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet/intranet. 
Ferramentas e aplicativos de navegação e de correio eletrônico. Conceitos de computação na nuvem. 
Técnicas e Linguagens de Programação: conceitos básicos, conceitos de lógica e algoritmos; 
programação estruturada; modularização – acoplamento entre módulos e coesão de módulos; sub-
rotinas – chamadas por endereço, referência e valor; programação orientada a objetos; programação 
por eventos; descrição de dados; uso de arquivos. Redes de Computadores: modelo OSI; arquiteturas e 
topologias; padrão Ethernet, Wireless. Segurança: conceitos básicos; vírus de computador. Firewalls. 
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401 
Analista 
Contábil 

Lei Orgânica Municipal. Princípios Fundamentais da Contabilidade. Estrutura da Administração Pública. 
A Contabilidade Pública e o Campo de sua Aplicação. Orçamento Público: Visão geral do processo de 
alocação de recursos no Brasil. Princípios orçamentários. Classificação do orçamento. Tipos de 
orçamento, princípios orçamentários e aspectos do orçamento. Conteúdo e forma dos instrumentos 
orçamentários. Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Sistemas de Contas. O 
Patrimônio na Administração Pública. Inventário na Administração Pública. Créditos Adicionais e Sua 
Vigência, Sistema e Planejamento Público. Programação e Execução Financeira, Receitas e Despesas 
Públicas. Escrituração na Administração Pública, Demonstração Contábeis Públicas e Sua Análise e 
Interpretação (Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Demonstração das 
Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Resultado Econômico), 
Consolidação das Demonstrações Contábeis Públicas, Noções de Licitações e Contratos na 
Administração Pública. Responsabilidade na Gestão Fiscal, Disponibilidades – Caixa e Equivalentes de 
Caixa, Contas a Receber, estoques, Ativos Especiais e Despesas Antecipadas, Realizável a Longo Prazo 
(Não Circulante), Instrumentos Financeiros, Ativo Imobilizado, Ativos Intangíveis, Ativo Diferido, Passivo 
Exigível – Conceitos Gerais e Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores, Obrigações Fiscais e Outras 
Obrigações, Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, Patrimônio Líquido, Reavaliação, 
Demonstração do Resultado do Exercício, Despesas e Outros Resultados Operacionais, Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor 
Adicionado, Consolidação das Demonstrações Contábeis, Estrutura das Demonstrações Contábeis, 
Análise dos Balanços, Análise da Liquidez e do Endividamento, Análise da Rotatividade, Análise da 
Rentabilidade, Alavancagem Financeira, Grupos de Contas do Balanço Patrimonial, Depreciação e 
Exaustão. Código de Ética Profissional do Contabilista Código Tributário Municipal de São Roque do 
Canaã - ES. Lei nº 4.320/64 - e suas alterações vigentes. LEI Nº 5.172/66 – e suas alterações vigentes. 
Lei 8.666/93 – e suas alterações vigentes. Lei de Responsabilidade Fiscal - (LC nº 101/2000) – e suas 
alterações vigentes 

402 
Analista 
Tributário 

Tipos de Alvará e Licença para funcionamento do comércio, da indústria e das atividades de profissionais 
liberais. Cálculos dos impostos municipais.  Certidão negativa: conceito e emissão. Calendário fiscal. 
Conceito de dívida ativa. Tipos de cobrança judicial. Noções de direito financeiro. Demonstrativos 
financeiros. Conceitos sobre o cadastro imobiliário municipal. Métodos para elaboração do cálculo do 
venal de valor dos imóveis.  Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS: conceito e inscrição dos 
contribuintes. Cadastro fiscal. Receita Orçamentária: Conceitos, codificação e classificação. 
Contabilidade pública: conceito, campo de atuação. Princípios tributários: segurança jurídica, 
capacidade contributiva, igualdade tributária, praticabilidade da tributação. LEI Nº 5.172/ 66 - Dispõe 
sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, 
Estados e Municípios. Código Tributário Municipal. 

403 
Assistente 
Social 

Fundamentos do serviço social. Política social. Seguridade social. Reforma sanitária. Tendências 
contemporâneas de abordagem do trabalho coletivo na saúde e na assistência social. Serviço Social e 
família: diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares e direitos geracionais. O Serviço Social no 
Processo de reprodução de Relações Sociais. Questão social e Serviço social. Planejamento e Serviço 
Social. Programas, projetos, serviços e benefícios de Assistência Social. Pesquisa em Serviço Social. 
Indicadores Sociais. Elaboração de laudos, pareceres e relatórios sociais. Trabalho em rede. 
Interdisciplinaridade. Atribuições do Assistente Social na Saúde. Legislação específica do Serviço Social. 
Código de Ética Profissional do Assistente Social. Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente 
Social e o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Estatuto do Idoso.  

404 
Auditor 
Público Interno 

Fatos contábeis: conceito e classificação. Estrutura patrimonial: ativo, passivo e patrimônio líquido; 
critério de avaliação dos componentes patrimoniais. Gestão: fluxo dos recursos, origem e aplicação: 
receitas, despesas, apuração e distribuição dos resultados; exercício social e regime contábil; exercício 
financeiro e lucro real. Registro contábil das operações típicas de uma sociedade comercial. Operações 
com mercadorias. Inventário: periódico e permanente. Operações financeiras. Demonstrações 
financeiras de acordo com a Lei nº 6.404/1976 e alterações. Balanço Patrimonial, Demonstração do 
Resultado do Exercício; Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; Demonstração das Origens 
e Aplicações de Recursos; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Provisões, participações, 
reservas e dividendos de acordo com a Lei nº 6.404/1976 e alterações. Princípios e convenções 
contábeis. II Contabilidade Pública. Plano de contas único para os órgãos da Administração Direta. 
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Registros contábeis de operações típicas em Unidades Orçamentárias ou Administrativas (sistemas: 
orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação). Inventário: material permanente e de 
consumo. Balanço e demonstrações das variações patrimoniais exigidas pela Lei nº 4.320/1964 e 
alterações. III AUDITORIA NO SETOR PÚBLICO. Princípios, normas técnicas, procedimentos. Controle 
Interno e Externo: definição, objetivos, componentes e limitações de efetividade. Ambiente de Controle: 
integridade, ética e governança corporativa. Avaliação de controles internos; papéis de trabalho. 
Relatórios e Pareceres. Supervisão ministerial e controle interno. Tipos e formas de atuação do Sistema 
de Controle: legislação básica, tomadas e prestações de contas. Responsabilidades dos dirigentes e 
demais usuários de recursos públicos. Julgamento e penalidades aos responsáveis pelos recursos 
públicos. Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000): princípios, 
objetivos, efeitos no planejamento e no processo orçamentário; limites para despesas de pessoal; 
limites para a dívida; e mecanismos de transparência fiscal. IV ORÇAMENTO PÚBLICO E FINANÇAS. 
Orçamento Público: elaboração, acompanhamento e fiscalização. Créditos adicionais, especiais, 
extraordinários, ilimitados e suplementares. Plano Plurianual. Projeto de Lei Orçamentária Anual: 
elaboração, acompanhamento e aprovação. Princípios orçamentários. Diretrizes orçamentárias. 
Processo orçamentário. Métodos, técnicas e instrumentos do Orçamento Público. Normas legais 
aplicáveis ao Orçamento Público. Receita pública: categorias, fontes, estágios; dívida ativa. Despesa 
pública: categorias, estágios, Suprimento de fundos, Restos a Pagar, Despesas de exercícios anteriores. 
A conta única do Tesouro. Ética profissional. Conhecimentos sobre princípios básicos de informática, 
incluindo hardware, impressoras, scanners e multifuncionais. Conhecimento básico sobre Segurança da 
Informação. Sistemas Operacionais Microsoft Windows XP e Windows 7 e Windows 8. Aplicativos do 
Microsoft Office 2010. Navegador Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome.  

405 
Cirurgião-
Dentista 

Patologia e Diagnóstico Oral. Semiologia: Processos de diagnóstico. Radiologia oral e Anestesia. Cirurgias 
orais menores: Exodontias, dentes inclusos, apicetomias e cirurgias pré-protéticas. Prótese total e 
parcial removível. Periodontia: Anatomia e fisiologia do periodonto. Exame, diagnóstico e prognóstico. 
Princípios básicos de oclusão. Dentística: Restaurações metálicas, restaurações plásticas: diretas e 
indiretas (inlay e onlay com resinas compostas), restaurações cerâmicas e do tipo Inlay / Onlay. Plano 
de tratamento e condutas terapêuticas integradas. Limite cervical das restaurações. Noções de oclusão 
e ajuste oclusal em dentística. Materiais dentários em dentística. Endodontia: Topografia da câmara 
pulpar. Alterações da polpa dental e do periápice. Tempos operatórios do tratamento dos canais 
radiculares. Diagnóstico e prognóstico. Diagnóstico e tratamento das emergências em odontologia. 
Biossegurança: Aspectos de interesse em odontologia. Terapêutica e Farmacologia: Analgésicos, 
antiinflamatórios não esteróides, antimicrobianos; uso profilático dos antibióticos; controle da 
ansiedade em odontologia (ansiolíticos). Saúde Coletiva: Promoção de saúde, Epidemiologia dos 
problemas bucais, Índices e indicadores, Prevenção, diagnóstico e tratamento das principais doenças 
bucais. Flúor: uso, metabolismo, mecanismo de ação, intoxicação crônica e aguda, educação em saúde 
bucal, política de saúde. Odontopediatria: Crescimento e Desenvolvimento. Noções de interesse 
Odontopediátrico. Diagnóstico e Plano de Tratamento em Clínica Odontopediátrica. Doença Periodontal 
na Criança. Cariologia; Prevenção das Doenças Cárie e Periodontal; Tratamento Restaurador das Lesões 
de Cárie; Terapia Endodôntica em Decíduos; Traumatismo; Cárie dentária na criança e no adolescente; 
Métodos mecânicos e quimioterápicos de higiene bucal.     

406 
Contador 

Fundamentos de contabilidade: conceito, objeto, finalidade, usuários e princípios contábeis. Patrimônio 
Público. Execução orçamentária: fases da receita - previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, 
e fases da despesa - programação, licitação, empenho, liquidação e pagamento. Restos a pagar. Dívida 
Pública e Dívida Ativa. Procedimentos Contábeis Básicos: plano de contas, fatos contábeis, lançamentos 
e escrituração. Balanço Patrimonial. Demonstração dos lucros e Prejuízos acumulados. Demonstração 
do resultado do exercício. Demonstração dos fluxos de caixa, Demonstração do valor adicionado. 
Fundamentos legais e técnicos de Contabilidade Pública: origem, conceito, campo de aplicação e 
legislação. Planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei 
Orçamentária Anual – LOA. Ciclo orçamentário. Créditos adicionais. Princípios orçamentários. Sistemas 
contábeis aplicados ao setor público e o plano de contas. Controle interno e externo da administração 
pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas e pelo Poder 
Legislativo. Lei Complementar Federal no 101/2000 e suas alterações posteriores - Lei de 
Responsabilidade Fiscal; Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações posteriores - Lei de Licitações. Lei 
Federal nº 10.520/2002 - Institui no âmbito da Administração Pública a modalidade de licitação 
denominada pregão. Ética profissional. 
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407 
Engenheiro 
Ambiental 

Legislação Ambiental - Legislação Federal. Legislação Estadual. Competência dos Principais Órgãos 
Ambientais - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. Fundação 
Instituto Estadual de Floresta - IEF. Noções Gerais acerca das Unidades de Conservação, Áreas de 
Preservação Permanentes e Parques Estaduais. Noções Gerais de Educação Ambiental. Ecologia e Meio 
Ambiente - Conceitos Gerais em Ecologia. Influências Ambientais. Os Ecossistemas. Ciclos de Nutrientes. 
Sucessão Ecológica. A Biosfera. Métodos de Estudos - Noções do Método Científico. Métodos de Estudo 
Ecológicos: Amostragem, Técnicas de Coleta e Análise de Dados. Impactos Ambientais - Definição e 
Causa da Poluição Ambiental. Tipos de Poluição Ambiental. Impacto Usado pelas Indústrias. Queimadas 
e Desmatamento. Chuva Ácida e Efeito Estufa. Educação Ambiental - Reciclagem e Reflorestamento. 
Preservação e Conservação de Recursos Naturais. Legislação Ambiental. Perícia ambiental. 
Planejamento ambiental. Sistemas de gestão ambiental. Sistemas de tratamento de água e esgoto. 

408 
Engenheiro 
Civil 

Planejamento de obras de construção civil: Engenharia de custos, orçamento, composição de custos 
unitários, parciais e totais, levantamento de quantidades, especificação de materiais e serviços, 
contratação de obras e serviços, planejamento de tempo. Projeto e execução de obras de construção 
civil: Topografia, terraplanagem, locação da obra, sondagem, instalações provisórias, planejamento de 
canteiros de obras, proteção e segurança, depósito e armazenamento de materiais, equipamentos e 
ferramentas. Fundações. Escavações. Escoramentos. Estruturas metálicas, de madeira e de concreto, 
forma, armação, alvenaria estrutural, estruturas pré-fabricadas. Controle tecnológico: controle de 
materiais (cimento, agregados, aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro, 
etc.). Controle de execução de obras e serviços. Argamassas. Instalações prediais. Alvenaria e 
revestimentos. Esquadrias. Cobertura. Pisos. Impermeabilização. Segurança e higiene do trabalho. 
Ensaio de recebimento da obra. Materiais para construção civil: Aglomerantes: gesso, cal, cimento 
Portland. Concreto: dosagem, tecnologia do concreto. Aço. Madeira. Materiais cerâmicos. Vidros. Tintas 
e Vernizes. Mecânica dos solos: Origem e formação, índices físicos, caracterização e propriedades, 
pressões, prospecção geotérmica, permeabilidade dos solos, percolação dos solos, compactação, 
compressibilidade, adensamento, estimativa de recalques, resistência ao cisalhamento dos solos. 
Empuxos de terra. Estruturas de arrimo. Estabilidade de taludes. Estabilidade das fundações superficiais 
e profundas. Noções de barragens e açudes. Resistência dos materiais: deformações, teoria da 
elasticidade, análise de tensões, tensões principais, flexão simples, flexão composta, torção, 
cisalhamento e flambagem. Análise estrutural: esforços em uma seção: esforço normal, cortante torção 
e momento fletor. Relação entre esforços. Apoio e vínculos. Diagrama de esforços. Estudo das estruturas 
isostáticas. Esforços sob ação de carregamento, variação de temperatura e movimentos nos apoios. 
Estudos das estruturas hiperestáticas. Método dos esforços, métodos dos deslocamentos, processo de 
Cross e linhas de influência em estruturas hiperestáticas. Concreto armado: características mecânicas e 
reológicas do concreto. Tipos de aço para concreto armado, fabricação do aço características mecânicas, 
estados limites, aderência, ancoragem e emendas em barra de aço. Estruturas Metálicas: Características 
mecânicas, cálculo e verificação de barras submetidas à tração simples, compressão simples e flexão 
simples. Estruturas de Madeira: Características mecânicas, dimensionamento a tração, 
dimensionamento à compressão. Instalações prediais: elétricas, hidráulicas, esgoto sanitário, telefonia 
e instalações especiais (proteção e vigilância, gás, ar comprimento, vácuo e água quente). Hidráulica 
aplicada e hidrologia: saneamento básico, tratamento de água e esgoto, o ciclo hidrológico, 
precipitação, infiltração, evaporação, previsão, propagação e controle de enchentes e inundações. 
Engenharia pública: fiscalização; acompanhamento de aplicação de recursos (medições emissão de 
fatura, etc). Documentação da obra: diário e documentos de legalização. Noções de planejamento e de 
orçamento público. Elaboração de orçamento para obras de construção civil. Índice de atualização de 
custos na construção civil. 

409 
Fisioterapeuta 

Ética profissional. Anatomia e fisiologia humana geral. Histologia, neurofisiologia. Métodos e técnicas 
de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. Provas de função muscular. Cinesiologia e 
Biomecânica. Análise da marcha. Exercícios terapêuticos e treinamento funcional. Indicação, 
contraindicação, técnicas e efeitos fisiológicos da hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, 
crioterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda. Prescrição e treinamento de órteses e 
próteses. Anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia, semiologia e procedimentos 
fisioterápicos nas áreas: neurológicas e neuropediátricas; ortopedia e traumatologia; cardiologia; 
pneumologia; ginecologia e obstetrícia. Geriatria: fisioterapia preventiva, curativa e reabilitadora. 
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410 
Médico 
Auditor-Saúde 
Pública 

Auditoria em Saúde. Organização da Atenção Hospitalar. Epidemiologia. Patologia. Toxicologia. 
Semiologia. Imunologia. Assistência médica suplementar. Critérios para avaliação de proposição de 
tratamentos. Decisão clínica e cuidados na saúde. Protocolos Assistenciais. Protocolos e Diretrizes 
Terapêuticas. Conduta médica. Conceitos de incidência e prevalência de doenças. Conceitos de 
resolubilidade assistencial. Medicina baseada em evidências. Endemias/epidemias: Situação atual, 
medidas de controle e tratamento. Faturamento hospitalar e ambulatorial. Perícias. Saúde do 
trabalhador. Doenças Ocupacionais. Insalubridade e Riscos relacionados ao trabalho. Anatomia. 
Segurança do paciente em serviços de saúde. Farmacologia e interação medicamentosa. Procedimentos 
de urgência e emergência. Orçamento da Seguridade Social e Formas de Financiamento do Setor. O 
papel das Normas Operacionais Básicas no Processo de Descentralização e Regionalização. Principais 
Características dos Subsistemas Públicos e Privados que Integram o SUS. Higiene e Segurança no 
trabalho. Código de ética médica. 

411 
Médico Clinico 
Geral 

Interpretação de sinais e sintomas. O uso e a interpretação de dados laboratoriais. Políticas de 
descentralização e atenção primária à saúde. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e 
prevenção das doenças cardiovasculares, pulmonares, digestivas e endocrinológicas, hematológicas, 
reumatológicas e infecto-contagiosas. Avaliação clínica-cirúrgica do paciente da urgência (abdome 
agudo, apendicite, úlcera perfurada). Tratamento inicial do queimado. Doenças de notificação 
compulsória. Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Doenças cardiovasculares: 
hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, 
arritmias cardíacas. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; 
pneumonias. Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e 
parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, 
insuficiência hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, 
síndrome nefrótica, litíase renal. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e 
hipertireoidismo. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. Reações adversas a drogas. Distúrbios hidroeletrolíticos e 
acidobásicos. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica 
diária. Emergências clínicas. Legislação do Sistema Único de Saúde. Código de Ética Médica 

412 
Médico 
Ginecologista 

Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos genitais femininos. Fisiologia menstrual e 
sexual. Endocrinologia do aparelho genital feminino. Ciclo Menstrual. Climatério. Puberdade Fisiológica 
e patológica. Propedêutica clínica e complementar em tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças 
sexualmente transmissíveis. Citogenética. Disminorréia. Tensão pré-menstrual. Dispotopias genitais. 
Processos Inflamatórios dos genitais femininos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinário na mulher. 
Fístulas genitais. Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias benignas e malignas. 
Anticoncepção. Medicina psicossomática em ginecologia. Urgências ginecológicas. Afecções da vulva e 
da vagina. Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções dos ovários e trompas. Oncologia ginecológica. 
Moléstia trofoblástica. Endometriose. Cirurgias Ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento genital. 
Algias pélvicas. Disfunções sexuais. Leucorréias estados hiperandrogênicos. Estados hiperprolactínicos. 
Intersexualidade. Hemorragias disfuncionais. Gravidez ectópica. Abortamento. Ovulação. Fertilização. 
Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical. Sistema Aminiótico. Estudo do 
Feto. Modificações gerais e locais do organismo materno. Endocrinologia do ciclo gravídico puerperal. 
Bacia obstétrica. Relações Úteros-fetais. Gravidez. Conceito. Duração, diagnóstico. Assistência pré-natal. 
Aspectos psicológicos do ciclo gravídico-puerperal. Trajeto pelvigenital. Contratilidade Uterina. Parto. 
Generalidades. Conceitos. Evolução Clínica do Parto. Assistência ao parto. Fenômenos mecânicos do 
parto. Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e anestesia no parto. Puerpério e lactação. Doenças 
intercorrentes no ciclo gravídico-puerperal. Doença hipertensiva específica da gravidez prolongada. 
Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica perinatal. Distocias. Acidentes e complicações de 
parto. Discinesias. Prematuridade. Puerpério patológico. Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos 
Médicolegais em toco-ginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade pré-natal. 
Distocias do trajeto e desproporção céfalo-pélvica. Estudo crítico das cirurgias obstétricas. Diagnóstico 
e terapêutica das patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez molar. Rotura 
prematura de membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos ético-legais da prática obstétrica. 

413  
Código de Ética Médica. Sistema Único de Saúde – SUS. Municipalização da Saúde. Controle Social na 
Saúde. Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. 
Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de 
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Médico 
Pediatra 

Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de 
Promoção de Saúde. Programa Saúde da Família: Papel do médico no Programa de Saúde da Família. 
Orientações Gerais, prevenção e combate: Dengue, Chikungunya e Zika. Ocorrência de microcefalia 
relacionada à infecção pelo vírus zika. Condições de Saúde da Criança Brasileira. Organização da atenção 
à criança. Alimentação da criança. O recém-nascido normal e patológico. Aleitamento Materno. 
Programa de imunização. Cuidados Primários na Infância: Crescimento e desenvolvimento. Desnutrição 
proteicocalórica. Anemias na infância. Doenças Diarreicas e Terapia de Reidratação Oral. Diarreia aguda 
e crônica na criança. Cardiopatias na criança. Doenças respiratórias na criança. Doenças no trato 
genitourinário na criança. Doenças autoimunes e colagenosas na criança. Doenças infectocontagiosas 
mais frequentes na criança. Parasitoses intestinais. Afecções de Vias Aéreas na Infância. Dermatoses 
mais frequentes na criança. Convulsões na criança. Principais problemas ortopédicos na criança. 
Patologias cirúrgicas mais frequentes na criança. Insuficiência Cardíaca. Choque. Ressuscitação 
cardiopulmonar. Parada Cardiorrespiratória: Manejo Terapêutico; Cetoacidose diabética. Acidentes na 
infância: Prevenção e tratamento. Abordagem da criança politraumatizada. Síndrome de Maus-tratos. 
Sinais e Sintomas mais Frequentes em Pediatria – Diagnósticos Diferenciais: Dor Abdominal; Hematúria; 
Cefaleia; Linfadenomegalia; Dor em Membros Inferiores; Acidentes na Infância. 

414 
Psicólogo 

A profissão de Psicólogo e as suas áreas de atuação. O Código de Ética Profissional. Métodos da 
Psicologia. O Arco reflexo. A Inteligência. A Motivação e a Aprendizagem. O processo de aprendizagem 
segundo Piaget. A Personalidade. A sensação e a percepção. O Gestalt – Terapia. O Behaviorismo. Os 
testes psicológicos. Etiologia das Deficiências Mentais. Desordens da Personalidade. Deficiências 
Mentais. Conhecimentos em Psicomotricidade. Psicoterapia de grupo. Desenvolvimento infantil. 
Psicoterapia Breve. Orientação Familiar. Psicologia Social e Psicologia Comunitária. Representação 
Social. Saúde, gênero e violência. Desenvolvimento psicológico e educação. Política educacional e a 
atuação do psicólogo escolar. Psicologia da saúde no contexto social e hospitalar. Os processos 
organizacionais. A inserção e a intervenção do psicólogo nas organizações e no trabalho. Processos 
organizacionais e saúde. Cultura, saúde e desenvolvimento humano. Estresse e processos 
psicossomáticos. Elaboração e execução de estratégias de prevenção, promoção e intervenção no 
âmbito da psicologia. O processo de luto. Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, 
disgrafia, disortografia, disartria e TDAH). Noções básicas de psicanálise: Mecanismos de defesa, 
formação do aparelho psíquico, fases da vida. Distúrbios emocionais das crianças, sociabilidade, 
escolaridade, alimentação, sono, manipulações e hábitos e comportamento. Conhecimentos inerentes 
aos programas CRAS, CREAS e PAIF. Conhecimentos e atualidades referentes à função/profissão. 
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ANEXO IV –  DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA NOMEAÇÃO 

 
I. fotocópia do Registro Geral (C.I) com número, órgão expedidor e data de expedição do mesmo; (o candidato que 

possui identidade provisória deverá apresentar a fotocópia autenticada em cartório do Registro Geral (C.I) dentro do prazo 
validade); 

II. comprovante original de situação cadastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal (disponível no sítio: 
www.receita.fazenda.gov.br); 

III. Carteira Nacional de habilitação (CNH), expedida pelo órgão de trânsito competente (dentro da vigência) com 
categoria específica ao cargo para o qual está sendo nomeado. 

IV. fotocópia do título de eleitor (frente e verso); 
V. certidão em original de Quitação Eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral (disponível no sítio: 

http://www.tse.jus.br); 
VI. fotocópia do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (para 

candidatos do sexo masculino); 
VII. apresentar 02 fotos 3x4 atuais; 

VIII. ter a escolaridade exigida para o exercício do cargo, com colação de grau anterior ao dia da nomeação; e os demais 
requisitos exigidos para o exercício do cargo; 

IX. certidão de regularidade (Certidão de Registro e Quitação) emitida pelo Conselho de Classe, que comprova a 
regularidade do candidato no conselho de classe ao qual pertence, devendo o mesmo encontrar-se em pleno gozo de seus 
direitos profissionais. 

X. ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo comprovada por profissionais designados pelo 
Município de São Roque do Canaã, incluindo-se a compatibilidade de deficiência, no caso dos candidatos aprovados que 
indicaram suas deficiências; 

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

XII. fotocópia de documento comprobatório de inscrição do PIS/PASEP, e em caso de não possuí-lo, apresentar extrato 
da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, comprovando a não inscrição nos referidos Programas, juntamente com 
declaração; 

XIII. comprovante de conta bancária (Banestes ou Banco do Brasil); 
XIV. certidão negativa (em original) expedida pelo cartório de distribuição Cível e Criminal do Fórum da Comarca de 

residência do candidato no Estado do Espírito Santo ou da Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 05 (cinco) 
anos (disponível no site: www.tjes.jus.br); 

XV. certidão negativa (em original) Justiça Federal (disponível no site: www.jfes.jus.br). 
XVI. certidão negativa de débito (em original) com o Município de São Roque do Canaã; 

XVII. fotocópia da Certidão de Nascimento dos dependentes legais (menores de 18 anos de idade, ou 24 anos, se 
cursando o curso superior); 
XVIII. comprovante original de situação cadastral do CPF dos dependentes legais (menores de 18 anos de idade ou 24 
anos, se cursando o curso superior) emitido pelo site da Receita Federal (disponível no sítio: www.receita.fazenda.gov.br); 

XIX. fotocópia do Cartão de Vacinas para os dependentes legais (menores de 05 anos de idade) e/ou Declaração de 
matrícula Escolar (filhos maiores de 5 anos até 14 anos); 

XX. declaração com firma reconhecida em cartório de bens e valores que constituem o seu patrimônio; 
XXI. declaração com firma reconhecida em cartório de que não possui outro cargo público, a não ser as acumulações 

previstas no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal; 
XXII. declaração com firma reconhecida em cartório de que não percebe proventos de aposentadoria que caracterizem 

acumulação ilícita de cargos, na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal; 
XXIII. declaração com firma reconhecida em cartório de disponibilidade e compatibilidade diária de horários para o 
serviço público; 
XXIV. fotocópia da Certidão de Nascimento, ou se for casado, cópia da Certidão de Casamento, ou se for 
separado/divorciado cópia da Certidão de Casamento com a averbação da separação/divórcio, ou se for viúvo cópia da Certidão 
de Óbito do Cônjuge anexada à Certidão de Casamento, ou ainda, no caso de união estável, apresentar a competente 
declaração, anexando cópia do R.G. do cônjuge; 

XXV. fotocópia do comprovante de residência (água, energia ou telefone fixo). 
 
Em relação à apresentação do comprovante de residência, caso o mesmo esteja em nome: 
a) do cônjuge, apresentar certidão de casamento; e 
b) de terceiros, o candidato deverá apresentar também declaração em original emitida pelo proprietário do imóvel com firma 
reconhecida em cartório 
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DECRETO Nº. 4.296/2019
Publicação Nº 217245

 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Lourenço Roldi, 88 – Bairro São Roquinho – São Roque do Canaã – ES 
CEP: 29665-000 – Telefone (027) 3729-1300 – CNPJ nº. 01.612.865/0001-71  

DECRETO N° 4.296/2019 
 

DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 
RESERVA DE CARGO DE 
PROVIMENTO EFETIVO NO QUADRO 
DE CARREIRA DOS SERVIDORES 
PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO 
ROQUE DO CANAÃ. 

 
O Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, 

no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica 
Municipal; e considerando: 

 
a) o disposto no Art. 37, inciso II da Constituição Federal, bem como 

os Artigos 6º a 18 da Lei Municipal n º. 564 de 02 de dezembro de 2009; 
b) o disposto na Lei Municipal nº. 563 de 27 de novembro de 2009 e 

posteriores alterações, que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos 
Profissionais do Magistério Público Efetivo de São Roque do Canaã, 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica aprovado o Edital de Concurso Público nº. 003/2019, 

conforme anexo único deste Decreto, destinado a formação de cadastro de reserva de 
cargo de provimento efetivo existentes no quadro de carreira dos servidores públicos da 
Administração Municipal. 

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

as disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito, 05 de agosto de 2019. 
 
 

RUBENS CASOTTI 
Prefeito Municipal 



06/08/2019 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1320

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 338

                    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 
                ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
                CONCURSO PÚBLICO 003/2019 
 

 

   
Página 2 

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº. 4.296/2019 
 

EDITAL DE ABERTURA Nº 003/2019  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
O Prefeito do Município de São Roque do Canaã/ES, no uso de suas atribuições legais, com base na legislação 
vigente, notadamente a Lei Orgânica Municipal, Leis nº 563/2009, 564/2009 e suas alterações, bem como o Art. 37, 
inciso II da Constituição Federal, torna público a realização do Concurso Público 003/2019 para preenchimento de 
vagas no quadro permanente de servidores, por meio do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação - IDCAP, 
mediante as normas e condições estabelecidas neste Edital.  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações, sendo executado pelo 
Instituto de Desenvolvimento e Capacitação - IDCAP. 
1.2. Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial de Brasília. 
1.3. A inscrição do candidato implicará a concordância plena e integral com os termos deste Edital e serão realizadas 
no site www.idcap.org.br. 
1.4. É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as publicações relativas a este 
Concurso Público no site www.idcap.org.br, não podendo sobre estas, a qualquer tempo ou esfera, alegar 
desconhecimento. 
1.5.  O Concurso Público destina-se ao preenchimento das vagas indicadas no item 3.1. e das que vierem a surgir a 
partir da publicação deste Edital, de acordo com a disponibilidade orçamentária, relativas aos cargos constantes no 
Item 3, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste Edital. 
1.6.  A descrição das atribuições básicas dos cargos consta no Anexo II deste Edital. 
1.7.  Os conteúdos programáticos constam no Anexo III deste Edital. 
1.8.  Todos os questionamentos e/ou solicitações relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados ao 
Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC do IDCAP por meio do Fale Conosco (e-mail) no site 
www.idcap.org.br ou pelo telefone (27) 3111-2211, de segunda a sexta-feira, dias úteis, das 08h às 12h e das 
14h às 18h (horário de Brasília). 
 
2. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
2.1. Qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente este edital ou suas eventuais alterações, por meio do 
endereço eletrônico www.idcap.org.br, de acordo com as instruções constantes na página do Concurso Público, nos 
prazos estipulados no Cronograma (Anexo I) deste Edital. 
2.2. Para requerer a impugnação, o impugnante deverá efetuar cadastro no endereço eletrônico do IDCAP, caso não 
seja cadastrado. 
2.3. O impugnante deverá, necessariamente, indicar o item/subitem que será objeto de sua impugnação. 
2.4. Os pedidos de impugnação serão julgados pelo IDCAP. 
2.5. Da decisão sobre a impugnação não cabe recurso administrativo. 
2.6. As respostas às impugnações serão disponibilizadas em um único arquivo no site www.idcap.org.br na data 
prevista no Cronograma (Anexo I) deste Edital. 
 
3. DAS VAGAS 
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3.1. A distribuição dos cargos, número de vagas, cargas horárias, salários e requisitos são os seguintes: 
 

NÍVEL SUPERIOR  

C
Ó

D
 

CARGO VAGAS 
TOTAIS 

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

VAGAS 
PcD** 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
BÁSICO 

PRÉ-REQUISITOS 
(a serem 

comprovados na 
convocação) 

101 
Professor – 
PI (Educação 
Infantil) 

11 10 1 25 Horas R$ 1.637,64 
Licenciatura plena 
com habilitação em 
Educação Infantil. 

102 

Professor – 
PI (Anos 
Iniciais do 
Ensino 
Fundamental
) 

CR*  CR*  - 25 Horas R$ 1.637,64 

Licenciatura plena 
com habilitação 
para Anos Iniciais 
do Ensino 
Fundamental. 

103 

Professor – 
PE 
(Educação 
Especial) 

2 2 - 25 Horas R$ 1.637,64 

Licenciatura plena 
com habilitação em 
Educação Especial 
ou Licenciatura 
plena na área de 
Educação com 
formação em nível 
de pós-graduação 
“Latu Sensu” em 
Educação Especial. 

104 
Professor – 
PF (Língua 
Portuguesa) 

1 1 - 25 Horas R$ 1.637,64 

Licenciatura plena 
na área específica 
para a área de 
atuação para o 
exercício nos Anos 
Finais do Ensino 
Fundamental. 

105 

Professor – 
PF 
(Matemática
) 

1 1 - 25 Horas R$ 1.637,64 

Licenciatura plena 
na área específica 
para a área de 
atuação para o 
exercício nos Anos 
Finais do Ensino 
Fundamental. 

106 Professor – 
PF (História) 3 3 - 15 Horas R$ 982,58 

Licenciatura plena 
na área específica 
para a área de 
atuação para o 
exercício nos Anos 
Finais do Ensino 
Fundamental. 

107 
Professor – 
PF 
(Geografia) 

3 3 - 15 Horas R$ 982,58 

Licenciatura plena 
na área específica 
para a área de 
atuação para o 
exercício nos Anos 
Finais do Ensino 
Fundamental. 
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108 
Professor – 
PF 
(Ciências) 

3 3 - 15 Horas R$ 982,58 

Licenciatura plena 
na área específica 
para a área de 
atuação para o 
exercício nos Anos 
Finais do Ensino 
Fundamental. 

109 

Professor – 
PI/PF 
(Língua 
Estrangeira - 
Inglês) 

2 2  - 25 Horas R$ 1.637,64 

Licenciatura plena 
na área específica 
para a área de 
atuação para o 
exercício nos Anos 
Finais do Ensino 
Fundamental. 

110 

Professor – 
PI/PF 
(Língua 
Estrangeira – 
Inglês) 

1 1  - 20 Horas R$ 1.310,11 

Licenciatura plena 
na área específica 
para a área de 
atuação para o 
exercício nos Anos 
Finais do Ensino 
Fundamental. 

111 Professor – 
PI/PF (Arte) 2 2  - 25 Horas R$ 1.637,64 

Licenciatura plena 
na área específica 
para a área de 
atuação para o 
exercício nos Anos 
Finais do Ensino 
Fundamental. 

112 Professor – 
PI/PF (Arte) 2 2  - 20 Horas R$ 1.310,11 

Licenciatura plena 
na área específica 
para a área de 
atuação para o 
exercício nos Anos 
Finais do Ensino 
Fundamental. 

113 Professor – 
PI/PF (Arte) 1 1 - 15 Horas R$ 982,58 

Licenciatura plena 
na área específica 
para a área de 
atuação para o 
exercício nos Anos 
Finais do Ensino 
Fundamental. 

114 

Professor – 
PI/PF 
(Educação 
Física) 

3 3 - 25 Horas R$ 1.637,64 

Licenciatura plena 
na área específica 
para a área de 
atuação para o 
exercício nos Anos 
Finais do Ensino 
Fundamental. 
Registro no 
respectivo Conselho 
de Classe. 
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115 

Professor – 
PI/PF 
(Educação 
Física) 

1 1 - 20 Horas R$ 1.310,11 

Licenciatura plena 
na área específica 
para a área de 
atuação para o 
exercício nos Anos 
Finais do Ensino 
Fundamental. 
Registro no 
respectivo Conselho 
de Classe. 

116 

Professor – 
PI/PF 
(Educação 
Física) 

1 1 - 18 Horas R$ 1.179,10 

Licenciatura plena 
na área específica 
para a área de 
atuação para o 
exercício nos Anos 
Finais do Ensino 
Fundamental. 
Registro no 
respectivo Conselho 
de Classe. 

117 

Professor – 
PI/PF 
(Educação 
Física) 

1 1 - 15 Horas R$ 982,58 

Licenciatura plena 
na área específica 
para a área de 
atuação para o 
exercício nos Anos 
Finais do Ensino 
Fundamental. 
Registro no 
respectivo Conselho 
de Classe. 

118 

Professor – 
PI/PF 
(Ensino 
Religioso) 

1 1 - 20 Horas R$ 1.310,11 

Licenciatura plena 
na área específica 
ou licenciatura em 
qualquer área do 
conhecimento 
acrescida de curso 
pós-graduação 
“Latu Sensu” em 
Ensino Religioso 
que atenda as 
prescrições da 
legislação vigente. 

119 

Professor – 
PI/PF 
(Ensino 
Religioso) 

1 1 - 15 Horas R$ 982,58 

Licenciatura plena 
na área específica 
ou licenciatura em 
qualquer área do 
conhecimento 
acrescida de curso 
pós-graduação 
“Latu Sensu” em 
Ensino Religioso 
que atenda as 
prescrições da 
legislação vigente. 
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120 

Pedagogo – 
PD 
(Educação 
Básica) 

4 4 - 40 Horas R$ 2.621,92 

Licenciatura plena 
em Pedagogia com 
habilitação em 
supervisão escolar, 
orientação escolar, 
administração 
escolar ou inspeção 
escolar, ou 
licenciatura plena 
com curso de 
formação de 
especialistas em 
educação a nível de 
pós-graduação 
“Latu Sensu”, e no 
mínimo 3 (três) anos 
de experiência 
docente. 

*CR = Cadastro de Reserva 
**PcD = Pessoa com Deficiência   
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1. O valor correspondente à taxa de inscrição será conforme tabela abaixo: 
 

CARGO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

Nível Superior R$ 60,00 

 
4.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital, seus anexos, eventuais retificações e certificar-
se de que preenche todos os requisitos exigidos ou de que preencherá no período oportuno descrito neste item. 
4.3.  As inscrições para o Concurso Público estarão abertas no período conforme ANEXO I – CRONOGRAMA 
deste Edital e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet no site www.idcap.org.br. As inscrições 
poderão ser prorrogadas, por necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a critério da Prefeitura Municipal de 
São Roque do Canaã e/ou do IDCAP. 
4.4. Para inscrever-se, o candidato deverá:  
a) Acessar, via Internet, o site www.idcap.org.br e localizar a área destinada ao Concurso Público da Prefeitura 
Municipal de São Roque do Canaã; 
b) Ler e estar de acordo com as normas deste Edital; 
c) Preencher total e corretamente a Ficha de Inscrição e em seguida enviá-la de acordo com as respectivas instruções; 
d) Após o envio da ficha de inscrição, automaticamente será gerado o boleto de pagamento do valor de inscrição, que 
deverá ser impresso e pago em qualquer agência bancária, ou por meio eletrônico, sendo de inteira responsabilidade 
do candidato a impressão e guarda do cartão de confirmação de inscrição. 
4.5. Não serão aceitas inscrições fora do prazo ou forma estipulados neste Edital. 
4.6.  Não serão aceitos pagamentos efetuados através de cheque. 
4.7. Será automaticamente cancelada a inscrição cujo o pagamento seja devolvido por qualquer motivo e/ou caso o 
pagamento não seja processado. 
4.8. O simples comprovante de agendamento bancário não será aceito como comprovante de pagamento. 
4.9. É de inteira responsabilidade do candidato guardar o boleto e o comprovante de pagamento para futura 
conferência, em caso de necessidade. 
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4.10. O pagamento do valor da inscrição após o vencimento, a realização de qualquer modalidade de pagamento que 
não seja pela quitação do boleto bancário e/ou o pagamento de valor distinto do estipulado neste Edital implicam o 
cancelamento da inscrição, não implicando em devolução da importância paga, ainda que constatada em valor maior 
que o estabelecido ou pago em duplicidade. 
4.11. A inscrição somente será efetivada após a confirmação do pagamento. 
4.11.1. O cartão de confirmação de inscrição estará disponível na área do candidato no site www.idcap.org.br, sendo 
de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento. 
4.11.2. Quanto ao pagamento do boleto bancário, o candidato tem o dever de conferir todos os seus dados cadastrais 
e da inscrição nele registrados. As inscrições e/ou pagamentos que não forem identificados devido a erro na 
informação de dados pelo candidato no pagamento do referido boleto não serão aceitos, não cabendo reclamações 
posteriores neste sentido, nem tampouco a devolução de valores. 
4.12. O candidato SOMENTE poderá efetuar o pagamento do valor da inscrição por meio de boleto bancário emitido 
pelo IDCAP, gerado ao término do processo de inscrição. 
4.13. Não serão aceitas inscrições recebidas por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, transferência ou 
depósito em conta corrente, por depósito “por meio de envelope” em caixa rápido, DOC, ordem de pagamento, por 
agendamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital. 
4.14. Não haverá restituição do valor pago referente à taxa de inscrição em hipótese alguma, salvo em caso de 
cancelamento do Concurso Público, exclusão do cargo oferecido ou em razão de fato atribuível somente à 
Administração Pública. 
4.15. Até o encerramento das inscrições, todos os candidatos inscritos poderão reimprimir, caso necessário, o boleto 
bancário que estará disponível na área do candidato no endereço eletrônico www.idcap.org.br. 
4.16. O IDCAP e a Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã não se responsabilizam por inscrições não 
processadas por motivos de queda na transmissão de dados ocasionada por instabilidades, sinal fraco, dificuldades 
de acesso, ausência de sinal causada por problemas na rede de computadores, etc. 
4.17. O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão detectados na Ficha de Inscrição, sendo que caso 
seja feita qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, aquele que não possa satisfazer todas as condições 
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, 
mesmo que aprovado, se houver constatação posterior. 
4.18. É vedada a transferência do valor pago pela inscrição, para terceiros, para outra inscrição ou para outro 
Concurso Público. 
4.19. Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos para alteração de opção de cargo, podendo o candidato, por sua 
inteira responsabilidade, realizar nova inscrição e consequente novo pagamento, não cabendo a devolução de valores 
já pagos. 
4.20. A qualquer tempo, mesmo após o término do processo de seleção, poderão ser anuladas a inscrição, as provas 
e a nomeação do candidato, quando verificada falsidade em qualquer declaração e/ou irregularidade nas provas e/ou 
em informações fornecidas. 
4.21. Caso seja verificada a existência de mais de uma inscrição efetivada por um candidato para um mesmo turno 
de prova, o candidato deverá optar na data da Prova Objetiva por qual cargo pretende concorrer. Consequentemente, 
o candidato será considerado ausente para as provas relativas aos demais cargos, não cabendo reclamações posteriores 
nesse sentido, nem mesmo quanto à restituição de valores pagos.  
4.22. O cartão de confirmação de inscrição e/ou do pagamento do valor da inscrição deverá(ão) ser mantido(s) em 
poder do candidato e apresentado(s) no local de realização das provas ou quando solicitado. 
4.23. O candidato que necessitar de alguma condição ou atendimento especial para a realização das provas deverá 
formalizar pedido, no momento da inscrição, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis, bem como realizar 
as demais providências contidas no Item 6 deste Edital. 
 
5. DAS INCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
5.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes ou das que 
vierem a surgir no prazo de validade do Concurso Público, desde que os cargos pretendidos sejam compatíveis com 
a deficiência que possuem, conforme estabelece o Artigo 37, § 1°, do Decreto Federal nº 3.298/1999, alterado pelo 
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Decreto Federal nº 5.296/2004, que regulamentam a Lei nº 7.853/1989 e alterações posteriores e Artigo 6, § 1°, da 
Lei nº 564/2009. 
5.2. Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pela legislação, 
é assegurado o direito de inscrição para a reserva de vagas em Concurso Público, devendo ser observada a 
compatibilidade das atribuições do cargo com a deficiência de que são portadoras. 
5.3. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para 
a posse no cargo para o qual pretende concorrer, conforme especificado no presente Edital. 
5.4.  Se na aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) do total de vagas reservadas para o Cargo resultar número 
fracionado, adotar-se-á o seguinte procedimento:  
a) se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), este será desprezado, não sendo reservado vagas 
destinadas às pessoas portadoras de deficiência; 
b) se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos) este será arredondado, de modo que o número 
de vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência seja igual ao número inteiro subsequente.  
5.5.  As vagas destinadas aos candidatos inscritos na condição de deficiência, se não providas por falta de candidatos 
ou pela reprovação no certame, serão preenchidas pelos candidatos da Ampla Concorrência, observada a ordem 
classificatória.  
5.5.1. A ordem de convocação dos candidatos com deficiência será da seguinte forma: a primeira vaga destinada à 
pessoa com deficiência será a 10ª vaga, a segunda será a 30ª, a terceira será a 50ª, e assim sucessivamente.  
5.6. O candidato que se declarar com deficiência deverá marcar a opção no formulário de inscrição e enviar/anexar 
digitalmente (upload) o laudo médico (documento original ou cópia autenticada em cartório) atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças – CID.  
5.6.1. O laudo médico deverá ser enviado em formato PDF, com no máximo 2 MB. 
5.6.2. O fato de o candidato se inscrever como pessoa com deficiência e enviar laudo médico não configura 
participação automática na concorrência desta modalidade, devendo o laudo passar por uma análise do IDCAP. No 
caso de indeferimento, passará o candidato a concorrer somente às vagas de ampla concorrência. 
5.7. O laudo médico terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido, assim como não serão 
fornecidas cópias do mesmo.  
5.8. O laudo médico deverá ser emitido contendo às seguintes exigências: 
a) ter data de emissão de até 6 (seis) meses anteriores ao último dia de inscrição deste edital; 
b) constar o nome e o número do documento de identificação do candidato, o nome, número do registro no Conselho 
Local de Trabalho de Medicina (CRM) e assinatura do médico responsável pela emissão do laudo; 
c) a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID 10), bem como a causa da deficiência; 
d) a indicação, quando for o caso, a necessidade de uso de próteses ou adaptações; 
e) no caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de audiometria recente, 
realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições; 
f) no caso de deficiente visual, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de acuidade visual em AO 
(ambos os olhos), patologia e campo visual recente, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das 
inscrições. 
5.9. O laudo que não atender às exigências contidas neste Edital não terá validade, ficando o candidato 
impossibilitado de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. 
5.10. O candidato que se declarar deficiente no ato da inscrição e não entregar o laudo médico, será desconsiderado 
como tal e não poderá, posteriormente, alegar essa condição para reivindicar qualquer garantia legal no Concurso 
Público. 
5.11. A classificação do candidato na condição de pessoa com deficiência obedecerá aos mesmos critérios adotados 
para os demais candidatos. 
5.12. O grau de deficiência do candidato não poderá ser invocado como causa de aposentadoria por invalidez.  
5.13. Os termos deste capítulo apenas possibilitam ao candidato a inscrição como pessoa com deficiência, mas não 
isentam o mesmo de pagamento do valor da inscrição. 
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5.14. O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência poderá requerer atendimento especial, indicando 
as condições de que necessita para a realização das provas, conforme previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, do Decreto 
Federal nº 3.298/99. 
5.15. A classificação e aprovação do candidato não garante a ocupação da vaga reservada às pessoas com deficiência, 
devendo ainda, quando convocado, submeter-se à Perícia Médica que será promovida pela Prefeitura Municipal de 
São Roque do Canaã. 
5.15.1. A perícia médica terá decisão terminativa sobre a qualificação da deficiência do candidato classificado. 
5.16. O não cumprimento do disposto neste item, a reprovação na perícia médica ou o não comparecimento à perícia 
acarretará a perda do direito às vagas que forem destinadas aos candidatos em tais condições. 
5.16.1. O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do processo, em 
qualquer fase deste Concurso Público, e responderá, civil e criminalmente, pelas consequências decorrentes do seu 
ato. 
5.17. Conforme o estabelecido na legislação vigente, o candidato que não se enquadrar como pessoa com deficiência 
na perícia médica, caso seja aprovado em todas as fases do Concurso Público, continuará figurando apenas na lista 
de classificação geral do cargo, desde que se encontre no quantitativo de corte previsto para ampla concorrência em 
cada etapa, quando houver; caso contrário, será eliminado do certame. 
5.18. Caso a perícia médica confirme a deficiência declarada pelo candidato classificado, ele será convocado nessa 
condição, ficando a cargo de uma equipe multiprofissional, instituída nos moldes do artigo 43 do Decreto Federal nº 
3.298/99, a avaliação da compatibilidade entre a natureza da deficiência apresentada pelo candidato e as atribuições 
inerentes ao cargo para o qual foi nomeado. 
 
6. DO ATENDIMENTO AOS CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS  
 
6.1.  O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar, no formulário 
de solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários, tais como: sala de fácil acesso, prova ampliada, ledor, 
intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras). A solicitação de condições especiais será atendida segundo critérios 
de viabilidade e de razoabilidade. 
6.1.1. O candidato que solicitar ledor ou intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) deverá enviar/anexar 
digitalmente (upload) o laudo médico (documento original ou cópia autenticada em cartório) atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças – CID. 
6.1.1.1. No caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de audiometria recente, 
realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições. 
6.1.1.2. No caso de deficiente visual, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de acuidade visual em 
AO (ambos os olhos), patologia e campo visual recente, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das 
inscrições. 
6.2. Será divulgada no site www.idcap.org.br a relação de candidatos que tiverem deferidos ou indeferidos os pedidos 
de atendimento especial para a realização das provas. 
6.2.1. O candidato cujo pedido de atendimento especial for indeferido poderá interpor recurso nos prazos definidos 
no Cronograma (Anexo I) deste edital, por meio do formulário eletrônico disponível na área do candidato. 
6.3. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá solicitar atendimento 
especial para tal fim, conforme item 7. 
6.4. Aos candidatos com deficiência visual (cegos), a prova será eventualmente realizada com o auxílio de um ledor, 
que transcreverá as respostas para o candidato. 
6.5. Aos candidatos com deficiência visual (baixa visão) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas 
provas nesse sistema. Para tanto, o candidato deverá indicar o tamanho da fonte de sua prova ampliada, entre 18 ou 
24. Não havendo indicação de tamanho de fonte, a prova será confeccionada em fonte 18. 
6.6. O candidato que porventura declarar indevidamente, quando do preenchimento do formulário de inscrição via 
Internet, ser pessoa com deficiência deverá, após tomar conhecimento da situação da inscrição nessa condição, entrar 
em contato com o IDCAP por meio do Fale Conosco (e-mail) na área do candidato para a correção da informação, 
por tratar-se apenas de erro material e inconsistência efetivada no ato da inscrição. 
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7. DA CANDIDATA LACTANTE 
 
7.1. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova, poderá fazê-lo em sala reservada, 
desde que o requeira no formulário de inscrição, observando os procedimentos a seguir. 
7.1.1. A lactante deverá apresentar-se, no dia da aplicação da prova, no respectivo horário para o qual foi convocada, 
com o acompanhante e a criança.  
7.1.2. A criança deverá ser acompanhada de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela 
candidata) e permanecer em ambiente reservado.  
7.1.3. Não será disponibilizado, pelo IDCAP, responsável para a guarda da criança, e a sua ausência acarretará à 
candidata a impossibilidade de realização da prova.  
7.1.4.  Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de 
prova, acompanhada de uma fiscal.  
7.1.5. Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada 
a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata.  
7.1.6. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
 
8. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  
 
8.1.  Poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição: 
8.1.1. Os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico) e forem membros de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 26 de junho de 2007. 
8.1.1.1. O candidato inscrito no Cadastro Único que desejar solicitar isenção deverá indicar no formulário de inscrição 
tal intenção, informando obrigatoriamente o Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico, bem 
como preenchendo as informações estabelecidas como obrigatórias.  
8.1.1.2. Não serão aceitos NIS: 
a) Que não estiverem no nome do candidato à vaga, mesmo que dentro da renda per capita familiar dentro do perfil; 
b) Com status inválido e/ou excluído na base de dados do CadÚnico; 
c) Identificado na base do Cadastro Único com renda per capita familiar fora do perfil. 
8.1.1.3.  Não serão realizados pedidos de correção do NIS digitado erroneamente. 
8.1.1.4.  Não serão aceitas alterações no NIS após a efetivação da inscrição. 
8.1.1.5. Para que o candidato não tenha problemas com indeferimento da solicitação é necessário que indique em sua 
Ficha de Inscrição os dados cadastrais exatamente como estão no CadÚnico. 
8.1.1.6. Quaisquer inconsistências cadastrais podem interferir no processo de concessão da isenção. Portanto, caso o 
cadastro do candidato esteja com dados incorretos, será necessário realizar, primeiramente, a atualização cadastral, 
para depois solicitar a isenção de pagamento. 
8.1.1.7. É necessário um prazo mínimo de 45 dias, a partir da data em que foi incluído no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal, para que o candidato conste na base do CadÚnico do MDS. 
8.1.1.8. O IDCAP verificará a veracidade das informações prestadas pelo candidato junto ao órgão gestor do 
CadÚnico. 
8.1.2. Os candidatos que forem doadores de medula óssea, devidamente cadastrado, nos termos da Lei Estadual nº 
10.607/2016.  
8.1.2.1 O candidato que desejar solicitar isenção, na modalidade de Doador de Medula Óssea, deverá indicar no 
formulário de inscrição tal intenção e comprovar essa condição mediante: 
a) cópia simples do documento oficial de identificação com foto, filiação e assinatura; 
b) documento original ou cópia autenticada do comprovante ou Carteira de Inscrição do candidato como Doador de 
Medula Óssea. 
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8.1.2.2. Os documentos relacionados no item 8.1.2.1 deverão ser digitalizados em um único arquivo, no formato 
PDF, e enviados eletronicamente em formulário próprio disponibilizado no processo de inscrição do candidato. 
8.1.2.3. As digitalizações ilegíveis serão desconsideradas. 
8.2. Na existência de mais de uma solicitação de isenção por um mesmo candidato para mais de um cargo, 
somente será considerada válida e homologada aquela que tiver sido realizada por último. 
8.3. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo 
este responder, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará em sua eliminação do Concurso 
Público, além da aplicação das demais sanções legais. 
8.4.  A isenção da taxa de inscrição deverá ser pleiteada somente nos 05 (cinco) primeiros dias de inscrição, e, para 
tanto, o candidato deverá: 
8.4.1. Acessar o site www.idcap.org.br e escolher a opção ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, preencher o 
formulário gerado (informações obrigatórias) e finalizar sua inscrição. 
8.5. A relação dos pedidos de isenção de taxa deferidos e indeferidos será divulgada no endereço eletrônico 
www.idcap.org.br em data definida no Cronograma deste Edital. 
8.6. O candidato cuja documentação de isenção do valor da taxa de inscrição for indeferida deverá entrar no site 
www.idcap.org.br até o último dia válido para inscrição, imprimir o seu boleto bancário e efetuar o pagamento da 
taxa. 
8.6.1. Deste indeferimento caberá recurso no prazo estipulado no Cronograma (Anexo I) deste Edital. 
8.6.2. Deferido o pedido de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá aguardar a publicação da convocação 
para prova de acordo com o Cronograma deste Edital. 
 
9. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 
 
9.1. O Concurso Público será composto pelas seguintes etapas: 
 

ETAPA CARGO TIPO 

Prova Objetiva Todos os Cargos Eliminatória e Classificatória 

Prova Prática 

101 – Professor – PI (Educação Infantil) 
102 – Professor – PI (Anos Iniciais do Ensino Fundamental) 
103 – Professor – PE (Educação Especial) 
104 – Professor – PF (Língua Portuguesa) 
105 – Professor – PF (Matemática) 
106 – Professor – PF (História) 
107 – Professor – PF (Geografia) 
108 – Professor – PF (Ciências) 
109, 110 – Professor – PI/PF (Língua Estrangeira - Inglês) 
111, 112, 113 – Professor – PI/PF (Arte) 
114, 115, 116, 117 – Professor – PI/PF (Educação Física) 
118, 119 – Professor – PI/PF (Ensino Religioso) 
120 – Pedagogo – PD (Educação Básica) 

Eliminatória e Classificatória 

 
10. DA PROVA OBJETIVA 
 
10.1. A Prova Objetiva será aplicada a todos os candidatos com inscrições deferidas e será elaborada com base no 
Conteúdo Programático contido no Anexo III deste Edital.  
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10.2.  A aplicação das Provas Objetivas será realizada em data conforme estipulado no Cronograma (Anexo I) deste 
Edital, em turno conforme estipulado na tabela abaixo: 
 

CARGOS TURNO HORÁRIO 

101 – Professor – PI (Educação Infantil) 
104 – Professor – PF (Língua Portuguesa) 
105 – Professor – PF (Matemática) 
106 – Professor – PF (História) 
107 – Professor – PF (Geografia) 
108 – Professor – PF (Ciências) 
109, 110 – Professor – PI/PF (Língua Estrangeira - Inglês) 
111, 112, 113 – Professor – PI/PF (Arte) 
114, 115, 116, 117 – Professor – PI/PF (Educação Física) 
118, 119 – Professor – PI/PF (Ensino Religioso) 

Matutino 09:00 às 12:00  

102 – Professor – PI (Anos Iniciais do Ensino Fundamental) 
103 – Professor – PE (Educação Especial) 
120 – Pedagogo – PD (Educação Básica) 

Vespertino 14:00 às 17:00  

 
10.2.1.  Não haverá prorrogação do tempo de duração das provas, respeitando-se as condições previstas neste Edital. 
10.2.2. Cada questão terá 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D, E), sendo apenas uma correta. 
10.3. Grade de Prova: 
 

QUADRO DE PROVAS – NÍVEL SUPERIOR 

PROVAS Nº DE 
QUESTÕES 

PESO DAS 
QUESTÕES 

TOTAL DE 
PONTOS 

Língua Portuguesa 10 2,00 20,00 

Conhecimentos Pedagógicos e Legislação 10 2,50 25,00 

Conhecimentos Gerais 10 1,50 15,00 

Conhecimentos Específicos 10 4,00 40,00 

Total 40 - 100,00 

 
10.4. O candidato realizará a prova, exclusivamente, no local indicado pelo IDCAP.  
10.5. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados existentes nos locais 
disponibilizados no Município de São Roque do Canaã, o IDCAP poderá alocá-los em municípios próximos à 
determinada para aplicação das provas, não assumindo qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alimentação 
e alojamento desses candidatos. 
10.6. O candidato transcreverá as respostas da Prova Objetiva para a Folha de Respostas, utilizando-se para esta 
finalidade exclusivamente de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente. 
10.7.  A Folha de Respostas será o único documento válido para a correção da Prova Objetiva e o candidato será o 
único responsável pelo seu preenchimento, devendo proceder em conformidade com as instruções específicas 
contidas neste Edital e na capa de Caderno de Questões. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de 
Respostas por erro de preenchimento por parte do candidato. 
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10.8. Para cada questão, o candidato deverá marcar, obrigatoriamente, somente uma das cinco opções nos campos da 
Folha de Respostas e arcará com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. Serão consideradas marcações 
indevidas as que estiverem em desacordo com este Edital ou com a Folha de Respostas, tais como marcação rasurada 
ou emendada, ou campo de marcação não preenchido integralmente. As marcações indevidas serão da exclusiva 
responsabilidade do candidato. 
10.9. É vedado ao candidato amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua Folha de 
Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica. 
10.10. É responsabilidade do candidato à conferência de seus dados pessoais, em especial o nome, o número de 
inscrição, o número de seu documento de identidade, cargo de sua opção, o tipo de prova impresso (quando houver) 
e a marcação do gabarito na sua Folha de Respostas. 
10.11. Quanto aos Cadernos de Questões, após a distribuição destes e antes do início da prova, sob hipótese ainda 
que remota, de ocorrência de falhas na impressão, haverá substituição dos cadernos com manchas, borrões e/ou 
qualquer imperfeição que impeça a nítida visualização da prova. 
10.12. Ao candidato só será permitida a realização da prova na respectiva data, horário e no local divulgado. 
10.13. Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento ao local e horário da prova 
divulgados, na ocasião da publicação do Edital, implicará a eliminação automática do candidato do certame. 
10.14. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos e somente será admitido à sala de provas, munido de:  
a) Caneta esferográfica de tinta azul ou preta de material transparente; 
b) Original de um dos seguintes documentos de identificação (dentro do prazo de validade com foto): Carteira de 
Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 
Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação expedida nos termos da Lei Federal n.º 9.503/97 ou Passaporte; 
c) Caso assim desejar, água acondicionada em embalagem plástica transparente sem qualquer etiqueta ou rótulo. 
10.15. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do 
candidato. 
10.16. Sugerimos que o candidato compareça ao local designado para as provas com Comprovante Definitivo de 
Inscrição (CDI) emitido pela internet. 
10.17. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de 
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da 
ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identificação 
especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 
10.18. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação gere dúvidas 
quanto à fisionomia, à assinatura, à condição de conservação do documento e/ou à própria identificação. 
10.19. Os candidatos só poderão sair do local de realização da prova após 1 (uma) hora do início da mesma.  
10.19.1.  A saída com caderno de questões só será permitida 1 (uma) hora antes do término da prova. 
10.19.2.  Em hipótese alguma o candidato poderá retirar-se da sala portando o Cartão de Respostas, sendo eliminado 
automaticamente do certame. 
10.20. O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização da Prova Objetiva após assinatura da Lista de 
Presença e recebimento de sua Folha de Respostas até o início efetivo da prova e, após este momento, somente 
acompanhado por fiscal. Portanto, é importante que o candidato utilize banheiros e bebedouros, se necessitar, antes 
de sua entrada na sala.    
10.21. Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato 
termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização da prova, retirando-
se da mesma de uma só vez. 
10.22. Não será permitida a permanência de candidatos que já tenham terminado a prova no local de realização destas. 
Ao terminarem, os candidatos deverão retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização 
dos banheiros e bebedouros. 
10.23. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do 
afastamento de candidato da sala de provas. 
10.24. Durante a realização da prova não será permitida (o): 
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a) A comunicação entre candidatos; 
b) Consulta a livros, revistas, folhetos, anotações ou quaisquer outras fontes; 
c) O uso de máquina fotográfica, gravador ou qualquer outro receptor de mensagens; 
d) O uso de boné, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que impeça a visão total das orelhas do candidato; 
e) O uso de óculos escuros; 
f) O uso de objetos eletrônicos como aparelhos celulares, Notebook, Tablet, Ipod, Ipad, Iphone, e outros aparelhos 
que permitam a comunicação de informações e dados. 
10.25.  Os candidatos com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as orelhas à mostra. 
10.26. O candidato que for identificado não cumprindo qualquer um dos itens de segurança em qualquer dependência 
ou no trajeto da sala ao banheiro será eliminado do Concurso Público, devendo sair imediatamente do local de prova. 
10.27. Não será permitido o uso de telefone celular durante a realização da prova. Os celulares deverão ser guardados 
em envelope de segurança devidamente lacrados. Caso o telefone celular de um candidato toque dentro do envelope, 
o mesmo será recolhido, entregue na coordenação e devolvido ao candidato após a prova.  
10.27.1. Será eliminado o candidato que estiver com celular fora do envelope de segurança durante a realização das 
provas. 
10.28. No dia da realização das avaliações, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação destas 
informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 
10.29. O IDCAP submeterá os candidatos ao sistema de detecção de metal no dia de realização das provas. 
10.30. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato entrar ou permanecer no local de exame 
portando arma (s), mesmo que possua o respectivo porte.  
10.31. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) Apresentar-se após o horário estabelecido; 
b) Não apresentar o documento de identificação conforme previsto na letra “b” do item 10.14; 
c) Ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outras pessoas; 
e) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) Lançar mão de meios ilícitos para executar a prova; 
g) Recusar a submeter-se ao detector de metais; 
h) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer material que não o fornecido; 
i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
j) Agir com incorreção ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da prova. 
10.32. Ocorrendo alguma situação de emergência médica, o candidato será encaminhado para atendimento médico 
local. 
10.33. Caso exista a necessidade de ausentar-se para atendimento médico ou hospitalar, o candidato não poderá 
retornar ao local de prova, sendo eliminado do Concurso Público. 
10.34. A Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã e o IDCAP não se responsabilizam por nenhum objeto perdido 
nem por danos neles causados. 
 
11. DA PROVA prática 
  
11.1. A Prova Prática será realizada no local e horário a serem determinados no edital de convocação que será 
publicado no site www.idcap.org.br. 
11.2. A Prova Prática será de caráter ELIMINATÓRIO e CLASSIFICATÓRIO. 
11.3. Serão convocados para a Prova Prática os candidatos com inscrições deferidas, por ordem de classificação na 
Prova Objetiva, até o limite abaixo estabelecido, incluindo os empatados na última posição deste limite: 
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CARGOS QUANTIDADE DE 
CONVOCADOS 

101 – Professor – PI (Educação Infantil) 48 

102 – Professor – PI (Anos Iniciais do Ensino Fundamental) 6 

103 – Professor – PE (Educação Especial) 10 

104 – Professor – PF (Língua Portuguesa) 7 

105 – Professor – PF (Matemática) 7 

106 – Professor – PF (História) 12 

107 – Professor – PF (Geografia) 12 

108 – Professor – PF (Ciências) 12 

109 – Professor – PI/PF (Língua Estrangeira) 9 

110 – Professor – PI/PF (Língua Estrangeira) 7 

111 – Professor – PI/PF (Arte) 9 

112 – Professor – PI/PF (Arte) 9 

113 – Professor – PI/PF (Arte) 7 

114 – Professor – PI/PF (Educação Física) 12 

115 – Professor – PI/PF (Educação Física) 7 

116 – Professor – PI/PF (Educação Física) 7 

117 – Professor – PI/PF (Educação Física) 7 

118 –Professor – PI/PF (Ensino Religioso) 7 

119 – Professor – PI/PF (Ensino Religioso) 7 

120 – Pedagogo – PD (Educação Básica) 16 
 
11.3.1. Os candidatos com inscrição deferida na modalidade PcD (Pessoa com Deficiência) que não estiverem dentro 
do posicionamento definido no subitem anterior, se classificados na etapa da Prova Objetiva, farão a Prova Prática 
em até um limite de 5 (cinco) candidatos. 
11.4. O candidato deverá comparecer no local e data designados, com no mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência 
do horário previsto para início, portando Cartão de Inscrição, Documento Oficial e Original com Foto, não podendo, 
em hipótese alguma, realizar a prova em data e horários diferentes. 
11.5. A Prova Prática será de até 15 (quinze) minutos para cada candidato e avaliada na escala de 0 (zero) a 30 (trinta) 
pontos, distribuídos em conformidade com os testes que serão estabelecidos, levando em consideração a natureza do 
cargo e as atribuições previstas no Anexo II. 
11.5.1. Os critérios para a avaliação e pontuação da Prova Prática, de acordo com os cargos, serão os seguintes: 
 
11.5.1.1. Professor (PI, PE, PF e PI/PF): Serão avaliados o conhecimento e a capacidade do candidato de exercer 
as atribuições inerentes ao cargo através de uma avaliação didática, perante uma banca examinadora, através da 
elaboração de um plano de aula e execução das atividades propostas, conforme conteúdo definido pela banca. 
11.5.1.1.1. O conteúdo do plano de aula será determinado no edital de convocação que será publicado no site 
www.idcap.org.br. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – PROFESSOR (PI, PE, PF, PI/PF)  NOTA 
MÁXIMA 

Procedimentos e condução da aula (clareza e objetividade na exposição do tema, 
postura, comunicação e criatividade). 10,00 

Domínio do conteúdo. 6,00 
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Domínio da linguagem. 6,00 
Recursos didáticos e uso do espaço físico disponibilizado. 4,00 
Adequação do tempo. 4,00 
TOTAL 30,00 

 
11.5.1.2. Pedagogo (PD): Serão avaliados o conhecimento e a capacidade do candidato de exercer as atribuições 
inerentes ao cargo através de uma avaliação didática, perante uma banca examinadora, através da preparação e 
apresentação de um plano de trabalho semanal e um plano de formação docente com base na BNCC (Base Nacional 
Comum Curricular). 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – PEDAGOGO (PD) NOTA 
MÁXIMA 

Apresentação do plano de trabalho e plano de formação docente. 10,00 
Domínio do conteúdo. 6,00 
Domínio da linguagem. 6,00 
Recursos didáticos e uso do espaço físico disponibilizado. 4,00 
Adequação do tempo. 4,00 
TOTAL 30,00 

 
11.5.2. O candidato não poderá utilizar recursos de multimídia, gravação e audiovisual, durante a 
apresentação da prova prática. 
11.6. Será eliminado do Concurso Público, nesta fase, o candidato que: 
a) Retirar-se do recinto da prova durante sua realização sem a devida autorização ou que não estiver no local da prova 
no horário previsto para assinar a lista de chamada, sendo automaticamente eliminado;  
b) Não apresentar a documentação exigida;  
c) Não obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento na pontuação final da prova prática; 
d) Faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes e/ou 
candidatos;  
e) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução dos testes ou tentando usar de meios fraudulentos 
e/ou ilegais para a realização da prova;   
f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 
11.7. Não será permitido o uso de telefone celular durante a realização da prova prática. Os celulares deverão ser 
guardados em envelope de segurança devidamente lacrados. Caso o telefone celular de um candidato toque dentro 
do envelope, o mesmo será recolhido, entregue na coordenação e devolvido ao candidato após a prova.  
11.7.1. Será eliminado o candidato que estiver com celular fora do envelope de segurança durante a realização da 
prova. 
11.8. É PROIBIDO ao candidato fotografar ou filmar a sua realização de prova ou a de terceiros. O descumprimento 
desta normativa implicará na eliminação sumária do candidato do Concurso Público. 
11.9. Não será permitida a presença, no local de prova, de pessoas estranhas ao Concurso Público (parentes, amigos 
e/ou outros), podendo o candidato ser eliminado caso haja insistência na permanência desses indivíduos. 
11.10. Os candidatos deverão executar a prova prática de acordo com as orientações e tempo determinado pela banca. 
11.11. Não haverá reaplicação das provas para qualquer dos candidatos, não importando o motivo alegado. 
11.12. O IDCAP e a Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã não se responsabilizam por acidentes ou distúrbios 
fisiológicos, neurológicos ou psicológicos que possam ocorrer ao candidato durante a realização da prova. 
11.13. Os candidatos poderão ser filmados durante a realização desta prova, para fins de registro da avaliação e as 
gravações não serão fornecidas aos candidatos a qualquer título. O candidato que não autorizar a filmagem será 
eliminado do concurso. 
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12. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 
 
12.1. O resultado da prova objetiva será a soma dos pontos obtidos em cada questão conforme a tabela do item 10.3, 
deste Edital. 
12.1.1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e 
classificatório, sendo considerado aprovado, o candidato que obtiver na prova objetiva, nota igual ou superior 
a 50 (cinquenta) pontos e que não zerar nenhuma disciplina da prova. 
12.1.2. Os candidatos que não se enquadrarem na forma do subitem anterior estarão automaticamente eliminados e 
não terão classificação alguma no Concurso Público. 
12.2. O resultado da prova prática será a soma dos pontos obtidos em cada item avaliado, conforme as tabelas do 
item 11.5.1, deste Edital. 
12.2.1. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos e terá caráter eliminatório e 
classificatório, sendo considerado aprovado, o candidato que obtiver na prova prática, nota igual ou superior 
a 15 (quinze) pontos. 
12.2.2. Os candidatos que não se enquadrarem na forma do subitem anterior estarão automaticamente eliminados e 
não terão classificação alguma no Concurso Público. 
12.3. A nota final será composta pelo resultado da prova objetiva e prova prática. 
12.4. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente das notas finais do Concurso Público. 
12.5. Em caso de empate, para efeito de classificação final, prevalecerão os seguintes critérios: 
a) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no Parágrafo Único do Artigo 27 da Lei nº 
10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 
b) maior número de pontos na parte da Prova de Conhecimentos Específicos; 
c) maior número de pontos na parte da Prova de Língua Portuguesa; 
d) maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento. 
12.6. O candidato aprovado e classificado no Cadastro de Reserva poderá ser convocado para posse à medida em que 
surgirem vagas, por cargo, até o limite do prazo de validade do concurso público, observando-se o exclusivo interesse 
da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã. 
12.7. A ordem de convocação dos candidatos aprovados obedecerá a ordem de classificação. 
 
13. DOS RECURSOS 
 
13.1. Será admitido recurso quanto: 
a) ao indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) ao indeferimento da inscrição; 
c) ao indeferimento da inscrição nas modalidades PcD (Pessoa com Deficiência); 
d) ao indeferimento da solicitação de atendimento especial para prova; 
e) às questões das Provas Objetivas e Gabarito Preliminar; 
f) ao resultado preliminar das provas. 
13.2. Cada fase recursal permanecerá disponível aos candidatos no período estabelecido no Anexo I – Cronograma, 
deste Edital. 
13.3. Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela Internet, no site do IDCAP (www.idcap.org.br), de 
acordo com as instruções constantes na área do candidato na página do Concurso Público. 
13.4. Serão indeferidos os recursos: 
a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora; 
b) que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Item; 
c) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida; 
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d) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os intempestivos; 
e) encaminhados por e-mail, fac-símile (fax), carta, correios, redes sociais online, ou outra forma não prevista neste 
Item. 
13.5. Admitir-se-á um único recurso por candidato e de forma individualizada, 01 (um) recurso para cada questão 
objeto de controvérsia. 
13.6. Se do exame de recursos resultarem anulação de item integrante da Prova Objetiva, a pontuação correspondente 
a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido ou não. 
13.7. A Comissão Examinadora do IDCAP é a última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão 
pela qual em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos. 
13.8. As respostas a todos os recursos, quer procedentes ou improcedentes, serão levadas ao conhecimento dos 
candidatos que recorrerem, sendo também disponibilizado aos demais candidatos quando houver alteração ou 
anulação de questão, através do endereço eletrônico www.idcap.org.br na área deste Concurso Público. 
 
14. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA convocação, nomeação e posse 
 
14.1. Serão considerados classificados apenas os candidatos habilitados na prova objetiva e prova prática de seus 
respectivos cargos. 
14.2. Após a divulgação das listas de classificação, o resultado será homologado pela Prefeitura Municipal de São 
Roque do Canaã.  
14.3. Os candidatos habilitados, de acordo com as necessidades da Administração, serão convocados obedecendo à 
ordem classificatória, conforme o disposto neste Edital.  
14.4. Após a homologação do Concurso Público, os candidatos habilitados poderão ser convocados a qualquer 
momento, durante todo o prazo de validade do certame, para realização de exames médicos admissionais e avaliações 
psicológicas, além de apresentação de documentação pertinente, de acordo com a exclusiva necessidade da Prefeitura 
Municipal de São Roque do Canaã, reservando-se ao direito de proceder à convocação e à nomeação, em número 
que atenda ao seu interesse e às suas necessidades. 
14.5. O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, sendo sua responsabilidade 
acompanhar, durante toda a validade deste Concurso Público, as publicações oficiais. 
14.6. O candidato deverá atender, cumulativamente, para posse no cargo, aos seguintes requisitos:  
a) ter sido aprovado e classificado na forma estabelecida neste Edital, em seus anexos e eventuais 
retificações;  
b) ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de 
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos 
termos do §1º do art. 12 da Constituição da República Federativa do Brasil e na forma do disposto no 
art. 13 do Decreto Federal nº 70.436, de 18 de abril de 1972;  
c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;  
d) não ter sido condenado à pena privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer outra 
condenação incompatível com a função pública;  
e) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente admitidos; 
f) cumprir, na íntegra, as determinações previstas no Edital de abertura do Concurso Público. 
14.7. O ingresso nos cargos do concurso público estruturado no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São 
Roque do Canaã dar-se-á de acordo com o que consta na Lei nº 564/2009. 
14.8. No ato da convocação, os candidatos habilitados no concurso público deverão apresentar os documentos 
exigidos pela Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, constantes no Anexo IV (Documentos Exigidos para 
Nomeação), e realizar os exames médicos. Caso haja necessidade, a Prefeitura poderá solicitar outros documentos 
complementares. 
14.9. Até a data limite de comprovação, todos os requisitos especificados neste Edital deverão ser comprovados 
mediante a apresentação de documentos originais. 
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14.9.1. Só será aceito histórico escolar dos candidatos que ainda não possuem diploma, tendo estes concluído o curso 
em até um ano antes da data limite de comprovação dos requisitos exigidos para o cargo. 
14.10. O candidato que não reunir os requisitos de acordo com o estabelecido neste Edital perderá o direito à posse 
no cargo para o qual foi convocado. 
14.11. O candidato, quando convocado, deverá apresentar-se no local e data divulgado pela Prefeitura Municipal de 
São Roque do Canaã. O candidato convocado que não se apresentar no local e nos prazos estabelecidos será 
considerado desistente, implicando sua eliminação definitiva e a convocação do candidato subsequente 
imediatamente classificado. 
14.12. O acompanhamento e avaliação dos profissionais serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de São 
Roque do Canaã. 
14.13. O candidato nomeado e empossado na forma deste edital será submetido a avaliação de desempenho e conduta 
profissional durante o período de estágio probatório, ocasionando em demissão diante do resultado insuficiente. 
14.14. Não tomará posse o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, 
ou que não possuir, na data da posse, os requisitos mínimos exigidos neste Edital. 
14.15. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os atos convocatórios publicados após a homologação 
do Concurso Público. 
 
15. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1. O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado 
final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã. 
15.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e aceitação das condições do 
Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em 
eventuais retificações e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
15.3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais, 
avisos e comunicados referentes a este Concurso Público no site www.idcap.org.br , site 
www.saoroquedocanaa.es.gov.br e no Diário Oficial dos Municípios (DOM/ES). 
15.4. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas.  O 
candidato deverá observar e acompanhar rigorosamente as publicações a serem divulgados no site do IDCAP 
(www.idcap.org.br). 
15.5. É responsabilidade do candidato manter seu endereço (inclusive eletrônico) e telefone atualizados, até que se 
expire o prazo de validade do Concurso Público, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de, quando for 
convocado, perder o prazo para ser nomeado, caso não seja localizado. 
15.6. A Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que 
atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e o número de vagas 
existentes. 
15.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada 
a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para as provas 
correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 
15.8. As despesas relativas à participação do candidato no certame, à sua apresentação para posse e exercício e à sua 
participação em evento de ambientação correrão às expensas do próprio candidato. 
15.9. A Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã e o IDCAP não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, 
apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público. 
15.10. O não atendimento pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital, a qualquer tempo, implicará sua 
eliminação do Concurso Público. 
15.11.  A Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã e o IDCAP não arcarão, em hipótese alguma, com quaisquer 
despesas de deslocamento de candidatos para a realização das provas e/ou mudança de candidato para a posse no 
cargo. 
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15.12. No dia de realização das provas, o IDCAP submeterá os candidatos ao sistema de detecção de metal nas salas, 
corredores e banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o candidato está portando material não 
permitido. 
15.13. Não serão fornecidos atestados, cópias de documentos, certificados ou certidões, relativamente às notas de 
candidatos eliminados. 
15.14. Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos 
legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de avaliação nas provas do Concurso Público. 
15.15. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em caráter 
irrecorrível, pela Comissão do Concurso Público e pelo IDCAP, no que a cada um couber. 
15.16. A aprovação em concurso público não gera direito à nomeação ou à admissão. 
15.17. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
15.18. Fazem parte deste Edital os seus respectivos anexos, quais sejam: 
Anexo I – Cronograma 
Anexo II - Atribuições dos Cargos 
Anexo III – Conteúdo Programático 
Anexo IV – Documentos Exigidos para Nomeação 
 
 

São Roque do Canaã/ES, 05 de agosto de 2019. 
 
 
 

RUBENS CASOTTI 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I – CRONOGRAMA 
 

EVENTO DATA PREVISTA 
Publicação do Edital de Abertura 06/08/2019 
Impugnações contra o edital 06/08/2019 a 08/08/2019 
Resultado das impugnações contra o edital 12/08/2019 
Período de Inscrições 12/08/2019 a 02/09/2019 
Solicitação de atendimento especial para prova 12/08/2019 a 02/09/2019 
Solicitação de inscrição para vagas reservadas (PcD) 12/08/2019 a 02/09/2019 
Solicitação de isenção da taxa de inscrição 12/08/2019 a 16/08/2019 
Resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição 20/08/2019 
Recursos contra o resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição 20/08/2019 a 21/08/2019 
Resultado dos recursos contra resultado da solicitação de isenção da taxa de 
inscrição 23/08/2019 

Data limite para pagamento da taxa de inscrição 03/09/2019 
Divulgação das inscrições deferidas 05/09/2019 
Resultado das solicitações de atendimento especial para prova 05/09/2019 
Resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas (PcD) 05/09/2019 
Recursos contra o indeferimento das inscrições 05/09/2019 a 06/09/2019 
Recursos contra o resultado das solicitações de atendimento especial para prova 05/09/2019 a 06/09/2019 
Recursos contra o resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas 
(PcD) 05/09/2019 a 06/09/2019 

Resultado dos recursos contra o indeferimento das inscrições 10/09/2019 
Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de atendimento 
especial para prova 10/09/2019 

Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de inscrição para 
vagas reservadas (PcD) 10/09/2019 

Homologação das inscrições deferidas 10/09/2019 
Divulgação de informações e locais para a realização da prova objetiva 10/09/2019 
Realização da prova objetiva 22/09/2019 
Divulgação de gabarito preliminar  23/09/2019 
Recursos contra o gabarito preliminar 23/09/2019 a 25/09/2019 
Resultado dos recursos contra o gabarito preliminar 02/10/2019 
Resultado da prova objetiva 02/10/2019 
Recursos contra o resultado da prova objetiva 02/10/2019 a 04/10/2019 
Resultado dos recursos contra o resultado da prova objetiva 08/10/2019 
Divulgação de informações e locais para realização da prova prática 08/10/2019 
Realização da prova prática 13/10/2019 
Resultado da prova prática 14/10/2019 
Recursos contra o resultado da prova prática 14/10/2019 a 15/10/2019 
Resultado dos recursos contra o resultado da prova prática 25/10/2019 
Resultado final 30/10/2019 
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ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

CARGOS ATRIBUIÇÕES RESUMIDAS DOS CARGOS 

PROFESSOR 
(PI, PF, PI/PF) 

1. Ministrar aulas na Educação Infantil e Ensino fundamental, na área de atuação, 
garantindo a efetivação do processo ensino – aprendizagem; 
2. Cultivar o desenvolvimento/formação dos valores éticos. 
3. Ministrar os dias e horas-aula estabelecidos, ensinando o conteúdo de forma 
crítica e construtiva, proporcionando o desenvolvimento de capacidade e 
competências. 
4. Participar do processo de elaboração e execução do projeto político pedagógico 
da escola. 
5. Cumprir plano de trabalho, segundo o Projeto pedagógico de sua unidade 
escolar;  
6. Avaliar o desempenho dos alunos, com registro de notas, bem como registros 
descritivos, de acordo com as normas do Sistema de Ensino; 
7. Comprometer-se com o sucesso de sua ação educativa na escola, garantindo a 
todos os alunos o direito à aprendizagem. 
8. Desenvolver atividades de recuperação da aprendizagem para os alunos que 
dela necessitarem. 
9. Promover a saudável interação na sala de aula, estimulando o desenvolvimento 
de auto-imagem positiva, de autoconfiança, autonomia e respeito entre os alunos. 
10. Elaborar/selecionar/utilizar materiais pedagógicos visando estimular o 
interesse dos alunos. 
11. Propor, executar e avaliar alternativas que contribuam para o desenvolvimento 
do processo educativo. 
12. Planejar, executar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento educacional dos 
alunos, proporcionando-lhes oportunidades para seu melhor aproveitamento na 
aprendizagem. 
13. Buscar, numa perspectiva de formação profissional continuada, o 
aprimoramento do seu desempenho através de participação em grupos de estudos, 
cursos, eventos e programas educacionais. 
14. Manter todos os documentos pertinentes a sua área de atuação devidamente 
atualizados, registrando os conteúdos ministrados, os resultados da avaliação dos 
alunos e efetuar os registros administrativos adotados pelo sistema de ensino. 
15. Registrar e fazer o acompanhamento da frequência do aluno. 
16. Empenhar-se pelo desenvolvimento global do educando, articulando-se com os 
pedagogos e com a comunidade escolar. 
17. Participar e/ou empreender atividades extracurriculares da escola e dos alunos. 
18. Responsabilizar-se pela recuperação paralela e periódica dos alunos visando a 
aprendizagem. 
19. Executar e cumprir a carga horária estabelecida pela escola dentro do 
calendário letivo aprovado para realização das aulas e outras atividades. 
20. Propor e realizar projetos específicos na sua ação pedagógica. 
21. Zelar pela preservação do patrimônio escolar. 
22. Apresentar relatório anual de suas atividades com apreciação do desempenho 
dos alunos e da tarefa docente, quando solicitado. 
23. Elaborar e desenvolver projetos que oportunizem a análise crítica da realidade 
pelos alunos, desenvolvendo os conteúdos propostos no currículo escolar; 
24. Colaborar e comparecer às festividades, reuniões e outras promoções, quando 
convocado pelo Diretor da escola ou pela Secretaria Municipal de Educação; 
25. Participar de discussões e decisões da escola, mediante atuação conjunta com 
os demais integrantes da comunidade escolar através dos Conselhos de Classe e de 
Escola; 
26. Participar de reuniões com pais e com outros profissionais de ensino; 
27. Participar de reuniões, capacitações, programas de aperfeiçoamento e outros 
eventos, quando solicitado; 
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28. Participar integralmente dos períodos dedicados a reuniões, planejamento e à 
avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; 
29. Participar dos Conselhos de Classe e Conselhos Finais na escola sede, o que 
não o desobrigará da frequência nos Conselhos dos demais estabelecimentos de ensino 
em que lecione, exceto quando ocorrer o acúmulo e faltas legais 
30. Participar da integração Escola x Família x Comunidade, visando à criação de 
condições favoráveis de participação no processo ensino-aprendizagem; 
31. Zelar pela conservação do espaço físico, limpeza e bom nome da escola; 
32. Responsabilizar-se pelo material de consumo, equipamento e material 
permanente a sua disposição; 
33. Executar atividades correlatas; 
34. Cumprir as demais responsabilidades e deveres elencados na Lei que dispõe 
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal. 

PROFESSOR 
(PE) 

1. Ministrar aulas na Educação Infantil e Ensino fundamental, garantindo a 
efetivação do processo ensino – aprendizagem; 

2. Cultivar o desenvolvimento/formação dos valores éticos. 
3. Ministrar os dias e horas-aula estabelecidos, ensinando o conteúdo de forma 

crítica e construtiva, proporcionando o desenvolvimento de capacidade e 
competências. 

4. Participar do processo de elaboração e execução do projeto político pedagógico 
da escola. 

5. Cumprir plano de trabalho, segundo o Projeto pedagógico de sua unidade 
escolar;  

6. Avaliar o desempenho dos alunos, com registro de notas, bem como registros 
descritivos, de acordo com as normas do Sistema de Ensino; 

7. Comprometer-se com o sucesso de sua ação educativa na escola, garantindo a 
todos os alunos o direito à aprendizagem. 

8. Promover a saudável interação na sala de aula, estimulando o desenvolvimento 
de auto-imagem positiva, de autoconfiança, autonomia e respeito entre os 
alunos. 

9. Buscar, numa perspectiva de formação profissional continuada, o 
aprimoramento do seu desempenho através de participação em grupos de 
estudos, cursos, eventos e programas educacionais. 

10. Manter todos os documentos pertinentes a sua área de atuação, devidamente 
atualizados, registrando os conteúdos ministrados, os resultados da avaliação 
dos alunos e efetuar os registros administrativos adotados pelo sistema de 
ensino. 

11. Registrar e fazer o acompanhamento da frequência do aluno. 
12. Executar e cumprir a carga horária estabelecida pela escola dentro do 

calendário letivo aprovado para realização das aulas e outras atividades. 
13. Propor e realizar projetos específicos na sua ação pedagógica. 
14. Zelar pela preservação do patrimônio escolar. 
15. Apresentar relatório anual de suas atividades com apreciação do desempenho 

dos alunos e da tarefa docente, quando solicitado. 
16. Colaborar e comparecer às festividades, reuniões e outras promoções, quando 

convocado pelo Diretor da escola ou pela Secretaria Municipal de Educação; 
17. Participar de discussões e decisões da escola, mediante atuação conjunta com 

os demais integrantes da comunidade escolar através dos Conselhos de Classe 
e de Escola; 

18. Participar de reuniões com pais e com outros profissionais de ensino; 
19. Participar de reuniões, capacitações, programas de aperfeiçoamento e outros 

eventos, quando solicitado; 
20. Participar integralmente dos períodos dedicados a reuniões, planejamento e à 

avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento 
profissional; 
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21. Participar dos Conselhos de Classe e Conselhos Finais na escola sede, o que 
não o desobrigará da frequência nos Conselhos dos demais estabelecimentos 
de ensino em que lecione, exceto quando ocorrer o acúmulo e faltas legais; 

22. Participar da integração Escola x Família x Comunidade, visando à criação de 
condições favoráveis de participação no processo ensino-aprendizagem; 

23. Zelar pela conservação do espaço físico, limpeza e bom nome da escola; 
24. Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros 
ambientes da escola; 

25. Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 
acessibilidade utilizados pelo aluno; 

26. Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando a 
disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e 
das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades 
escolares. 

27. Auxiliar nas atividades e espaços que promovam a participação da família; 
28. Ter conhecimento prévio e domínio dos conteúdos e temas trabalhados pelo 

professor da classe comum. 
29. Participar do planejamento, junto ao professor da classe comum, orientando 

quanto as adaptações que permitam ao aluno o acesso ao currículo; 
30. Promover a interação entre os alunos com Transtornos Globais do 

Desenvolvimento e os demais alunos da escola. 
31. Priorizar a necessidade e/ou especificidade de cada aluno, atuando como 

mediador do processo ensino-aprendizagem com adoção de estratégias 
funcionais, adaptações curriculares, metodológicas, dos conteúdos, objetivos, 
de avaliação, temporalidade e espaço físico, de acordo com as peculiaridades 
do aluno e com vistas ao progresso global, para potencializar o cognitivo, 
emocional e social. 

32. Realizar contatos com os profissionais da saúde, que prestam atendimento ao 
aluno e orientações aos familiares. 

33. Responsabilizar-se pelo material de consumo, equipamento e material 
permanente a sua disposição; 

34. Executar atividades correlatas; 
35. Cumprir as demais responsabilidades e deveres elencados na Lei que dispõe 

sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal. 

PEDAGOGO 

1. Cultivar o desenvolvimento/formação dos valores éticos. 
2. Buscar, numa perspectiva de formação profissional continuada, o 
aprimoramento do seu desempenho através de participação em grupos de estudos, 
cursos, eventos e programas educacionais. 
3. Participar de reuniões, capacitações, programas de aperfeiçoamento e outros 
eventos, quando solicitado; 
4. Manter todos os documentos pertinentes a sua área de atuação, devidamente 
atualizados; 
5. Zelar pela preservação do patrimônio público; 
6. Seguir as diretrizes do ensino, estabelecidas pela Secretaria Municipal de 
Educação e Regimento Escolar; 
7. Coordenar a elaboração e a execução do Projeto Pedagógico dos 
estabelecimentos de ensino; 
8. Coordenar, no âmbito da Secretaria de Educação/escola, as atividades de 
planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; 
9. Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao 
desenvolvimento da rede de ensino ou da escola; 
10. Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para 
o desenvolvimento da rede de ensino ou da escola, em relação a aspectos pedagógicos, 
administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais; 
11. Planejar e elaborar diretrizes, orientações pedagógicas, documentos, 
planejamento, execução e avaliação das metas educacionais; 
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12. Contribuir para que os estabelecimentos de ensino cumpram sua função social 
de socialização e construção do conhecimento; 
13. Coordenar o processo de avaliação institucional no âmbito da Secretaria 
Municipal de educação ou das Unidades Escolares. 
14. Responsabilizar-se pelo material de consumo, equipamento e material 
permanente a sua disposição; 
15. Executar atividades correlatas; 
16. Cumprir as demais responsabilidades e deveres elencados na Lei que dispõe 
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal. 
 
No âmbito da Secretaria Municipal de Educação: 
1. Acompanhar e supervisionar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino, 
zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de 
qualidade de ensino; 
2. Emitir parecer em assuntos de sua especialidade e/ou competência; 
3. Promover ou realizar palestras, seminários cursos, encontros e eventos que 
objetivem a capacitação dos profissionais da educação; 
4. Estudar, planejar, criar e desenvolver instrumentos necessários à avaliação do 
sistema educacional; 
5. Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de valorização e capacitação 
dos recursos humanos; 
6. Participar da coleta, organização e sistematização das informações 
demográficas, socioeconômicas e outras sobre o perfil da população escolar do 
município; 
7. Acompanhar a avaliação, junto aos profissionais da área educacional, das ações 
desenvolvidas pelas unidades que compõem a rede municipal de educação; 
8. Acompanhar a supervisão das unidades educacionais do município, verificando 
se os programas a cargo da Secretaria estão sendo cumpridos; 
9. Acompanhar a reunião e sistematização das informações a respeito das ações 
desenvolvidas pela Secretaria; 
10. Estudar, planejar, organizar e levantar as necessidades sobre a informatização 
de serviços estatístico-educacionais, articulando-se com todos os Departamentos e 
unidades Escolares na realização de levantamento e coleta de dados a respeito da real 
situação educacional do município; 
11. Coordenar, orientar e acompanhar a preparação de programas educacionais; 
12. Acompanhar e participar da elaboração dos currículos escolares, conforme a 
legislação em vigor e as diretrizes dos Conselhos de Educação; 
13. Coordenar e orientar a execução das atividades de apoio psico-pedagógico; 
14. Programar e supervisionar a execução de estudos e pesquisas, visando à 
melhoria das práticas técnico-pedagógicas; 
15. Participar da definição de políticas e diretrizes de ação educacional no âmbito 
do município, em consonância com as políticas do Estado e Nacionais; 
16. Orientar e acompanhar a implantação de normas e procedimentos técnico-
pedagógicos junto às escolas municipais; 
17. Propor critérios para verificação do rendimento escolar; 
 
No âmbito do estabelecimento de ensino: 
1. Participar integralmente dos períodos dedicados a reuniões, conselho de classe, 
planejamento e à avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu 
desenvolvimento profissional; 
2. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos; 
3. Acompanhar a execução do plano de trabalho de cada docente; 
4. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, 
estabelecendo estratégias pedagógicas; 
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5. Promover a articulação com as famílias e a comunidade criando processos de 
integração da sociedade com a escola que visem o acompanhamento do desempenho 
dos estudantes; 
6. Coordenar o processo de informação dos pais e responsáveis sobre a frequência 
e o rendimento dos alunos, garantindo o seu acesso e permanência na escola; 
7. Promover a participação dos pais e conselho de escola na elaboração e 
execução do Projeto Pedagógico da escola; 
8. Zelar pelo cumprimento das leis e normas de ensino, bem como pelo 
aperfeiçoamento dos aspectos didáticos e pedagógicos; 
9. Providenciar, junto à direção, recursos financeiros, materiais, físicos e humanos 
necessários à viabilização do Projeto Pedagógico da escola; 
10. Coletar, organizar, e atualizar informações e dados estatísticos da escola que 
possibilite constante avaliação do processo educacional; 
11. Estimular e promover iniciativas de participação e democratização das relações 
na escola; 
12. Estimular a reflexão coletiva de princípios éticos e morais; 
13. Contribuir para que todos os funcionários da escola se comprometam com o 
atendimento às reais necessidades dos alunos; 
14. Promover a avaliação permanente do currículo, visando ao planejamento; 
15. Coordenar, junto com a Direção da Unidade Escolar, o Conselho de Classe em 
seu planejamento, execução, avaliação e desdobramentos; 
16. Promover, junto com a Direção da Unidade Escolar, o aperfeiçoamento 
permanente dos professores, através de reuniões pedagógicas, encontros de estudo, 
visando à construção da competência docente; 
17. Promover a articulação vertical e horizontal dos conteúdos pedagógicos; 
18. Colaborar para que cada área do conhecimento recupere o seu significado e se 
articule com a globalidade do conhecimento historicamente construído; 
19. Contribuir para a articulação do ensino nos diversos níveis e modalidades da 
educação básica; 
20. Promover a análise crítica da prática pedagógica, coerentes com as concepções 
de homem e de sociedade, definidas no projeto Pedagógico da escola; 
21. Participar da integração Escola x Família x Comunidade, visando à criação de 
condições favoráveis de participação no processo ensino-aprendizagem. 
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ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Fica a critério de cada candidato pesquisar a bibliografia que contemple o conteúdo 
programático expresso neste Edital. 
 
NÍVEL superior 
 
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS): 
 

Leitura e interpretação de texto. Mensagem central e secundária. Linguagem. Espaço, tempo e foco na ficção 
narrativa. Coerência e Coesão. Classe, Estrutura, Formação e significação de vocábulos. Estrutura de Palavras. 
Formação de Palavras. Significado de Palavras. Sintaxe. As Classes de Palavras: Adjetivo, Advérbio, Artigo, 
Preposição, Conjunção, Interjeição, Numeral, Pronomes, Substantivos, Verbos, Linguagem Figurada, Pontuação, 
Crase. Ortografia (atualizada conforme as regras do novo Acordo Ortográfico). Fonética e Grafema. Encontros 
vocálicos. Encontros Consonantais. Dígrafos. Separação de sílabas. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Morfossintaxe. Período: classificação. Termo da oração: essenciais, integrantes e acessórios. Orações: 
coordenadas e subordinadas, Concordância nominal, Concordância verbal. Regência verbal. Emprego da crase. 
Colocação dos pronomes átonos. Semântica. Sinônimos. Antônimos. Homônimos. Parônimos. Denotação e 
conotação. Figura de linguagem. Figura de palavras: comparação, metáfora, Metonímia, Catacrese. Figura de 
construção: Elipse, Hipérbole, Pleonasmo, Silepse. Figuras de pensamento: Antítese, Eufemismo e Prosopopeia. 

 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO (COMUM A TODOS OS CARGOS): 
 
Fundamentos da Educação; Processo ensino-aprendizagem: papel do educador, do educando, da 
sociedade. Avaliação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas; Relações 
socioeconômicas e político - culturais da educação; Educação inclusiva. Educação e Direitos 
Humanos, Democracia e Cidadania; A função social da escola; Inclusão educacional e respeito à 
diversidade; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica; Didática e organização do 
ensino; Saberes Escolares, processos metodológicos e avaliação da aprendizagem; Novas 
tecnologias da informação e comunicação e sua contribuição com a prática pedagógica; Currículo: 
planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Planejamento: a realidade escolar; o 
planejamento e o projeto pedagógico da escola; Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Base da 
Educação Nacional; Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 10.639/03 – 
História e Cultura Afro Brasileira e Africana; Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 
2007; Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 
CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS):  
 

Lei Orgânica do Município de São Roque do Canaã. Política, economia, geografia sociedade, cultura e História de 
São Roque do Canaã/ES. Assuntos de interesse geral nas esferas Municipal, Estadual e Nacional, amplamente 
divulgados na imprensa. Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, 
educação, segurança, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, 
responsabilidade socioambiental e ecologia e suas vinculações históricas.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

Professor – PI 
(Educação Infantil) 

Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Planejamento docente: 
dinâmica e processos. Alfabetização e letramento. Campos de experiência da 
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educação infantil. Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. Conceito de 
Ensino e Aprendizagem. Noções de Educação, Escola, Docente e Discente. 
Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, 
Recursos e Avaliação. Didática e Metodologia do Ensino. Eixos do trabalho 
pedagógico na educação infantil: o cuidar e o educar. Componentes curriculares 
da educação infantil: o brincar, o movimento e o conhecimento de si e do outro. 
Avaliação na educação infantil. O cotidiano na creche/escola: espaço, rotina, 
afetividade, alimentação, higiene, cuidados essenciais. O professor de educação 
infantil. Família e instituição. Psicologia da Aprendizagem e do 
Desenvolvimento. Sistema de escrita alfabético ortográfica: compreensão e 
valorização da cultura escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, 
produção de textos escritos, desenvolvimento da oralidade. A infância e sua 
singularidade na educação básica. Articulação dos conceitos: infância, 
brincadeira, ludicidade, desenvolvimento e aprendizagem. Avaliação do/no 
processo de alfabetização e letramento. Gêneros textuais orais e escritos. 
Conceitos: movimento, tempo, cultura, fontes históricas, espaços, paisagem, 
sociedade, trabalho, natureza e representação, ambiente, relação entre ser 
humano e ambiente. Os campos conceituais da Matemática: numéricos, 
algébricos, geométricos e tratamento da informação. Processo de ensinar e 
aprender. Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Professor – PI 
(Anos Iniciais do 
Ensino 
Fundamental 

Avaliação no ensino fundamental. Teorias de aprendizagem e desenvolvimento 
infantil. Planejamento docente: dinâmica e processos. Alfabetização e 
letramento. Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. O professor de 
ensino fundamental. Conceito de Ensino e Aprendizagem. Noções de 
Educação, Escola, Docente e Discente. Noções de Planejamento de Ensino: 
Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação. Didática e 
Metodologia do Ensino em Anos Iniciais. Eixos do trabalho pedagógico na 
educação infantil: o cuidar e o educar. Componentes curriculares da educação 
infantil: o brincar, o movimento e o conhecimento de si e do outro. Avaliação 
na educação infantil. O cotidiano na creche/escola: espaço, rotina, afetividade, 
alimentação, higiene, cuidados essenciais. O professor de educação infantil. 
Família e instituição. Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento. 
Sistema de escrita alfabético ortográfica: compreensão e valorização da cultura 
escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, produção de textos escritos, 
desenvolvimento da oralidade. A infância e sua singularidade na educação 
básica. Articulação dos conceitos: infância, brincadeira, ludicidade, 
desenvolvimento e aprendizagem. Avaliação do/no processo de alfabetização e 
letramento. Gêneros textuais orais e escritos. Conceitos: movimento, tempo, 
cultura, fontes históricas, espaços, paisagem, sociedade, trabalho, natureza e 
representação, ambiente, relação entre ser humano e ambiente. Os campos 
conceituais da Matemática: numéricos, algébricos, geométricos e tratamento da 
informação. Processo de ensinar e aprender. Questões relativas às atividades 
inerentes a função. 

Professor – PE 
(Educação 
Especial) 

Políticas: Governamental e Não Governamental, Aspectos Legais: documentos 
nacionais e internacionais. Fundamentos e Políticas da Educação Especial na 
perspectiva inclusiva. O ensino na Educação Especial: especificidades. Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 9.394/96). Resolução 
CNE/CEB n.º 02 de 11 de setembro de 2001. Lei nº 13.146, de julho de 2015. 
Avaliação em Educação Especial. Aspectos Sociais e Inclusão: 
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multiculturalismo, diversidade, diferença, estigma e preconceito. 
Desenvolvimento humano (aspectos biológico, emocional e cognitivo) e teorias 
de aprendizagem. Famílias e equipes colaborativas. Desenvolvimento e 
Aprendizagem: Conceitos básicos e necessidades especiais (temporárias ou 
permanentes) em dificuldades de aprendizagem, deficiências, doenças, 
síndromes, incapacidades desvantagens, superdotação e transtornos globais do 
desenvolvimento – TGD e transtorno do espectro do autismo – TEA. A 
integração dos alunos em classes regulares dos sistemas de ensino. Psicologia 
do Desenvolvimento e Aprendizagem. Didática: Teorias de ensino e de 
aprendizagem. Funções cognitivas, sensoriais e motoras. BRASIL. Resolução 
CNE/CEB 4/2009 – Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento 
Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação 
Especial. Brasília: CNE, 2009. BRASIL. Resolução CNE/CEB 04/2010 – 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Brasília: 
CNE, 2010. Resolução CNE/CEB nº 2/01 e Parecer CNE/CEB nº 17/01. 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação 
Básica. 

Professor – PF 
(Língua 
Portuguesa) 
 

Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa e 
a aplicação didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala 
de aula. O texto literário e o não literário. Aspectos básicos do texto literário: 
denotação e conotação; principais recursos expressivos. Gêneros literários: 
lírico, narrativo/épico, dramático. Principais aspectos da versificação. 
Elementos estruturais da narrativa. Formas narrativas: Crônica, conto e 
romance. Texto: condições de leitura e produção textual: a enunciação. Coesão 
e coerência textuais. Intertextualidade. Tipologia textual. Modos de 
organização do discurso: narrativo, descritivo e dissertativo/argumentativo. 
Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, polissemia. Sistema 
fonológico do português. Sistema ortográfico vigente. Morfossintaxe: classes 
de palavras. Formação de palavras. Morfologia nominal. Morfologia verbal. 
Morfologia pronominal. Processos sintáticos: subordinação e coordenação. 
Constituintes da oração e orações no período. Frase e discurso. Valores 
semântico-sintáticos dos conectivos. Concordância nominal e verbal. Regência 
nominal e verbal. Colocação dos termos na frase. Emprego do acento da crase. 
Normas de pontuação. Noções de cultura, arte e literatura. 

Professor – PF 
(Matemática) 
 

Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem da Matemática e a 
aplicação didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de 
aula. Sistemas de numeração. Conjuntos numéricos. Frações. Números 
decimais. Medidas: área, perímetros, comprimento, capacidade, volume. 
Simetria. Operações: múltiplos, divisores. Função de primeiro e segundo grau. 
Porcentagens, possibilidades e estatísticas. Gráficos. Ângulos. Noções de 
probabilidade. Geometria: figuras geométricas planas: quadrado, retângulo, 
triângulo, círculo; sólidos geométricos: cubo, paralelepípedo, prisma, cilindro, 
pirâmide, cone; esfera: cálculo de perímetros, áreas e volumes. 
Proporcionalidade. Equações e inequações de primeiro e segundo graus. 
Sistema de Equações. Polígonos. Funções e relações. Trigonometria no 
triângulo. Semelhança. Congruência. Teoremas: Tales e Pitágoras. Círculos. 
Tópicos de matemática financeira: Juros Simples: Cálculo do montante e do 
Principal - Equivalência de capitais a juros simples. Juros Compostos: Cálculo 
do Montante e do Principal - Equivalência de capitais a juros compostos. Taxa 
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de juros: Taxa de juros efetiva e nominal - Cálculo da taxa efetiva a partir da 
taxa nominal - taxas equivalentes em períodos quaisquer. 

Professor – PF 
(História) 
 

Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem de História e a aplicação 
didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula. 
Historiografia e metodologia do ensino de História. As civilizações da 
Antiguidade Oriental e Ocidental. A formação do mundo contemporâneo. 1ª 
Guerra Mundial e seus desdobramentos, o período entre guerras, a Revolução 
Russa e a URSS, a crise de 1929-1933 e seus desdobramentos. Idade Média. A 
Segunda Guerra Mundial. O mundo após a Segunda Guerra Mundial. O 
Terceiro Mundo. Brasil - A ocupação inicial do território brasileiro e a questão 
indígena. A colonização portuguesa no Brasil. O Brasil Imperial. A República 
Velha. A Era Vargas. A República Contemporânea. A Nova República. 
História Moderna: o Antigo Regime e o absolutismo; a expansão e a 
colonização europeia da América; Datas comemorativas e a figura do herói no 
ensino de História. A percepção do fato no ensino de História. História e 
Cultura Afrobrasileira e Africana. Renascimento e Humanismo, Reforma 
Protestante, Expansão Marítima Comercial. A conquista e colonização da 
América. O Brasil pré-colonial; Iluminismo, Revolução Francesa. O Estado 
Getulista (1930-1945), O Período Democrático (1945-1964), O Regime Militar 
(1964-1985). 

Professor – PF 
(Geografia) 
 

Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem de Geografia e a 
aplicação didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de 
aula. As transformações políticas no mundo contemporâneo; blocos 
econômicos supranacionais; a atual divisão internacional do trabalho. Meio 
natural, meio técnico e meio técnico científico-informacional. A era da 
Globalização. Organismos supranacionais. A produção da globalização; a 
globalização e território na América Latina. A Geografia, os Parâmetros 
Curriculares e a Cartografia – A Geografia no contexto dos Parâmetros 
Curriculares: O conhecimento geográfico e sua importância social. Categorias. 
Objetivos Gerais. Metodologia. Cartografia: os mapas e as visões de mundo - 
Localização: coordenadas geográficas. Escalas. Projeções. Cartografia temática 
e representação espacial. O Espaço Mundial – A Geopolítica Mundial: Da 
Guerra Fria à nova ordem mundial: do mundo bipolar ao mundo multipolar. 
Conflitos étnicos atuais, a questão das nacionalidades; movimentos 
separatistas; terrorismo. O Espaço Industrial: localização das indústrias (fatores 
determinantes); tipos de indústria; o processo de industrialização nos países 
pioneiros; grandes potências industriais; os países de industrialização recente e 
os subdesenvolvidos. A unificação dos mercados nacionais, as tecnologias e o 
espaço geográfico. O processo de urbanização mundial e sua espacialização no 
Brasil. A indústria e seus fatores locacionais. A agricultura e a segurança 
alimentar no mundo; o agronegócio no Brasil (sua 
concentração/desconcentração). O sistema mundial: os EUA, a UE (União 
Europeia) e os países que formam o BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul); o Japão na ordem mundial; o Oriente Médio e os conflitos 
atuais; o sistema sul-americano; a unidade e a diversidade da África 

Professor – PF 
(Ciências) 
 

Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem de Ciências e a aplicação 
didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula. O 
Universo – origem; o Sistema Solar; o Sol como fonte de energia; movimentos 
da Terra e da Lua e suas consequências. Rochas e solos - origem e estrutura da 
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Terra; origem, tipos, composição e modificações das rochas; minérios, jazidas 
e minas; formação e tipos de solos; práticas agrícolas; erosão; doenças 
relacionadas com o solo; exploração e conservação do solo; combustíveis 
fósseis. Água - propriedades físicas e químicas; ciclo da água; relações com os 
seres vivos; pressão na água; flutuação dos corpos; vasos comunicantes; 
poluição da água; purificação da água; doenças relacionadas com a água; 
tratamento de água e esgoto. Ar atmosférico – composição; relações com os 
seres vivos; poluição do ar; doenças transmissíveis pelo ar; pressão atmosférica 
e suas variações; ventos; noções básicas de meteorologia. Camadas 
atmosféricas. Ligações químicas - Valência; Funções químicas: óxidos, ácidos, 
sais e bases. Ligações químicas: regra do octeto, camada de valência, tipos de 
ligações. Reações químicas: velocidade de uma reação, lei de Lavoisier, lei de 
Proust. Funções químicas: ácidos, bases, indicadores, sais, reação de 
neutralização, óxidos. Energia: Força/movimento dos corpos; Equilíbrio dos 
corpos; Trabalho e energia; Calor de temperatura; Ondas; Luz; Som; 
Eletricidade; Magnetismo. Citologia: célula (características, propriedades 
físicas e químicas); Células: Membrana plasmática, organoides 
citoplasmáticos, núcleo celular, citoesqueleto; Divisão celular: mitose, meiose 
e gametogênese; Metabolismo celular: respiração, fotossíntese e 
quimiossíntese. 

Professor – PI/PF 
(Língua 
Estrangeira – 
Inglês) 
 

Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem do Inglês e a aplicação 
didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula. 
Horas, dias da semana, meses e estações no ano. Advérbios. Falsos cognatos. 
Preposições. Conjunções. Verbos. Metodologia de ensino de Inglês. Leitura e 
compreensão de texto. Análise e interpretação: Identificação do tema central e 
das diferentes ideias contidas nos textos. Estabelecimento de relações entre as 
diferentes partes nos textos. O sintagma nominal e suas funções: Substantivos, 
pronomes, artigos, adjetivos, possessivos, numerais. Sintagmas adverbiais e 
preposicionais e suas funções. O texto: a subordinação, coordenação e períodos 
compostos e seu papel textual. Coesão lexical e gramatical. Aspectos 
gramaticais: uso de artigos definidos e indefinidos; tempos e modos verbais; 
uso de preposições, conjunções e pronomes e modais; comparação; 
concordância nominal e verbal; formação e classe de palavras; relações de 
subordinação e coordenação; voz passiva, discurso direto e indireto. 

Professor – PI/PF 
(Arte) 
 

Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem de Artes e a aplicação 
didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula. A 
produção artística em diversas épocas, diferentes povos, países e culturas. A 
identidade e a diversidade cultural brasileira. Arte na Educação Escolar. 
Fundamentos e tendências pedagógicas do ensino de Arte no Brasil. Os 
Parâmetros Curriculares Nacionais e o ensino de Arte. Procedimentos 
pedagógicos em Arte: conteúdos, métodos e avaliação. Artes visuais - formas 
tradicionais e as modalidades que resultam dos avanços tecnológicos e 
transformações estéticas a partir da modernidade; Manifestações artístico 
culturais populares. Expressividade e representação da arte infantil e do 
adolescente. A Arte na História Universal: da pré-história à atualidade. 
Principais manifestações artísticas, características das tendências e artistas 
representantes. A Arte do período da pré-história brasileira até a 
contemporânea. Elementos de visualidade e suas relações compositivas. 
Técnicas de expressão. Processo de construção do conhecimento em teatro: 
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interações com texto, o espaço, o contexto e os personagens. Origem da música. 
Expressão musical aplicada a educação. Questões relativas às atividades 
inerentes a função. 

Professor – PI/PF 
(Educação Física) 

A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e 
cultura: a Educação Física e a pluralidade cultural. Educação para o lazer. Jogos 
e Esportes. Código de Ética dos Profissionais de Educação Física. Educação 
Física e Aprendizagem social. Abordagens pedagógicas da Educação Física 
escolar. Métodos e técnicas da Educação Física. Didática específica da 
Educação Física. Objetivos e conteúdo da Educação Física escolar. Fases do 
desenvolvimento Humano. Psicomotricidade. Aprendizagem motora. 
Proposições Metodológicas da Educação Física. Organização desportiva: 
torneios, campeonatos, competições. Didática e Prática de Ensino específica da 
disciplina. Organização de Eventos Esportivos e Culturais. Aprendizagem e 
Desenvolvimento motor. Fisiologia do Exercício. 

Professor – PI/PF 
(Ensino Religioso) 

Didática do Ensino Religioso. Ética, Valores e Cidadania. O Ensino Religioso 
na Constituição Brasileira e na Legislação Educacional. Objetivos e orientações 
pedagógicas do Ensino Religioso nas escolas públicas. Pressupostos do Ensino 
Religioso. História das Religiões e atualidade. O Professor de Ensino Religioso 
e a construção de sua identidade. O Projeto Político-Pedagógico da escola e o 
Ensino Religioso. O Ensino Religioso e o contexto da interdisciplinaridade. As 
diferentes religiões e os fenômenos religiosos. Manifestações Religiosas. 
Religiões no Brasil. Religião e tradições indígenas. A diversidade cultural e 
religiosa do Brasil.  

Pedagogo – PD 
(Educação Básica) 

História da educação a educação como processo de construção histórica. A 
constituição histórica da escola pública brasileira. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB nº 9.394/96: princípios, fins e organização da 
Educação Nacional. Relação escola-sociedade. Sociologia da educação. 
Psicologia da educação - teorias do desenvolvimento e da aprendizagem. A 
constituição da personalidade do indivíduo e suas relações com a educação. O 
papel dos vínculos afetivos na aprendizagem. Teorias pedagógicas - teorias 
educacionais. Didática e práticas de ensino - gestão e organização da sala de 
aula. Planejamento educacional, materiais curriculares e recursos didáticos. 
Avaliação educacional - a avaliação como parte integrante do processo de 
ensino-aprendizagem. Funções da avaliação escolar e a análise dos resultados. 
Práticas avaliativas: sujeitos, objetos e métodos da avaliação. As políticas 
educacionais, os programas do governo federal para o desenvolvimento da 
educação pública brasileira. A organização e a estrutura dos sistemas de ensino 
no brasil. As inovações tecnológicas e sua utilização no processo de ensino-
aprendizagem. Avaliação da aprendizagem. o processo ação-reflexão-ação no 
desenvolvimento do trabalho pedagógico. A pesquisa qualitativa e o trabalho 
educativo. 
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ANEXO IV – Documentos exigidos para NOMEAÇÃO 
 

I. fotocópia do Registro Geral (C.I) com número, órgão expedidor e data de expedição do mesmo; (o candidato que 
possui identidade provisória deverá apresentar a fotocópia autenticada em cartório do Registro Geral (C.I) dentro do prazo 
validade); 

II. comprovante original de situação cadastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal (disponível no sítio: 
www.receita.fazenda.gov.br); 

III. Carteira Nacional de habilitação (CNH), expedida pelo órgão de trânsito competente (dentro da vigência) com 
categoria específica ao cargo para o qual está sendo nomeado. 

IV. fotocópia do título de eleitor (frente e verso); 
V. certidão em original de Quitação Eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral (disponível no sítio: 

http://www.tse.jus.br); 
VI. fotocópia do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (para 

candidatos do sexo masculino); 
VII. apresentar 02 fotos 3x4 atuais; 

VIII. ter a escolaridade exigida para o exercício do cargo, com colação de grau anterior ao dia da nomeação; e os demais 
requisitos exigidos para o exercício do cargo; 

IX. certidão de regularidade (Certidão de Registro e Quitação) emitida pelo Conselho de Classe, que comprova a 
regularidade do candidato no conselho de classe ao qual pertence, devendo o mesmo encontrar-se em pleno gozo de seus direitos 
profissionais. 

X. ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo comprovada por profissionais designados pelo 
Município de São Roque do Canaã, incluindo-se a compatibilidade de deficiência, no caso dos candidatos aprovados que 
indicaram suas deficiências; 

XI. fotocópia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) onde conste fotografia, número/série, data da 
expedição da mesma, filiação, local de nascimento e página de contrato do primeiro emprego, mesmo que não tenha registro; 
XII. fotocópia de documento comprobatório de inscrição do PIS/PASEP, e em caso de não possuí-lo, apresentar extrato 

da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, comprovando a não inscrição nos referidos Programas, juntamente com 
declaração; 
XIII. comprovante de conta bancária (Banestes ou Banco do Brasil); 
XIV. certidão negativa (em original) expedida pelo cartório de distribuição Cível e Criminal do Fórum da Comarca de 
residência do candidato no Estado do Espírito Santo ou da Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 05 (cinco) 
anos (disponível no site: www.tjes.jus.br); 

XV. certidão negativa (em original) Justiça Federal (disponível no site: www.jfes.jus.br). 
XVI. certidão negativa de débito (em original) com o Município de São Roque do Canaã; 

XVII. fotocópia da Certidão de Nascimento dos dependentes legais (menores de 18 anos de idade, ou 24 anos, se cursando 
o curso superior); 

XVIII. comprovante original de situação cadastral do CPF dos dependentes legais (menores de 18 anos de idade ou 24 anos, 
se cursando o curso superior) emitido pelo site da Receita Federal (disponível no sítio: www.receita.fazenda.gov.br); 
XIX. fotocópia do Cartão de Vacinas para os dependentes legais (menores de 05 anos de idade) e/ou Declaração de 
matrícula Escolar (filhos maiores de 5 anos até 14 anos); 

XX. declaração com firma reconhecida em cartório de bens e valores que constituem o seu patrimônio; 
XXI. declaração com firma reconhecida em cartório de que não possui outro cargo público, a não ser as acumulações 
previstas no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal; 
XXII. declaração com firma reconhecida em cartório de que não percebe proventos de aposentadoria que caracterizem 
acumulação ilícita de cargos, na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal; 

XXIII. declaração com firma reconhecida em cartório de disponibilidade e compatibilidade diária de horários para o 
serviço público; 

XXIV. fotocópia da Certidão de Nascimento, ou se for casado, cópia da Certidão de Casamento, ou se for 
separado/divorciado cópia da Certidão de Casamento com a averbação da separação/divórcio, ou se for viúvo cópia da Certidão 
de Óbito do Cônjuge anexada à Certidão de Casamento, ou ainda, no caso de união estável, apresentar a competente declaração, 
anexando cópia do R.G. do cônjuge; 

XXV. fotocópia do comprovante de residência (água, energia ou telefone fixo). 
 
Em relação à apresentação do comprovante de residência, caso o mesmo esteja em nome: 
a) do cônjuge, apresentar certidão de casamento; e 
b) de terceiros, o candidato deverá apresentar também declaração em original emitida pelo proprietário do imóvel com firma 
reconhecida em cartório 
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Câmara Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - T. CHIARATTI E CIA LTDA - PROCESSO 294-2019
Publicação Nº 217132

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Canaã-ES, Sr. Geraldo Singer, no uso de suas atribuições legais, torna 
público o Processo Administrativo nº 294/2019, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do art. 24, II, c/c art. 23, II, “a”, 
da Lei 8.666/93, para fornecimento de toners e cartuchos de tintas para suprir as necessidades da Câmara Municipal de 
São Roque do Canaã, em favor da Empresa T. Chiaratti e Cia Ltda, no valor total de R$ 308,00 (trezentos e oito reais).

São Roque do Canaã-ES, 05/08/2019.

Geraldo Singer

Presidente da Câmara
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Serra

Prefeitura

AVISO MPE211/2019
Publicação Nº 217094

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio da Pregoeira, torna Público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO SOB Nº 211/2019, 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 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
REDES DE DRENAGEM E DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DA SERRA/
ES. O Edital oriundo do processo nº 17184/2019 SESE encontra-se disponível no site acima. Abertura das propostas: às 
09h00min. do dia 16/08/2019. Início sessão disputa: às 09h30min. Do dia 16/08/2019.

Serra, 05 de agosto de 2019.

Elizabeth Rebonato Potratz

Pregoeira Oficial/SEAD

AVISO SRPMPE230/2019
Publicação Nº 217095

 AVISO DE LICITAÇÃO

SRP PREGÃO ELETRÔNICO

EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio da Pregoeira, torna Público que realizará licitação, na modalidade SRP PRE-
GÃO ELETRÔNICO SOB Nº 230/2019, 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 (SRP), visando futura e eventual AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 
SOFÁ DE ESPERA, CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO E SEM BRAÇO, O Edital oriundo do processo nº 40649/2019 SEFA, 
encontra-se disponível no site acima. Abertura das propostas: às 13h30min. do dia 16/08/2019. Início sessão disputa: às 
14h00min. Do dia 16/08/2019.

Serra, 05 de agosto de 2019.

Elizabeth Rebonato Potratz

Pregoeira Oficial/SEAD

CP 013/2019 - CONVOCAÇÃO
Publicação Nº 217214

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2019

A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços CPL/SEOB con-
voca a licitante habilitada na Concorrência Pública nº 013/2019, Compacta Construções e Pavimentações Ltda, a compare-
cer no dia 06/08/2019 às 13:00horas, na sala da CPL/SEOB, para dar prosseguimento ao certame (abertura e julgamento 
das propostas comerciais).

Serra/ES, 05 de agosto de 2019.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEOB

http://www.serra.es.gov.br/
http://www.serra.es.gov.br/
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CP 014/2019 - CONVOCAÇÃÓ
Publicação Nº 217240

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2019

A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços CPL/SEOB 
convoca as licitantes habilitadas na Concorrência Pública nº 014/2019, Engevil Engenharia Eireli - Lotes 01 e 02; Perc 
Construções e Incorporações Ltda - Lotes 01 e 02 e Thomes Terraplanagem e Serviços Eireli - Lote 02, a comparecerem 
no dia 07/08/2019 às 13:00horas, na sala da CPL/SEOB, para dar prosseguimento ao certame (abertura e julgamento das 
propostas comerciais).

Serra/ES, 05 de agosto de 2019.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEOB

LEI 5049
Publicação Nº 217221

LEI Nº 5.049, DE 29 DE JULHO DE 2019

ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.942/2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, faço saber que a Câmara 
Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Altera a redação do caput do artigo 9º da Lei Municipal nº 3.942/2012, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 9º O veículo recolhido ao depósito na forma do Art. 5° e não reclamado por seu proprietário no prazo de 60 (sessenta) 
dias, será avaliado e levado a leilão, nos termos do Art. nº 328, do Código de Trânsito Brasileiro e Resolução n° 623/2016 
do CONTRAN, deduzindo-se do valor arrecadado o montante da dívida relativa a multas, tributos, diárias, remoção e en-
cargos legais, sendo o restante, se houver, depositado na conta do ex-proprietário, na forma da Lei.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal em Serra, aos 29 de julho de 2019.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

LMPI COSTA DOURADA
Publicação Nº 217216

COMUNICADO

A “SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS”, CNPJ: 27.174.093/0018-75, torna público que REQUEREU da SEMMA, através do 
Processo nº. 43.519/2019, a Licença Municipal Prévia e de Instalação - LMPI, para a atividade de “DRENAGEM E PAVIMEN-
TAÇÃO DE DIVERSAS VIAS DO COSTA DOURADA”, no município da Serra/ES.
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DECRETO
Publicação Nº 217252

 

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR

02.00.00 COORDENADORIA DE GOVERNO
02.01.00 Coordenadoria de Governo
04.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.001.0000 32.000                

3.1.90.96.00 1.001.0000 30.000                
3.3.90.36.00 1.001.0000 8.000                  

03.00.00 PROCURADORIA GERAL
03.01.00 Procuradoria Geral
04.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.001.0000 15.000                

3.1.91.13.00 1.001.0000 270.000              

04.00.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.01.00 Controladoria Geral do Município
04.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.001.0000 110.000              

3.1.91.13.00 1.001.0000 15.000                

05.00.00 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS
05.01.00 Sec. Adm. e Recursos Humanos
04.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.001.0000 180.000              

3.1.90.16.00 1.001.0000 280.000              
3.1.91.13.00 1.001.0000 250.000              
3.3.90.36.00 1.001.0000 40.000                

04.122.0530.2.002 Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais 3.3.90.39.00 1.001.0000 92.000                

06.00.00 SEC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
06.01.00 Sec. de Planejamento Estratégico
04.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.91.13.00 1.001.0000 50.000                

3.3.90.36.00 1.001.0000 25.000                

07.00.00 SECRETARIA DA FAZENDA
07.01.00 Secretaria da Fazenda
04.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.001.0000 100.000              

3.1.91.13.00 1.001.0000 850.000              

08.00.00 SECRETARIA DE OBRAS
08.01.00 Secretaria de Obras
04.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.001.0000 300.000              

3.1.91.13.00 1.001.0000 50.000                
3.3.90.36.00 1.001.0000 6.000                  

09.00.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS
09.01.00 Secretaria de Serviços
04.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.001.0000 300.000              

3.1.90.13.00 1.001.0000 22.000                
3.3.90.36.00 1.001.0000 10.000                

15.451.0120.2.261 Expandir a Rede de Iluminação Pública 4.4.90.51.00 1.620.0000 2.350.000           

10.00.00 SEC. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
10.01.00 Sec. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
04.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.91.1300 1.001.0000 35.000                

13.391.0150.2.230 Manter e Ampliar os Espaços Culturais, Bibliotecas 3.3.90.39.00 1.001.0000 152.000              

11.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
11.01.00 Secretaria de Educação
12.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.16.00 1.111.0000 270.000              

3.1.91.13.00 1.111.0000 1.250.000           
3.3.90.36.00 1.111.0000 290.000              

12.361.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.112.0000 380.000              

Art. 2º - Para efeito das suplementações constante no Artigo anterior, ficam anuladas as dotações orçamentárias, indicada no anexo II.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretária de Planejamento Estratégico
CRÉDITO SUPLEMENTAR   -   ANEXO I   -   SUPLEMENTAÇÃO

Palácio Municipal, em Serra, aos 05 de Agosto de 2019.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal
LAURIETE CANEVA

D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações orçamentárias constante do Anexo I.

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 DECRETO Nº 5.162/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, e com base no artigo 9° inciso I da Lei n° 4.940 
de 21 de dezembro de 2018. 
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1.113.0000 85.000                
3.1.90.16.00 1.112.0000 260.000              
3.1.91.13.00 1.112.0000 3.050.000           

1.113.0000 140.000              

12.365.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.112.0000 560.000              
3.1.91.13.00 1.112.0000 1.220.000           

1.113.0000 25.000                

12.365.0530.2.286 Pagamento de Pessoal e Encargos - Pré-Escola 3.1.90.04.00 1.112.0000 70.000                
1.113.0000 230.000              

3.1.91.13.00 1.112.0000 845.000              
1.113.0000 25.000                

12.00.00 SECRETARIA DE SAUDE
12.01.00 Fundo Municipal de Saúde
10.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.211.0000 2.500.000           

3.1.91.13.00 1.211.0000 2.150.000           

13.00.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.01.00 Secretaria de Assistência Social
08.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.001.0000 530.000              

3.1.90.13.00 1.001.0000 60.000                
3.1.90.16.00 1.390.0010 15.000                
3.1.91.13.00 1.001.0000 140.000              
3.3.90.36.00 1.001.0000 100.000              

14.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
14.01.00 Secretaria de Meio Ambiente
04.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.001.0000 110.000              

3.1.91.13.00 1.001.0000 270.000              

15.00.00 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO
15.01.00 Secretaria de Desenv. Econômico
04.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.91.13.00 1.001.0000 10.000                

16.00.00 SECRETARIA DE DESENV. URBANO
16.01.00 Secretaria de Desenv. Urbano
04.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.001.0000 150.000              

3.1.91.13.00 1.001.0000 600.000              

17.00.00 SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
17.01.00 Sec. de Direitos Humanos e Cidadania
04.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.001.0000 10.000                

3.1.91.13.00 1.001.0000 100.000              

18.00.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
18.01.00 Secretaria de Habitação
04.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.001.0000 35.000                

3.1.90.16.00 1.001.0000 20.000                
3.1.91.13.00 1.001.0000 20.000                

19.00.00 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
19.01.00 Secretaria de Defesa Social
04.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.001.0000 140.000              

3.1.91.13.00 1.001.0000 450.000              
3.1.90.94.00 1.001.0000 170.000              
3.3.90.36.00 1.001.0000 200.000              

20.00.00 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
20.01.00 Secretaria de Comunicação
04.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.001.0000 15.000                

22.00.00 SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER
22.01.00 Sec. de Politicas Públicas da Mulher
04.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.91.13.00 1.001.0000 10.000                

23.00.00 SEC. TRABALHO, EMPREGO E RENDA
23.01.00 Sec. Trabalho, Emprego e Renda
04.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.001.0000 5.000                  

TOTAL 22.082.000       

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR

05.00.00 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS
05.01.00 Sec. Adm. e Recursos Humanos
04.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.001.0000 8.813.000           

CRÉDITO SUPLEMENTAR     -     ANEXO II     -     ANULAÇÃO
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04.122.0050.1.212 Modernização Tecnológica e Fortalecimento Instituc 3.3.90.36.00 1.001.0000 2.000                  
3.3.90.39.00 1.001.0000 4.000                  
3.3.90.92.00 1.001.0000 1.000                  

04.122.0050.2.211 Modernização da Gestão Pública e Controle de Gasto 3.3.90.30.00 1.001.0000 4.000                  
3.3.90.36.00 1.001.0000 4.000                  
3.3.90.39.00 1.001.0000 4.000                  
4.4.90.52.00 1.001.0000 4.000                  

04.122.0060.1.071  Implantar Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 3.3.90.30.00 1.001.0000 1.000                  
3.3.90.36.00 1.001.0000 4.000                  
3.3.90.39.00 1.001.0000 4.000                  

04.122.0060.2.073 Qualificar e Capacitar os Servidores Públicos Muni 3.3.90.14.00 1.001.0000 2.000                  
3.3.90.30.00 1.001.0000 4.000                  
3.3.90.33.00 1.001.0000 2.000                  
3.3.90.36.00 1.001.0000 2.000                  
3.3.90.39.00 1.001.0000 3.000                  

04.122.0530.2.002 Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais 3.3.90.14.00 1.001.0000 1.000                  
3.3.90.36.00 1.001.0000 4.000                  
3.3.90.93.00 1.001.0000 4.000                  

04.122.0530.2.003 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.001.0000 15.000                
3.3.90.36.00 1.001.0000 23.000                

09.00.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS
09.01.00 Secretaria de Serviços
15.452.0120.2.263 Intensificar e Modernizar a Manutenção do Sistema 3.3.90.39.00 1.620.0000 2.350.000           

10.00.00 SEC. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
10.01.00 Sec. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
13.391.0150.2.230 Manter e Ampliar os Espaços Culturais, Bibliotecas 3.3.90.30.00 1.001.0000 3.000                  

13.392.0150.2.227 Criar  e manter o Fundo Municipal da Cultura. 3.3.90.30.00 1.001.0000 7.000                  
3.3.90.36.00 1.001.0000 2.000                  

13.392.0150.2.228 Fomentar a Cultura Local, Através da Lei "Chico Pr 3.3.50.41.00 1.001.0000 50.000                

13.392.0150.2.229 Garantir, Manter e Incentivar as Manifestações do 3.3.50.41.00 1.001.0000 4.000                  
3.3.50.43.00 1.001.0000 20.000                
3.3.90.36.00 1.001.0000 4.000                  
3.3.90.92.00 1.001.0000 10.000                

13.392.0150.2.231 Manutenção e Desenvolvimento do Conselho Municipal 3.3.90.30.00 1.001.0000 9.000                  
3.3.90.36.00 1.001.0000 4.000                  
3.3.90.39.00 1.001.0000 17.000                

13.392.0150.2.232 Valorizar e Preservar o Patrimônio Histórico Mater 3.3.90.36.00 1.001.0000 9.000                  

13.392.0340.1.235 Garantir a Promoção a Acessibilidade nos Eventos C 3.3.90.30.00 1.001.0000 4.000                  
3.3.90.36.00 1.001.0000 4.000                  
3.3.90.39.00 1.001.0000 5.000                  

11.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
11.01.00 Secretaria de Educação
12.361.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.112.0000 5.200.000           

1.113.0000 300.000              

12.365.0530.2.286 Pagamento de Pessoal e Encargos - Pré-Escola 3.1.90.11.00 1.112.0000 1.000.000           
3.1.90.13.00 1.112.0000 125.000              

1.113.0000 205.000              
3.1.90.16.00 1.112.0000 60.000                

12.00.00 SECRETARIA DE SAUDE
12.01.00 Fundo Municipal de Saúde
10.301.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.211.0000 800.000              

3.1.90.11.00 1.211.0000 100.000              
3.1.90.16.00 1.211.0000 400.000              

10.302.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.211.0000 800.000              
3.1.90.11.00 1.211.0000 600.000              

10.305.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.211.0000 450.000              
3.1.90.11.00 1.211.0000 250.000              

13.00.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.01.00 Secretaria de Assistência Social
08.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.390.0010 15.000                

19.00.00 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
19.01.00 Secretaria de Defesa Social
04.122.0530.2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.001.0000 370.000              

TOTAL 22.082.000       
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SEMAS 01
Publicação Nº 217220

 

 
 

RESOLUÇÃO 030/2019 – CONCASE 

A Comissão Organizadora da Escolha Unificada do Conselho Tutelar de Serra 2019 do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Serra – CONCASE no uso da competência 
que lhe foi atribuída pela Lei Municipal nº 3898/2012 e pela resolução 002/2019 e a 010/2019. 
 
Considerando a resolução 008/2019 que dispõe sobre o regulamento do processo de escolha 
unificado para conselheiros tutelares do município da Serra, conforme Art. 16.  
 
Considerando as resoluções 022 e 028/2019 que dispõe sobre alteração do cronograma. 
 
Considerando a realização da reunião para sorteio do número de identificação dos candidatos 
realizada em 05/08/2019 na sede do CONCASE. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º – Publicar os números de identificação dos candidatos para participação do processo 
de escolha unificada dos Conselhos Tutelares do município de Serra: 
 

Nº DE INDENTIFICAÇÃO NOME DOS CANDIDATOS 

48 ALBERTO LUCIANO FERNANDES 

53 ALVERINDA MEDEIROS PAIVA  

24 AMANDA MUZI  

49 ANA CLAUDIA REIS  

38 ANDRÉA APARECIDA MOREIRA GOMES 

46 ANDREA NEVES 

41 ANDRESSA ZENANDE  

54 AYLCEMARY MACHADO FRANÇA 

60 CRISTIANA CANDIDA 

57 DÉBORA CRISTINA  

63 DÉBORA SPÍNDULA DE OLIVEIRA 

66 ELISANGELA MIRANDA  

39 EVA FRASSON  

61 FABIANA MEDEIROS 

52 FERNANDA SCHUENG RODRIGUES 

62 FLÁVIA APARECIDA DOS SANTOS 

44 GRACIELA CARVALHO 

26 JASIEL FERREIRA 

58 JUCINEIA BARRETO 

56 KATIA FREITAS OLIVEIRA 

32 LINDEYR COSTA 

34 LUZIA ODETE MORAES 

47 MIRELLY SOUZA  

64 SHIRLEY CUNHA  

42 SILVIA LANES 

59 VALDIRENE MATEUS  

37 ZAINI JUVENCIO DE ARAUJO 
 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 

Serra, 05 de agosto de 2019 
 
 

Comissão Organizadora da Eleição Unificada para Conselheiros Tutelares 
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RESOLUÇÃO 031/2019 CONCASE 
A Comissão Organizadora da Escolha Unificada do Conselho Tutelar de Serra 2019 do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Serra – CONCASE no uso da competência 
que lhe foi atribuída pela Lei Municipal nº 3898/2012 e pela resolução 002/2019 e a 010/2019. 
Considerando a resolução 008/2019 que dispõe sobre o regulamento do processo de escolha 
unificado para conselheiros tutelares do município da Serra, conforme Art. 16.  
Considerando a resolução 137/2019 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE que dispõe sobre a 
realização do processo de escolha unificada, bem como o aceite do município de Serra para a 
realização do pleito por meio eletrônico. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Os locais de votação do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo – TRE nas eleições 
municipais serão agrupados para o processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares. 
Art. 2º - Os locais de votação atuais constarão no Quadro “DE-PARA”, onde a coluna “DE” 
identifica o local de votação pelo TRE e a coluna “PARA” identifica onde os eleitores votarão. 

“DE” 
Local de votação eleição municipal 

TRE 

“PARA” 
Local de votação 
eleição Conselho 

Tutelar 

EEF JONES JOSÉ DO NASCIMENTO (C. CARAPINA) 
EMEF PROF. LUIZ 

BATISTA EMEF OLIVINA SIQUEIRA (J. TROPICAL) 

EMEF PROF. LUIZ BATISTA (J. TROPICAL) 

    

EEFM CLOTILDE RATO (B. FÁTIMA) 

EMEF DR. HELIO FERRAZ EEEFM BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA (EURICO SALES) 

EMEF DR. HELIO FERRAZ (HELIO FERRAZ) 

    

EEEFM ARLINDO FERREIRA LOPES (BOA VISTA) 

EMEF PADRE GABRIEL EEEF JOÃO PAULO SEGUNDO (JARDIM CARAPINA) 

EMEF PADRE GABRIEL (JARDIM CARAPINA) 

    

EMEF GOVERNADOR CARLOS LINDENBERG (BARRO BRANCO) 

EMEF JONAS FARIAS 
EMEF JONAS FARIAS (NOVA CARAPINA I) 

EEEF NOVA CARAPINA II 

EMEF CIDADE POMAR (CIDADE POMAR) 

    

 
“DE” 

Local de votação eleição municipal 
TRE 

“PARA” 
Local de votação eleição 

Conselho Tutelar 
EEEFM JOÃO BATISTA MOTTA ALBUQUERQUE (ANDRÉ CARLONE) 

EMEF AMÉRICO 
GUIMARÃES COSTA 

EMEF ELPÍDIA COIMBRA (ANDRÉ CARLONE) 

EEEF RÔMULO CASTELLO (CARAPINA) 

EMEF LACY ZULEICA NUNES (CARAPINA) 

EMEF AMÉRICO GUIMARÃES COSTA (CARAPINA GRANDE) 

    

EEEF SILVIO EGITO SOBRINHO (JOSÉ ANCHIETA) 
EMEF MANOEL CARLOS DE 

MIRANDA EMEF MANOEL CARLOS DE MIRANDA (JOSÉ ANCHIETA) 

EEEF LARANJEIRAS (LARANJEIRAS VELHA) 

    

EMEF JULITE MIRANDA FREITAS (N. ALMEIDA) 
EMEF JULITE MIRANDA 

FREITAS EMEF LEONOR MIGUEL FEU ROSA (N. ALMEIDA) 

EMEF PROF. DARCY RIBEIRO (PQ GAIVOTAS) 
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EMEF SERRA DOURADA (SERRA DOURADA I) 

EMEF SERRA DOURADA 
EEEFM ELICE BATISTA GÁUDIO (SERRA DOURADA II) 

EEEFM FRANCISCA PEIXOTO MIGUEL (SERRA DOURADA II) 

EEEF ANA GOMES (SERRA DOURADA III) 

    

EEEF IRACEMA CONCEIÇÃO SILVA (CHACARA PARREIRAL) 

APAE (LARANJEIRAS) 

EMEF DOM JOSÉ MAURO PEREIRA BASTOS - (MORADA DE LARANJEIRAS) 

APAE (LARANJEIRAS) 

CEMEI LUCIANO DE SOUZA RANGEL (LARANJEIRAS) 

CMEI JARBAS SILVA FILHO (COLINA LARANJEIRAS) 

EEEF JUDITH CASTELLO LEÃO (PITANGA) 

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL OLINDINA LEÃO NUNES (TAQUARA I) 

EEEF MANOEL LOPES (TAQUARA II) 

    

EEEF MARINGÁ (MARINGÁ) 

EMEF IOLANDA 
SCHINEIDER 

EMEF MINISTRO PETRÔNIO PORTELA (MATA DA SERRA) 

EMEF IRMÃ DULCE (PQ. RES. TUBARÃO) 

EEEFM HILDA MIRANDA NASCIMENTO (PORTO CANOA) 

EMEF IOLANDA SHINEIDER (PORTO CANOA) 

EEEF MESTRE ÁLVARO (ELDORADO) 

    

 

“DE” 
Local de votação eleição municipal 

TRE 

“PARA” 
Local de votação eleição 

Conselho Tutelar 

EEEF CAMPINHO (CAMPINHO DA SERRA I) 

EMEF ISMÊNIO VIDIGAL  

EEEF ADELVANI AZEVEDO (CAMPINHO DA SERRA II) 

EEEFM PROF. JOÃO ANTUNES (PLANALTO BL A) 

EMEF ISMÊNIO VIDIGAL (PLANALTO BL A) 

EMEF JOÃO CALMON (PLANALTO BL B) 

EMEF PAULO FREIRE (VISTA SERRA II) 

    

EEEEM CLÓVIS BORGES MIGUEL (STº ANTONIO) 

EMEF ALDARY NUNES  
EEEFM SERRA SEDE (CENTRO) 

EMEF ALDARY NUNES (CENTRO) 

EMEF ALBA LILIA CASTELLO MIGUEL (VISTA SERRA I) 

    

EMEF DE CASCATA (CASCATA) 

EMEF SERRANA  EEEFM GETÚLIO PIMENTEL LOUREIRO (SÃO DOMINGOS)  

EMEF SERRANA (SÃO JUDAS TADEU) 

    

EMEF HERBERT DE SOUZA (SÃO MARCOS II) 
EMEF HERBERT DE SOUZA 

EMEF SÃO MARCOS (SÃO MARCOS II) 
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EMEF BELVEDERE 

EMEF DJANIRA MARIA DE 
ARAÚJO 

EMEF CHAPADA GRANDE 

EMEF DIVINÓPOLIS (DIVINÓPOLIS) 

EMEF JARDIM BELA VISTA (JD BELA VISTA) 

EMEF DJANIRA MARIA DE ARAÚJO (N. SRA. CONCEIÇÃO) 

EMEF PUTIRI 

EME SANTIAGO DA SERRA 

    

EEEF JURACY MACHADO (BARCELONA) 
EMEF ABRAÃO ARAÚJO 

EEEF SIZENANDO PECHINCHA (BARCELONA) 

    

EEEFM ANTONIO ENGRÁCIO (FEU ROSA) EMEF VALÉRIA MARIA 
MIRANDA  EMEF VALÉRIA MARIA MIRANDA (VNC) 

    

EEEFM MARINETE DE SOUZA LIRA (FEU ROSA) 

EMEF FEU ROSA  EMEF FEU ROSA (FEU ROSA) 

EEEFM FRANCISO NASCIMENTO (CASTELÂNDIA) 

    

 

“DE” 
Local de votação eleição municipal 

TRE 

“PARA” 
Local de votação eleição 

Conselho Tutelar 

CRECHE PENÉLOPOE (JD. LIMOEIRO) 

EMEF ALTAIR SIQUEIRA  

EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO (JD. LIMOEIRO) 

EMEF ALTAIR SIQUEIRA (JD. LIMOEIRO) 

EEEFM MARIA JOSÉ ZOUAIN MIRANDA (VALPARAÍSO) 

EEEFM MARIA PENEDO (VALPARAÍSO) 

    

EMEF BICANGA (BICANGA) 

CMEI VOVO RITINHA  
EMEF CAMARÁ (CAMARÁ) 

CMEI VOVO RITINHA (MANGUINHOS) 

EEEF PREF. JOSÉ MARIA MIGUEL FEU ROSA (MANGUINHOS) 

    

EEEF CARAPEBUS 

EEF AURENÍRIA CORREIA 
PIMENTEL  

EMEF AURENÍRIA CORREIA PIMENTEL (N. HORIZONTE) 

EMEF NOVO HORIZONTE 

EEF SÃO DIOGO (SÃO DIOGO II) 

EEEF MARIA MAGDALENA PISA (SÃO GERALDO) 

    

CRECHE SANDRA Mº NEPOMUCENO (BALNEÁRIO) 
EMEF IRMÃ CLEUZA 

CAROLINA RODY COELHIO EEEFM PROF. Mª OLINDA O. MENESES (C. CONTINENTAL - ÁSIA) 

EEEFM ZUMBI DOS PALMARES (C. CONTINENTAL OCEANIA) 
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EMEF DOM HELDER CÂMARA (SÃO PATRÍCIO) EMEF LEONEL DE MOURA 
BRIZOLA  EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA (JACARAÍPE) 

    

EMEF PROF. MARIA ISTELA MODENESI (JACARAÍPE) 
EMEF PROF. MARIA ISTELA 

MODENESI  EMEF NEUSA MARIA PEYNEAU (JARDIM ATLÂNTICO) 

EEEF GERMANO ANDRÉ LUBE (BAIRRO DAS LARANJEIRAS)  

 
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 

Serra, 05 de agosto de 2019 
 

Comissão Organizadora da Eleição Unificada para Conselheiros Tutelares 
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TRIGÉSIMA OITAVA CONVOCAÇÃO - EDITAL 008.2018
Publicação Nº 217069

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

________________________________________________________________________
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795

Telefone: (27) 3245-6115

TRIGÉSIMA OITAVA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 008/2018

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que autoriza a
contratação temporária, convoca o profissional abaixo relacionado, para manifestar
interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga será preenchida, conforme
Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 008/2018, devendo se apresentar na
Superintendência de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde - SESA, no período de 05 à
09 de Agosto de 2019, de 08h às 15h, 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: 2.1 ENFERMEIRO
Class. Candidato
261º MARLI SOUZA GOMES
262º MARIA DAS GRAÇAS PAIVA DA SILVA
263º SIMONE ZIMMERMANN
264º MONICA TRINDADE VIANA

Serra/ES, 02 de Agosto de 2019.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOS
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

________________________________________________________________________
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795

Telefone: (27) 3245-6115

ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais

ALÉM DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES ATESTADOS NA FICHA DE INSCRIÇÃO

1. Registro Geral - RG

2. Cadastro de Pessoa Física - CPF

3. Certidão de Regularidade do CPF (site da Receita Federal)

4. PIS/PASEP

5. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS

6. Título Eleitoral

7. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no sitewww.tse.gov.br

8. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.

9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)

10. Certidão de Nascimento dos Filhos

11. Comprovante de Residência Atual

o (aluguel ou residência em nome de outro, que não seja pai, mãe ou cônjuge,

declaração do proprietário do imóvel)

12. Diploma conforme exigido para o cargo/função.

13. Registro do Conselho Regional - ES

14. Atestado De Regularidade (Declaração de Nada Consta Emitida pelo Conselho)

15. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B)

16. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido porMédico do Trabalho.

17. Atestado de que não possui antecedentes criminais (Emitido no site da Policia Civil).

18. Uma Foto ¾

19. Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou CEF
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TRIGÉSIMA PRIMEIRA CONVOCAÇÃO - EDITAL 005.2018
Publicação Nº 217068

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

TRIGÉGIMA PRIMEIRA 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 05 à 09 de Agosto de 2019,
de 8h às 15h, 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

103 º JEIZIANE MARTINS INACIO
104 º TAMIRES LOPES RAMOS
105 º TÂNIA RIBEIRO BORGES

Serra/ES, 02 de Agosto de 2019.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOS
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

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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TRIGÉSIMA QUARTA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 009/2018
Publicação Nº 217205

 

________________________________________________________________________
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795

Telefone: (27) 3245-6115

TRIGÉSIMA QUARTA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 009/2018

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que autoriza a
contratação temporária, convoca o profissional abaixo relacionado, para manifestar
interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga será preenchida, conforme
Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 009/2018, devendo se apresentar na
Superintendência de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde - SESA, no período de 06 a
09 de Agosto de 2019, de 08h às 15h, 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
comprobatório 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: 2.1 TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Class. Candidato
731º ADRIANA SILVA PEREIRA

732º GISLENE DE FÁTIMA FABIANO

733º JAQUELINE MARTINS LIMA

734º JOSIANY OLIVEIRA DIAS MIRANDA

735º FABIANA DAMAZIO DO VALLE

736º CLÉIA DA SILVA NASCIMENTO RIGONINI

737º JULIANA ALMEIDA DE JESUS

738º VIVIANE JERONIMO DA SILVA

739º KATILIANE DA SILVA SOARES

740º VALERIA DE SOUZA CORREA DE ARAUJO

Serra/ES, 05 de Agosto de 2019.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOS
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
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________________________________________________________________________
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795

Telefone: (27) 3245-6115

ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais

ALÉM DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES ATESTADOS NA FICHA DE INSCRIÇÃO

1. Registro Geral - RG
2. Cadastro de Pessoa Física - CPF
3. Certidão de Regularidade do CPF (site da Receita Federal)
4. PIS/PASEP
5. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS
6. Título Eleitoral
7. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no sitewww.tse.gov.br
8. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.
9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)
10. Certidão de Nascimento dos Filhos
11. Comprovante de Residência Atual

o (aluguel ou residência em nome de outro, que não seja pai, mãe ou cônjuge,
declaração do proprietário do imóvel)

12. Diploma conforme exigido para o cargo/função.
13. Registro do Conselho Regional - ES
14. 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

ABERTURA PRAZO DE RECURSO REFERENTE AS AMOSTRAS PP 49/2019
Publicação Nº 217258

AVISO DE ABERTURA DE PRAZO PARA RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019

A Pregoeira abre o prazo legal para interposição de Recurso referente as amostras. Informamos ainda, que a partir da 
publicação deste comunicado inicia-se o prazo de 03 (TRES) dias para razões de recurso, pelas empresas interessadas.

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO

PREGOEIRA OFICIAL

CONVOCAÇÃO DAS EMPRESAS LICITANTES PARA APURAÇÃO DO RESULTADO GERAL DAS PROPOS-
TAS TÉCNICAS TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019

Publicação Nº 217136

CONVOCAÇÃO DAS EMPRESAS LICITANTES PARA APURAÇÃO DO RESULTADO GERAL DAS PROPOSTAS TÉCNICAS TOMADA 
DE PREÇOS Nº 007/2019

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, por intermédio da Presidente da CPL, vem através deste,

CONVOCAR:

As empresas: CONTEÚDO GESTÃO DE MARCAS LTDA, LFERNANDES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA e MCAMARA 
SERV. COMUN. MARK. LTDA demais interessados na TOMADA DE PREÇOS n° 007/2019, cujo objeto CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. Para abertura dos envelopes B E APURAÇÃO 
DO RESULTADO GERAL DAS PROPONENTES, a realizar-se no dia 08/08/2019 ás 12:30h na sala de licitação.INFORMA-
ÇÕES: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – Av. Evandi A. Comarela, 385. Tel.: (28) 3546 1188 – R 252, das 
12:00 às 18:00 horas ou no site www.vendanova.es.gov.br.

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO

PRESIDENTE DA CPL

CONVOCAÇÃO SEXTA AMOSTRAS PREGÃO PRESENCIAL N 039/2019
Publicação Nº 217155

CONVOCAÇÃO SEXTA AMOSTRAS PREGÃO PRESENCIAL N 039/2019

LOTE 09 - LOJAS BOA FÉ LTDA EPP

Amostra deverá ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para análise do setor requisitante

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO

PREGOEIRA OFICIAL
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RELATÓRIO DE AMOSTRAS PP 049/2019
Publicação Nº 217255

PREFEITURA MUNICIAPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

PREGÃO PRESENCIAL 049/2019

1º RELATÓRIO DAS AMOSTRAS

EMPRESA: ALESSANDRA NUNES LORDS ME
CNPJ: 03.865.570/0001-32
ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA Nº 129, CENTRO, COLATINA - ES
CEP: 29700 - 200
TELEFONE: (27) 3722-0114

Marca Resultado Análise

LOTE 01 – BOLA DE FUTSAL MAX 500 PENALTY APROVADA, atende as especificações do edital;

LOTE 03 – BOLA DE INICIAÇÃO T 10 MAGUSSY/T10 APROVADA, atende as especificações do edital;

André Luiz Liberato Rocha

Coordenador de Esporte Escolar

PREFEITURA MUNICIAPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

PREGÃO PRESENCIAL 049/2019

1º RELATÓRIO DAS AMOSTRAS

EMPRESA: PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA - EPP
CNPJ: 02.865.127/0001-07
ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 257 – PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS – SRRRA - ES
CEP: 2913-500
TELEFONE: (27) 3328-4085

Marca Resultado Análise

LOTE 06 – BOLA DE VOLEI PRO 6.0 PENALTY APROVADA, atende as especificações do edital;

André Luiz Liberato Rocha

Coordenador de Esporte Escolar

PREFEITURA MUNICIAPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

PREGÃO PRESENCIAL 049/2019

1º RELATÓRIO DAS AMOSTRAS

EMPRESA: RM COMERCIAL SPORTS LTDA -ME
CNPJ: 16.835.379/0001-90
ENDEREÇO: AVENIDA WALDEMAR MEES, 41 CENTRO – MARECHAL FLORIANO - ES
CEP: 2925-500
TELEFONE: (27) 3236-1863

Marca Resultado Análise

LOTE 07 – BARRA TRANSVERSAL/SAR-
RAFÃO PARA MODALIDADE DE SALTO EM 

ALTURA
REPROVADO, não apresentou amostra

André Luiz Liberato Rocha

Coordenador de Esporte Escolar

PREFEITURA MUNICIAPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

PREGÃO PRESENCIAL 049/2019

1º RELATÓRIO DAS AMOSTRAS
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EMPRESA: SPORTBOL MATERIAL ESPORTIVO –EIRELI-ME
CNPJ: 03.061.283/0001-70
ENDEREÇO: RUA RAUL ANGELO TARDIN GIUBERTI, 117 – CENTRO- COLATINA- ES
CEP: 29700-220
TELEFONE: (27) 3723-5049

Marca Resultado Análise

LOTE 02 – BOLA DE FUTEBOL SOCIETY PENALTY APROVADA, atende as especificações do edital;

LOTE 04 – BOLA DE INICIAÇÃO T 12 LCM
REPROVADA, não atende as especifucações do edital, 
quanto ao peso e qualidade inferior ao descrito no edital;

LOTE 08 – CAMISA 100% POLIAMIDA SB POLIAMIDA APROVADA, atende as especificações do edital;

LOTE 10 – SHORT EM POLIESTER TAM G SB POLISTER APROVADA, atende as especificações do edital;

LOTE 11 – SHORT EM POLIESTER TAM P SB POLISTER APROVADA, atende as especificações do edital;

André Luiz Liberato Rocha

Coordenador de Esporte Escolar

PREFEITURA MUNICIAPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

PREGÃO PRESENCIAL 049/2019

1º RELATÓRIO DAS AMOSTRAS

EMPRESA: ALAIDE SPORTS LTDA ME
CNPJ: 02.422.119/0001-88
ENDEREÇO: RUA QUINTINO BOCAIUVA, 67 – CENTRO – AFONSO CLAUDIO - ES
CEP: 29600-000
TELEFONE: (27) 3735-2105

Marca Resultado Análise

LOTE 05 – BOLA DE VOLEI PRO 7.0 PENALTY APROVADA, atende as especificações do edital;

LOTE 09 – BONE ESPORTIVO EM POLIESTER 
TAM UNICO

OLLE/ POLIESTER APROVADA, atende as especificações do edital;

André Luiz Liberato Rocha

Coordenador de Esporte Escolar
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Viana

Prefeitura

10ª CONVOCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Publicação Nº 217275

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 
10ª CONVOCAÇÃO 

 
A Comissão do Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado da Secretaria Municipal de Educação da 
Prefeitura Municipal de Viana, em referência ao Edital nº 001/2019, convoca para Chamada os Candidatos 
habilitados, segundo reclassificação e modalidades abaixo relacionadas:  

LOCAL: Secretaria Municipal de Educação  
ENDEREÇO: Rua Aspásia Varejão Dias, s/n - Centro - Viana/ES - CEP: 29130-013 
PONTO DE REFERÊNCIA: Próximo ao Cartório Eleitoral. 

 
DATA DA CHAMADA: 06/08/2019 

MODALIDADE: EDUCAÇÃO BÁSICA IV - EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS 

07/08/2019 14h30min EDUCAÇÃO BÁSICA IV - EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Nº 83º AO 91º, 93º AO 113º, 115º AO 117º, 

119º AO 124º, 126º AO 131º  

 
RECLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTOS TITULAÇÃO  TEMPO DE SERVIÇO PONTUAÇÃO 

83 KELLY DO NASCIMENTO AMARAL ROSA 12 5.4 17.4 

84 ROSILDA VIANA SANTANA 13 4.3 17.3 

85 VERONICA GARCIA 13 4.3 17.3 

86 ALBA ÂNGELA DE SOUZA 17 0.1 17.1 

87 MONICA DOS SANTOS SILVA 12 5.1 17.1 

88 ANA MARIA VIEIRA PENA 16 1 17 

89 SANDRA PEREIRA LOPES BATISTA 15 2 17 

90 FERNANDO ALVES FERNANDES 13 4 17 

91 ARALI PEREIRA BASTOS 13 4 17 

93 JANES WANDERLEIA OLIVEIRA SILVA 12 5 17 

94 LEDIANE DO CARMO MARTINS 12 5 17 

95 SERGIO RICARDO COSTA 11 6 17 

96 PATRICIA CORREA DE ASSIS 11 6 17 

97 CELEA DE SOUZA SANTOS CRUZ 14 2.9 16.9 

98 WELENE RAMOS PACHECO PEREIRA 13 3.9 16.9 

99 MARIA DAS GRACAS ELIAS MONTIBELER 13 3.8 16.8 
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100 MARIA MÁRCIA TRANIN TULLER 13 3.8 
16.8 

101 MARISTELA DOS SANTOS DE JESUS DOS SAN-
TOS 13 3.8 

16.8 

102 ADRIANA ALVES DE SOUZA MORAES 12 4.8 
16.8 

103 ROSILENE GOMES DO ROZÁRIO 16 0.7 
16.7 

104 CLAUDENILDA SOARES EUSÉBIO BORGES 16 0.7 
16.7 

105 ILDA MARIA FACCO STEINER SANTOS 16 0.6 16.6 

106 ISMAEL DOS SANTOS RAMOS 16 0.6 16.6 

107 VERA LUCIA FLORENÇO 13 3.6 16.6 

108 MARGARETH MARIANO DA SILVA SANTOS 13 3.6 16.6 

109 WADNER MARINS DOS SANTOS 13 3.6 16.6 

110 ELIANA SOUZA MORAIS 13 3.6 16.6 

111 LUDMILA RODRIGUES MARQUES 13 3.5 16.5 

112 PAULINE DE OLIVEIRA SIMÕES 13 3.5 16.5 

113 JAINA MARIA DA SILVA COSTA 12 4.3 16.3 

115 LYCIA SILVA SIQUEIRA COUTINHO 12 4.2 16.2 

116 ANGELITA DE OLIVEIRA ALVES 13 3.1 16.1 

117 MARIA DA PENHA MOTTA MANGAS JERONIMO 13 3.1 16.1 

119 ANA CLAUDIA FERREIRA TELLES SCHIMIT 16 - 16 

120 VANDA TEIXEIRA DA SILVA 13 3 16 

121 VALCILENE FERREIRA DIAS 13 3 16 

122 DANIELLY DA VITORIA SOUZA 13 3 16 

123 GLEICE MARCOLINO PENHA DA SILVA 13 3 16 

124 BIANCA RAMOS MILAGRE 13 3 16 

126 MARIA DALVA SOARES VIEIRA 12 4 16 

127 ISABEL CRISTINA PINTO DOS SANTOS 10 6 16 

128 FERNANDA KAISER MULLER DA SILVA 10 6 16 

129 THATIANA NOGUEIRA CAMPOS 10 6 16 

130 ALDENY FERREIRA DE OLIVEIRA SOUSA 15 0.9 15.9 

131 NESANDRA APARECIDA DOS SANTOS FERRI 15 0.7 15.7 

 
Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação – Viana - ES 

Portaria nº 001/2019 
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1ª CONVOCAÇÃO - PROFESSOR B - ARTE
Publicação Nº 217278

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

1ª CONVOCAÇÃO 
 

A Comissão do Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura 
Municipal de Viana, em referência ao Edital nº 001/2019, convoca para Chamada os Candidatos não habilitados, segundo 
classificação e modalidades abaixo relacionadas:  

LOCAL: Secretaria Municipal de Educação  
ENDEREÇO: Rua Aspásia Varejão Dias, s/n - Centro - Viana/ES - CEP: 29130-013 
PONTO DE REFERÊNCIA: Próximo ao Cartório Eleitoral. 
 

 

DATA DA CHAMADA: 06/08/2019 

MODALIDADE: PROFESSOR B - EDUCAÇÃO BÁSICA III ANOS FINAIS - ARTE 

RECLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

1 MARTA MÔNICA NOVELLI 19 

2 MARCELA MACHADO DENADAI 18 

3 LUANA DE SOUZA E SILVA LEITÃO 17 

4 ROSIMAR CLAUDINA DA SILVA GONG 17 

5 EDNEY BELUCIO 16 

6 SIMONE BRASIL BALBINO 15 

7 KAMILA DA PENHA FALCÃO FERNANDES BASILIO 15 

8 ADRIANA MONTI MARVILLA 14.7 

9 RENATA CHAGAS PELISSARI 14.6 

10 FRANCILENE RODRIGUES LIMA 13.9 

11 LAIZA ALDRIGUES SANTIAGO 13.9 

12 MÔNICA ROSA SANTOS 13.9 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 
CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE 

NÃO HABILITADOS 

07/08/2019 13h00min PROFESSOR B - EDUCAÇÃO BÁSICA III ANOS FINAIS - ARTE Nº 1º AO 24º 
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13 ANA GABRIELA SANT'ANA POLEZE DE LIMA 13.9 

14 SOLANGE DA PENHA ALMEIDA FIORIM 13 

15 FRANCIANE MARIS POLICARPO 
13 

16 SÔNIA MARIA GONÇALVES NUNES 
13 

17 ALAN CHRISTIAN MOREIRA DOS SANT 
13 

18 PATRICIA GOMES DE SOUZA 
13 

19 TATIANE FLORA SILVA MARQUES DUARTE 
13 

20 EDIRLENE DE OLIVEIRA ROCHA 
13 

21 ALINE LUCIA PIVETTA DO NASCIMENTO 
13 

22 SAMELA DE ANDRADE CELESTRINO 
13 

23 MARIA GORETTI MAGALHÃES RIBEIRO 12 

24 LANNA ELIS COELHO 12 

 
 

Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação – Viana - ES 
Portaria nº 001/2019 
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25ª CONVOCAÇÃO - MAPB MATEMÁTICA
Publicação Nº 217279

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 
25ª CONVOCAÇÃO 

 
A Comissão do Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado da Secretaria Municipal de Educação, da 
Prefeitura Municipal de Viana, em referência ao Edital nº 003/2017, convoca para Chamada os Candidatos 
habilitados, segundo reclassificação e modalidades abaixo relacionadas:  

LOCAL: Secretaria Municipal de Educação  
ENDEREÇO: Rua Aspásia Varejão Dias, s/n - Centro - Viana/ES - CEP : 29130-013 
PONTO DE REFERÊNCIA: Próximo ao Cartório Eleitoral. 

 
DATA DA CHAMADA: 06/08/2019 

MODALIDADE: MAPB  - Matemática 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 
CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO DE 

HABILITADOS 

07/08/2019 12h30min MAPB  - Matemática Nº 161º ao 171º, 174º ao 190º. 

 

Reclassificação - Professor MAPB - Matemática 

Reclassificação Inscrição Nome do Candidato Pontos PNE Cargo 

161 8.6-002913 CREMILDA SILVA DE ABREU 16.3 Não 
Professor MAPB - 
Matemática 

162 8.6-003783 
SÉRGIO HENRIQUE GONÇALVES DO 
NASCIMENTO 

16.3 Não 
Professor MAPB - 
Matemática 

163 8.6-010319 NELCELY FIRME DETTMANN 
16.3 

Não 
Professor MAPB - 
Matemática 

164 8.6-006987 KARINA NASCIMENTO SAIB TEIXEIRA 
16.3 

Não 
Professor MAPB - 
Matemática 

165 8.6-003397 LUANA DE FREITAS CARDOSO 
16.3 

Não 
Professor MAPB - 
Matemática 

166 8.6-003938 DOUGLAS TRINDADE LOPES 
16.3 

Não 
Professor MAPB - 
Matemática 

167 8.6-009989 ALINE DUTRA PEREIRA 
16.3 

Não 
Professor MAPB - 
Matemática 

168 8.6-001587 LUCIANO SOUZA LANDIN 16.2 Não 
Professor MAPB - 
Matemática 

169 8.6-010966 FRANCIANO SIQUEIRA 16.2 Não 
Professor MAPB - 
Matemática 

170 8.6-003757 SERGIO FERREIRA SIMOES 16.1 Não 
Professor MAPB - 
Matemática 
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171 8.6-001812  LUDIMILA FERNANDES DA SILVA 16.1 Não 
Professor MAPB - 
Matemática 

174 
8.6-010294  ALAÍDE LEOLINO DA LUZ 

16.0 Não 
Professor MAPB - 
Matemática 

175 
8.6-002384  MAGALY DA PENHA SARLO 16.0 

Não 
Professor MAPB - 
Matemática 

176 
8.6-004774  IZABEL CRISTINA RAMOS COSTA 16.0 

Não 
Professor MAPB - 
Matemática 

177 
8.6-002240  EDILÉA TRANCOSO FERREIRA 16.0 

Não 
Professor MAPB - 
Matemática 

178 
8.6-010015  MARTHA ELIZABETH DE SOUZA AGUIA 16.0 

Não 
Professor MAPB - 
Matemática 

179 
8.6-005907  NIVALDO ANTONIO DE SOUZA 16.0 

Não 
Professor MAPB - 
Matemática 

180 
8.6-006913  VILMA APARECIDA DE ANDRADE 16.0 

Não 
Professor MAPB - 
Matemática 

181 
8.6-003836  NICE DAYSE BOMFIM PASSIGATHI 16.0 

Não 
Professor MAPB - 
Matemática 

182 
8.6-000139  8.6-000139 ELIANE DOS SANTOS 

PEREIRA ROSA 
16.0 

Não 
Professor MAPB - 
Matemática 

183 
8.6-011010  ADIMAR GOMES MAIA 16.0 

Não 
Professor MAPB - 
Matemática 

184 
8.6-011169  CLEIDINEUZA ALVES LACERDA 16.0 

Não 
Professor MAPB - 
Matemática 

185 
8.6-010770  LÍVIA AUGUSTA DE LIMA 16.0 Não Professor MAPB - 

Matemática 

186 
8.6-010622  ELTON SANTNANA SOUZA 16.0 Não Professor MAPB - 

Matemática 

187 
8.6-004339  SCHAYANA BONATO DA SILVA 16.0 Não Professor MAPB - 

Matemática 

188 
8.6-010486  MURILO GABRIELI ARAÚJO 16.0 Não Professor MAPB - 

Matemática 

189 
8.6-008896  ANTONIO CARLOS VIEIRA DA COSTA 

15.9 
Não Professor MAPB - 

Matemática 

190 
8.6-007058  JUVENAL FRANCISCO DE OLIVEIRA 

15.8 
Não Professor MAPB - 

Matemática 

 
Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação 
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27ª CONVOCAÇÃO - MAPA CONHECIMENTO COMPLEMENTAR.
Publicação Nº 217277

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
27º CONVOCAÇÃO 

 
A Comissão do Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado da Secretaria Municipal de Educação da 
Prefeitura Municipal de Viana, em referência ao Edital nº 002/2018, convoca para Chamada os Candidatos 
habilitados, segundo classificação e modalidades abaixo relacionadas:  

 

LOCAL: Secretaria Municipal de Educação.  
ENDEREÇO: Rua Aspásia Varejão Dias, s/n - Centro - Viana/ES - CEP: 29130-013 
PONTO DE REFERÊNCIA: Próximo ao Cartório Eleitoral. 

 
 

DATA DA CHAMADA: 07/08/2019 

MODALIDADE: MAPA – CONHECIMENTO COMPLEMENTAR 

PRÉ-REQUISITO – Experiência profissional de no mínimo de 10 (dez) meses na regência – MAPA - 
Ensino Fundamental I- (1º ao 5º ano) 

 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 
CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO 

DE HABILITADOS 

07/08/2019 15h30min 
PROFESSOR MAPA – CONHECIMENTO 

COMPLEMENTAR 
Nº 181º ao 188º, 190º, 191º, 193º 

AO 211º, 213º AO 220º 

 

 
CLASSIFICAÇÃO 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
PONTOS 

TITULAÇÃO 

 

TEMPO DE 
SERVIÇO 

 

PONTUAÇÃO 

181 FERNANDA BARBOSA DE SOUZA 13 3 16 

182 PAULINE DE OLIVEIRA SIMÕES 13 3 16 

183 FLAVIA SIMOES VIDAL 12 4 16 

184 VANDERLEIA LUCIA ADRIANO COSTA 12 4 16 

185 MARLI RODRIGUES BARBOSA 11 5 16 

186 LUZIA ELIZABETH SOARES SILVA 10 6 16 

187 VIVIANE DE SOUZA CEREJA PITANGA 10 6 16 

188 NILSA DO CARMO SOUZA 10 6 16 

190 ROSANA MARIA DA SILVA 10 6 16 

191 ANA PAULA PINHEIRO PIRES POMPERMAYER 10 6 16 

193 RENATA PROTES DE FREITAS MARQUES 10 6 16 

194 FABIANA NUNES BATISTA 10 6 16 
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195 MISRAINE NASCIMENTO DE SOUZA SILVA 10 6 16 

196 ALEIDA BARBOSA ROELA 10 6 16 

197 TALITA GONÇALVES MINDA 10 6 16 

198 LUCIANY DOS SANTOS SILVA 10 6 16 

199 IANES MARIA RUY TRINDADE 13 2.9 15.9 

200 JUCELIA SOUZA GOMES 13 2.8 15.8 

201 FRANCISCA MACHADO DE OLIVEIRA 13 2.8 15.8 

202 SANDRA CRISTINA BOTELHO 11 4.8 15.8 

203 IZABEL CRISTINA LICERIO NASCIMENTO 14 1.7 15.7 

204 REGINA DORNELAS DE OLIVEIRA 13 2.7 15.7 

205 KATIA RODRIGUES FERREIRA 13 2.7 15.7 

206 
ANGELA MARIA FERNANDES CARDOSO DA-
MASCENA 

12 3.7 15.7 

207 WAGNA ELIAS DURÃO FERRARI 13 2.6 15.6 

208 MARIA DA PENHA DA ROCHA BONELA 12 3.6 
15.6 

209 
MARIA DO CARMO PASCOLAR CARDOSO SAN-
TOS 

12 
            3.6 15.6 

210 VITÓRIA RODRIGUES SANTOS 12 
            3.6 15.6 

211 NADJA CASTRO DIAS 12 
            3.6 15.6 

213 ARIANE RODRIGUES COSTA 12 
            3.6 15.6 

214 LÚCIA RODRIGUES JULIÃO 10 5.5 15.5 

215 LUCILEIA FERREIRA PUREZA ROCHA 13 2.4 15.4 

216 ADRIANA DA PAZ SANTOS 13 2.4 15.4 

217 ANA PAULA DE BONI SILVA 13 2.4 15.4 

218 FABIANA LIMA DE CARLI FEU 13 2.3 15.3 

219 IRIA DA PENHA MATTOS SANTOS 12 3.3 15.3 

220 EDJANY PEREIRA VALADARES 14 1.2 15.2 

 
 
 

Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação. 
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4ª CONVOCAÇÃO - LIBRAS
Publicação Nº 217280

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 
4ª CONVOCAÇÃO 

 
A Comissão do Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura 
Municipal de Viana, em referência ao Edital nº 001/2019, convoca para Chamada os Candidatos habilitados, segundo 
classificação e modalidades abaixo relacionadas:  

LOCAL: Secretaria Municipal de Educação  
ENDEREÇO: Rua Aspásia Varejão Dias, s/n - Centro - Viana/ES - CEP : 29130-013 
PONTO DE REFERÊNCIA: Próximo ao Cartório Eleitoral. 

 
DATA DA CHAMADA: 06/08/2019 

MODALIDADE: EDUCAÇÃO AUDITIVA – LIBRAS 

 
DATA HORÁRIO DISCIPLINA CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS 

07/08/2019 14h00min EDUCAÇÃO AUDITIVA - LIBRAS Nº 11º, 13º AO 19º, 21º, 23º, 25º AO 28º 

 
 

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTOS 
TITULAÇÃO 

TEMPO DE 
SERVIÇO PONTUAÇÃO 

11 MARLENE SOUZA SILVA 2 3.5 5.5 

13 QUEILA DE JESUS MENDES 3 2.2 5.2 

14 JENAINA CRISTINA FRANCO FERREIRA 0 5.1 5.1 

15 SEBASTIANA MACHADO SOARES MUNALDI 1 3.8 4.8 

16 GIOVANI CRUZ MATIAS 3 1.6 4.6 

17 GISELE CRISTINA DE PAIVA REIS 3 0.9 3.9 

18 CATIA APARECIDA BRUSCHI 3 0.8 3.8 

19 LAURIENE SOUZA DOS REIS RAMOS 3 0.8 3.8 

21 LAURA FELICIO DOS SANTOS MERSCHER 2 1.6 3.6 

23 LARA EVELYN PAIXAO DA SILVA 3 0.5 3.5 

25 ALINE RAMOS MOREIRA 3 0.3 3.3 

26 CLAUDIA ANDRADE DA SILVEIRA 3 0.1 3.1 

27 JANAINA MIRANDA MARTINS DE SOUZA 2 0.9 2.9 

28 ZINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 0 - 0 

 
 
 

Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação – Viana - ES 
Portaria nº 001/2019 
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DECRETO Nº 153/2019
Publicação Nº 217285

 

 
Prefeitura Municipal de Viana 

Gabinete do Prefeito 

 
DECRETO Nº 153/2019 

 
Altera a redação do Decreto Municipal n.º 90/2015. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 

legais previstas no art. 60, inciso IV da Lei Orgânica do Município,  

 
DECRETA: 

Art. 1º O art. 1º do Decreto n.º 90/2015 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º (...) 

§1.º A atuação por produção de unidades, no caso do servidor lotado 

no Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de 

Finanças, abrange as seguintes atividades:  

I – lançamento, atendimento, acompanhamento, cobrança e 

negociação de parcelamentos de débitos, oriundos de auto de 

infração e geração de guias de ITBI;  

II – atividades inerentes ao atendimento empresarial e demais 

atuações que envolvam a análise prévia de documentação para fins 

de cadastro de empresas e pessoas físicas, bem como aquelas 

pertinentes a manutenção e atualização do cadastro de pessoas 

jurídicas e microempreendedores. 

 
§2º. Em caráter excepcional e de forma transitória, poderá ser criada 

Comissão Interna Especial para análise e cálculo dos impostos 

municipais.” 

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

Viana-ES, 05 de Agosto de 2019. 

 
GILSON DANIEL BATISTA 
Prefeito Municipal de Viana 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 16 - EDITAL 02/2018
Publicação Nº 217273

 

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 16 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMDES/PMV EDITAL Nº 02/2018  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 16 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL do 
Município de Viana, no uso da atribuição legal que lhe foi conferida pela Lei nº 
3.007/2018, Artigo 23, § 2º, IV, e em conformidade com o disposto no Edital nº 
02/2018 do Processo Seletivo Simplificado SEMDES/PMV, com resultado final 
homologado em 31 de agosto de 2018, edição nº 1088; 
 
RESOLVE: 
 
CONVOCAR o candidato relacionado abaixo para dar início ao processo admissional, 
de acordo com item 15 do Edital SEMDES/PMV Nº 02/2018 e item 01 deste Edital, 
que deverá apresentar-se à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, 
localizada na Avenida Florentino Ávidos nº 01, Prefeitura Municipal de Viana, 5º andar, 
no dia 08 (oito) de agosto de 2019, no horário especificado: 
 

 
 

 NÍVEL MÉDIO 
 

EDUCADOR SOCIAL 
 
Data: 08/08/2019                                 Horário: 13 h  
 

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO 
LEIDIMAR NUNES BERMUDES LENZI 13° 
 

 
1. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
 
1.1 Os candidatos convocados deverão comparecer ao local dentro do prazo e horário 

estipulados, munidos de todos os documentos originais cujas cópias foram 
acondicionadas no envelope no ato da inscrição. 
 

1.2 Os candidatos deverão, ainda, apresentar os seguintes documentos de habilitação 
para a contratação: 
 

a) 01 (uma) foto 3x4; 
b) Atestado de antecedentes criminais (www.sesp.es.gov.br); 
c) Certidões negativas – cível, criminal e militar (www.tjes.gov.br); 
d) Certidão negativa Justiça Federal (www.jfes.gov.br); 
e) Certidão negativa Justiça Eleitoral e Criminal Eleitoral (www.tse.gov.br); 
f) Certidão negativa da Justiça Militar da União (www.stm.jus.br); 
g) Certidão negativa do município de Viana (www.viana.es.gov.br); 
h) Cópia da identidade; 
i) Cópia da Carteira de Trabalho (CTPS); 
j) Cópia do Cartão do Banco – conta corrente; 
k) Cópia do CPF; 
l) Cópia do Título de Eleitor e comprovante de que está em dia com a justiça 

eleitoral (comprovante de votação na última eleição); 
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m) Cópia do Certificado de Reservista; 
n) Cópia do Comprovante do PIS/PASEP; 
o) Cópia do Comprovante de Residência (conta de água, luz ou telefone); 
p) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
q) Cópia do Comprovante de Escolaridade; 
r) Cópia do Atestado Médico Admissional (expedido por médico do trabalho); 

 
1.2.1 Para salário família (candidatos com filhos de 0 a 14 anos), deverão 

apresentar: 
 

a) Cartão de vacinação da criança/do adolescente; 
b) Certidão de nascimento da criança/do adolescente; 
c) Comprovante de Frequência Escolar da criança/do adolescente. 

 
 

1.3 Os candidatos que não comparecerem na data e horário estabelecidos, bem como 
não apresentarem toda a documentação solicitada estarão automaticamente 
eliminados do referido Processo Seletivo Simplificado. 

 
 

Viana, 30 de julho de 2019 
 
 
 

José Luís de Oliveira Silva 
Secretário Municipal de Trabalho e Assistência Social 
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Vila Pavão

Prefeitura

CONTRATO Nº 122/2019
Publicação Nº 217176

RESUMO DO CONTRATO

Nº 122/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vila Pavão - ES.

CONTRATADO: JUAREZ PEREIRA BARBOSA - MEI.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção de faixas em tecido amorim, placas em lona, pintura em 
parede, banners, entre outros de natureza similar, impressão em preto e branco e em cores e acabamentos afins.

VIGÊNCIA: 12 Meses.

VALOR GLOBAL: R$ 17.352,00.

RECURSOS FINANCEIROS:

Ficha: 45, 565, 616, 631, 185, 643, 64, 09, 525 e 39.

Vila Pavão, ES, 05/08/2019.

IRINEU WUTKE

Prefeito Municipal

CONTRATOS Nº 112, 113 E 114-2019.
Publicação Nº 217161

RESUMO DO CONTRATO

Nº 112/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vila Pavão - ES.

CONTRATADO: ASAP COMERCIAL LTDA.

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de agroindústria e mecanização agrícola, para 
atender a Secretaria Municipal de Agricultura deste município, conforme plano de trabalho aprovado pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e Convenio SICONV nº 844133/2017 – Operação CAIXA nº 1042021-08.

VIGÊNCIA: 31/12/2019.

VALOR GLOBAL: R$ 176.000,00.

RECURSOS FINANCEIROS:

Ficha: 683.

Vila Pavão, ES, 29/07/2019.

IRINEU WUTKE

Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO

Nº 113/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vila Pavão - ES.

CONTRATADO: COMERCIAL LICITA MAQUINAS EIRELI.

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de agroindústria e mecanização agrícola, para 
atender a Secretaria Municipal de Agricultura deste município, conforme plano de trabalho aprovado pelo Ministério da 
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Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e Convenio SICONV nº 844133/2017 – Operação CAIXA nº 1042021-08.

VIGÊNCIA: 31/12/2019.

VALOR GLOBAL: R$ 21.400,00.

RECURSOS FINANCEIROS:

Ficha: 683.

Vila Pavão, ES, 29/07/2019.

IRINEU WUTKE

Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO

Nº 114/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vila Pavão - ES.

CONTRATADO: SUDESTE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME.

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de agroindústria e mecanização agrícola, para 
atender a Secretaria Municipal de Agricultura deste município, conforme plano de trabalho aprovado pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e Convenio SICONV nº 844133/2017 – Operação CAIXA nº 1042021-08.

VIGÊNCIA: 31/12/2019.

VALOR GLOBAL: R$ 58.000,00.

RECURSOS FINANCEIROS:

Ficha: 683.

Vila Pavão, ES, 29/07/2019.

IRINEU WUTKE

Prefeito Municipal

CONTRATOS Nº 115 AO 121/2019.
Publicação Nº 217173

 RESUMO DO CONTRATO

Nº 115/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vila Pavão - ES.

CONTRATADO: G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, copa e cozinha para serem utilizados nos eventos e ati-
vidades das secretarias municipais.

VIGÊNCIA: 31/12/2019.

VALOR GLOBAL: R$ 48.051,33.

RECURSOS FINANCEIROS:

Ficha: 06, 41, 111, 181, 305, 324, 339, 354, 450, 366, 408, 450, 523, 563, 627, 613, 640, 34, 107 e 127.

Vila Pavão, ES, 05/08/2019.

IRINEU WUTKE

Prefeito Municipal
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RESUMO DO CONTRATO

Nº 116/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vila Pavão - ES.

CONTRATADO: J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, copa e cozinha para serem utilizados nos eventos e ati-
vidades das secretarias municipais.

VIGÊNCIA: 31/12/2019.

VALOR GLOBAL: R$ 36.927,46.

RECURSOS FINANCEIROS:

Ficha: 06, 41, 111, 181, 305, 324, 339, 354, 450, 366, 408, 450, 523, 563, 627, 613, 640, 34, 107 e 127.

Vila Pavão, ES, 05/08/2019.

IRINEU WUTKE

Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO

Nº 117/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vila Pavão - ES.

CONTRATADO: JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, copa e cozinha para serem utilizados nos eventos e ati-
vidades das secretarias municipais.

VIGÊNCIA: 31/12/2019.

VALOR GLOBAL: R$ 40.485,72.

RECURSOS FINANCEIROS:

Ficha: 06, 41, 111, 181, 305, 324, 339, 354, 450, 366, 408, 450, 523, 563, 627, 613, 640, 34, 107 e 127.

Vila Pavão, ES, 05/08/2019.

IRINEU WUTKE

Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO

Nº 118/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vila Pavão - ES.

CONTRATADO: LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, copa e cozinha para serem utilizados nos eventos e ati-
vidades das secretarias municipais.

VIGÊNCIA: 31/12/2019.

VALOR GLOBAL: R$ 29.711,41.

RECURSOS FINANCEIROS:

Ficha: 06, 41, 111, 181, 305, 324, 339, 354, 450, 366, 408, 450, 523, 563, 627, 613, 640, 34, 107 e 127.

Vila Pavão, ES, 05/08/2019.

IRINEU WUTKE

Prefeito Municipal
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RESUMO DO CONTRATO

Nº 119/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vila Pavão - ES.

CONTRATADO: PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, copa e cozinha para serem utilizados nos eventos e ati-
vidades das secretarias municipais.

VIGÊNCIA: 31/12/2019.

VALOR GLOBAL: R$ 18.683,76.

RECURSOS FINANCEIROS:

Ficha: 06, 41, 111, 181, 305, 324, 339, 354, 450, 366, 408, 450, 523, 563, 627, 613, 640, 34, 107 e 127.

Vila Pavão, ES, 05/08/2019.

IRINEU WUTKE

Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO

Nº 120/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vila Pavão - ES.

CONTRATADO: SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, copa e cozinha para serem utilizados nos eventos e ati-
vidades das secretarias municipais.

VIGÊNCIA: 31/12/2019.

VALOR GLOBAL: R$ 52.803,32.

RECURSOS FINANCEIROS:

Ficha: 06, 41, 111, 181, 305, 324, 339, 354, 450, 366, 408, 450, 523, 563, 627, 613, 640, 34, 107 e 127.

Vila Pavão, ES, 05/08/2019.

IRINEU WUTKE

Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO

Nº 121/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vila Pavão - ES.

CONTRATADO: SUPERMERCADO SANTA HELENA LTDA.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, copa e cozinha para serem utilizados nos eventos e ati-
vidades das secretarias municipais.

VIGÊNCIA: 31/12/2019.

VALOR GLOBAL: R$ 8.269,84.

RECURSOS FINANCEIROS:

Ficha: 06, 41, 111, 181, 305, 324, 339, 354, 450, 366, 408, 450, 523, 563, 627, 613, 640, 34, 107 e 127.

Vila Pavão, ES, 05/08/2019.

IRINEU WUTKE

Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO P.P 028/2019
Publicação Nº 217182

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035 / 2019

O Prefeito Municipal de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no dispos-
to no inciso XXII, do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, resolve HOMOLOGAR a adjudicação referente ao 
Processo nº 000553/2019, do procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 035/2019, tipo “MENOR PREÇO 
POR ITEM”, cujo objeto trata da contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, material 
de limpeza, copa e cozinha para serem utilizados nos eventos e atividades das secretarias municipais do município de Vila 
Pavão/ES, em favor das empresas G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME nos lotes 10, 53, 71, 90, 121, 134, 141, 143, 
144, 145, 149, 150, 151, 152, 153 e 159 no valor total de R$ 48.051,33 (quarenta e oito mil cinquenta e um reais e trinta 
e três centavos), J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME nos lotes 1, 2, 4, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 
26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 52, 54, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 89, 93 
e 95 no valor total de R$ 36.927,46 (trinta e seis mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), JB CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP nos lotes 30, 88, 96, 105, 106, 115, 116, 127, 128, 168, 169, 170, 171, 174 e 175 no 
valor total de R$ 40.485,72 (quarenta mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos), LS MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA - ME nos lotes 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 
118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 130, 131, 132, 133, 136, 139, 140, 142, 146, 148, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 
167 e 172 no valor total de R$ 29.711,41 (vinte e nove mil setecentos e onze reais e quarenta e um centavos), PRIMUS 
COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP nos lotes 3, 22, 164 e 165 no valor total de R$ 18.683,76 (dezoito mil seiscentos e 
oitenta e três reais e setenta e seis centavos), SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA nos lotes 11, 
12, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 46, 50, 51, 55, 57, 59, 61, 62, 67, 73, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 91, 92, 94, 129, 135, 137, 138, 160, 162, 163, 173, 176, 177 e 178 no valor total de R$ 52.803,32 (cinquenta e 
dois mil oitocentos e três reais e trinta e dois centavos) e SUPERMERCADO SANTA HELENA LTDA nos lotes 5, 6, 47, 48, 49, 
56, 69, 147 e 166 no valor total de R$ 8.269,84 (oito mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Vila Pavão/ES, 02 de Agosto de 2019.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal
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Vila Valério

Câmara Municipal

CONTRATO 013/2019
Publicação Nº 217125

Contrato N.º 013/2019

Contratante: Câmara Municipal de Vila Valério.

Contratada: Interviva Telecom e Serviços Ltda-ME

Objeto: Contratação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte especializada na prestação de serviços de 
acesso permanente à rede mundial de computadores, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, in-
cluindo fornecimento de equipamentos para transmissão do sinal, instalação, configuração e manutenção, com velocidade 
de 10 Mbps, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Vila Valério. Valor Global: R$ 13.080,00 (treze mil e 
oitenta reais).

Vigência – 12 (doze) meses a contar de 01/08/2019.

Dotação Orçamentária: 100100.0103100022.001 – Manutenção da Câmara Municipal

33904000000 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica – Ficha 11

Amparo legal: Processo Administrativo CMVIVA nº 8397/2019 – Pregão Presencial nº 004/2019.

FLÁVIO CAETANO

Presidente da Câmara
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